
Engin Çeber ve Erdal Dalgıç Ölümsüzdür!

“4 senedir Engin’e İşkence yapanların cezalandırılması için mahkemedeyiz.
Ama şunu gözlemledim ki; 5 yılı doldurup katilleri beraat ettirmek istiyorlar.

Bu ülkede adalet yok. Erdal da bunun için ölümsüzdür. 
Bu düzene lanet gitsin!"

Duyun bu sesi: Oğlu İşkencede öldürülen Babanın çığlığıdır!
Erdal, Adalete Susamış Halkın Adalet Özlemidir!

ERDAL DALGIÇ’I ÖLÜMSÜZLÜĞE UĞURLADIK

“Bu ülkede adalet yok! Bu düzene lanet gitsin!”

Genelkurmay Başkanı Necdet Özel’den itiraf: 

‘Kandil’e operasyon yapmak için
ABD’nin ikna edilmesi gerekir!’

Amerikan Uşakları, Amerika’nın İzni
Olmadan Tuvalete Bile Gidemezsiniz!

Amerikan Uşağı Necdet Özel’in
Kandil’e Girmek İçin Üç Şartı:

1- Devlet Kararı Olmalı, 
2- ABD İkna Edilmeli, 
3- Muhtemel Ağır Kayıplara
Karşı Kamuoyu Hazırlıklı
Olmalı
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Gerisi hayat...Gerisi hayat...

BİZİM ŞEHİTLERİMİZ MEZARSIZ  YATMAYACAKLAR 

ONLARIN MEZARTAŞLARI 

BİZİM TAŞA KESMİŞ  GÖZYAŞLARIMIZDIR 

Ömür boyu  yüreklerimizde taşıyacağız onları. 

En karanlık gecelerde onlar vardır yanımızda. 

Boranlarda fırtınalarda onlar vardır yanımızda. 

Kod ismimiz oldu onlar, kendi adlarımızı unuttuk.

Onların mezartaşları bizim kimliğimiz oldu.
Kim olduğumuz soyumuz sopumuz o mezar taşlarında yazılı bizim.

O kutsal mezar  taşları bizim geçmişimiz bizim tarihimizdir. 

O mezar taşları ile yeni bir dünyanın temelini kuruyoruz.

Onlar bizim geleceğimizdir.  

Özverileriyle yarattıklarıyla yeni insana  can  kan taşıyorlar.

Ölümleri ile yepyeni bir dünyanın temel taşı, harcı tuğlası oluyorlar. 

Sömürüsüz, eşit, özgür bir dünyanın kurulmasına;
o inşaata; o şantiyeye su, demir, tuğla oluyorlar. 

Biz yeni bir  dünya kuracağız, o dünyada  yeni bir hayat kuracağız.
O hayatımızın  gerçek sahipleri bu mütevazi halk çocukları,

bu halkın en yiğit evlatları olacak...
Ömrümüzü onlara borçlu olacağız. Bu borcu hiç unutmayacağız.

Bu borç ömrümüz olacak. Yaşama nedenimiz olacak.

Ömrümüz onların uğruna şehit oldukları dünyanın olacak.

ÖÖğrendiklerimizğrendiklerimiz
ÖÖğretmenimizdenğretmenimizden

UMUT ŞENER İLHAN KAYA EMEL KELEŞ

HASAN KARAPINAR SEMİHA EYİLİK HAKAN YILMAZ
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Bir babanın feryadı bu. Oğlu iş-
kenceyle katledilen bir babanın

feryadı...

Metris Hapishanesi’nde işken-
ceyle katledilen Engin Çe-

ber’in babası; “4 senedir Engine İş-
kence yapanların cezalandırılması
için mahkemedeyiz. Ama şunu göz-
lemledim ki; 5 yılı doldurup katille-
ri beraat ettirmek istiyorlar. Bu ül-
kede adalet yok. Erdal da bunun için
ölümsüzdür. Bu düzene lanet gitsin"
diyor. Çeber’in babası adalete susa-
mış milyonlarca kişinin duygularını
haykırıyor. 

İİŞKENCE YAPMAK ŞEREF-
SİZLİKTİR. Sadece son bir haf-

ta içinde yaşanan bir kaç olayı ak-
tarmak istiyoruz. Geçen hafta İstan-
bul Fatih’te hamile bir yakınını acil
hastaneye götürürken polislerden yol
isteyen Ahmet Koca adındaki bir ki-
şiye 10-15 polisin nasıl işkence yap-
tığını tüm halkımız izledi. O işkence
sadece Ahmet Koca’ya yapılmadı, 75
milyon halkımız aynı işkencelere
maruz kaldık.  Şerefsizlik kelimesi
polislerin oradaki durumunu ifade et-
meye yetmiyor. İşkencecilerden ha-
kettikleri hesabın sorulmasını istiyo-
ruz. Adalete susamış milyonlar halkın
adaletini istiyor. 

Geçen hafta içinde yaşanan bir
başka örnek; Ardahan’da evinin

önünde arabasını yıkayan Burak Sa-
vaş adındaki bir kişi, hızla geçen
bir arabanın çamur sıçratması üze-
rine el kol hareketi yapınca araç-
tan inen iki sivil polis takviye
ekip çağırarak Burak Savaş’ı evi-
nin önünde dövüyorlar ve gözal-
tına almaya kalkışıyorlar. Polisle-
re direnen Burak Savaş zorla göz-
altına alınıyor. 5 polis Burak Sa-
vaş tarafından darp edildiği id-
diasıyla 2.5 gün işgöremez rapo-
ru aldı ve Burak Savaş tutuklandı.
İşkence yapan polise karşı di-
renmek bile yasak. 

Geçen hafta içinde yaşanan bir
başka olay ise şöyle: İstanbul Av-

cılar’da Yunus timlerine bağlı polis-
ler, bir kuaför dükkanı önünde park
halindeki aracın içindekilere keyfi
kimlik kontrolü yapmak istedi. Kim-
lik kontrolü yapılmak istenen kişiler
ise 2.5 yıl önce Firuzköy Polis Kara-
kolu’nda katledildikten sonra “ken-
dini astı” denilen Osman Aslı’nın
kardeşleriydi. Polislerin kimlik kont-
rolüne itiraz eden Osman Aslı’nın iki
kardeşi ve eniştesi gelen takviye po-
lis ekipleriyle birlikte insanlık dışı bir
şekilde dövülerek zorla gözaltına alı-
nıp abilerinin katledildiği işkence
merkezine götürüldü. 

Olayı duyan baba İsmet Aslı’nın
feryadı: “2.5 yıl önce askerden

izinli gelen diğer oğlum da götürül-
düğü karakolda avukat görüşme oda-
sında kendini asarak intihar ettiği söy-
lenmişti. Olayla ilgili yargılanan po-
lislere 6 bin TL para cezası kesildi.
Polisler oğlumun ölümüne neden ol-
muştu, şimdi de diğer çocuklarımı
darp ettiler.”

Yoksul halk çocuklarını öldür-
menin cezası 6 bin lira. 

Afyon Hocalar ilçe Emniyet Ami-
ri Vekili Komiser E. İ ve iki po-

lis Afyon Karahisar Devlet Hastane-
sinde çalışan bir hemşireye tecavüz
etti. Tecavüze uğrayan hemşire
E.Ç’nin şikayeti üzerine gözaltına

alınan Emniyet amiri ve iki polis ise
daha sonra serbest bırakıldı. 

AKP polisinin hemşire bir kadına
tecavüz etmesinin cezası yok.

Muhtemeldir ki, tecavüze uğrayan ka-
dını bir şekilde suçlu bulurlar. 

19 Aralık 2000 Hapishaneler kat-
liamında Bayrampaşa Hapisha-

nesi’nde 12 kişinin katledilmesin-
den ve 29 kişinin ağır yaralanmasın-
dan sorumlu olan jandarma ve gar-
diyanlar hakında açılan “kötü mua-
mele ve işkence” davası AKP’nin
mahkemeleri tarafından zaman aşımı
ile 2008 yılında düşürülmüştü. Avu-
katların temyiz etmesi üzerine Yar-
gıtay 1. Ceza Dairesi’nde süren dava
da Yargıtay tarafından onaylandı. 19
Aralık katliamında 6 kadın tutsağı diri
diri yakıp 12 tutsağı katleden, 29 tut-
sağı yaralayan jandarma ve gardi-
yanlar zaman aşımı ile devletin ko-
ruması altına alındı. 

Dört duvar arasında, devlet gü-
vencesinde olması gereken tut-

sakları diri diri yakmanın, kurşunlarla,
bombalarla katletmenin, işkence yap-
manın cezası yok. Hele ki bu tutsak-
lar devrimci ise işkenceci, katliamcı
polisler, askerler, gardiyanlar hakkında
dava açmak bile mümkün değildir. 

Fatih’te yine bir iş merkezinin
içinde bir esnaf dükkanının önü-

ne 10 kadar polis tarafından evire çe-
vire dövülüyor. Yüzüne gaz sıkılıp et-
kisiz hale getiriyorlar. Yere yatırı-
yorlar ve her biri bir yerden coplar-
la, tekmelerle vuruyor. Sıradan dayak
olayı değil, üzerine bir kişi oturuyor
diğerleri vuruyor. Polisin işkencesi
sadece karakollarda değil artık, bul-
dukları her yerde halka işkence ya-
pıyor. Bunlar yine sadece basına
yansıyan olaylar. Basına yansımayan
ve izlediğimiz görüntüleri aratacak
çok daha beter her gün yüzlerce iş-
kence olayının yaşandığını biliyoruz. 

Son 1 hafta içinde basına yansıyan
polisin bu işkenceleri karşısında

Metris Hapishanesi’nde
işkenceyle katledilen Engin
Çeber’in babası; “4 senedir
Engine İşkence yapanların

cezalandırılması için mahkemedeyiz.
Ama şunu gözlemledim ki; 5 yılı
doldurup katilleri beraat ettirmek
istiyorlar. Bu ülkede adalet yok.

Erdal da bunun için ölümsüzdür. Bu
düzene lanet gitsin" diyor. Çeber’in
babası adalete susamış milyonlarca

kişinin duygularını haykırıyor. 
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Bu Düzene Lanet Gitsin!
Erdal Halkın Adalet Özlemidir!



AKP’nin İçişleri Bakanı İdris Naim
Şahin yaptığı açıklamayla polisine
şöyle sesleniyor: “Vatandaşa kar-
şı ılımlı olun” 

İdris Naim Şahin “işkence yap-
mayın” demiyor. “Bunlar mün-

ferit olaylar” demiyor. “Vatan-
daşa işkence, ‘kötü muamele’ ya-
pan polisler cezalandırılır, hak-
larında soruşturma açılacak” de-
miyor. İşkencecileri açıkça savu-
nuyor, yapmayın demiyor.  Sadece
“ılımlı” olun diyor. 

Çeber’in babasının feryat ettiği dü-
zen bu. Evladının katledilmesi-

ne olan acısını katillerin bu denli per-
vasızca korunmasına olan öfkesi ve
kini bastırıyor. 

BU DÜZENE LANET GİTSİN
sözü, adaletsizliğe olan öfke-

nin, kinin patlamasıdır. 

Çeber’in babası bu konuşmayı
adalete susayan milyonlarca in-

sanımızın adalet özlemine cevap ver-
mek için Sarıyer İstinye’deki işken-
ce merkezine yapılan eylemde çatı-
şarak şehit düşen Erdal Dalgıç’ın
cenaze töreninde yaptı. 

Erdal Dalgıç, Çeber ailesi ve faşist
düzenin adaletsizliğine uğrayan

milyonlar için ADALETTİR. Onun
için Çeber’in babası “Bu ülkede

adalet yok. Erdal da bunun için
ölümsüzdür” diyor. Erdal halkın yü-
reğinde, bilincinde yerini alıyor: Er-
dal ölümsüzdür. Halkın adaletidir. 

Faşizmin düzeninde adalet iste-
mek, adaleti uygulamak yeni be-

delleri ödemeyi gerektiriyor. Engin
Çeber, polis tarafından  Yürüyüş der-
gisi satarken sırtından vurularak felç
edilen Ferhat Gerçek için adalet is-
terken gözaltına alınmış, tutuklanmış
ve işkenceyle katledilmişti. Erdal
Dalgıç, Engin Çeber’in işkencecile-
rine adaleti uygularken şehit düştü.
Onlar faşizmin zulüm düzenin de
halkın adaletsiz de kalmayacağının da
kanıtıdır. 

İNSANLIK ONURU İŞKENCE-
Yİ YENECEK! İşkence yapma şe-

refsizliği bu düzene aittir. On yıllar-
dır bu düzenin en insanlık dışı iş-

kencelerine karşı devrimciler in-
sanlık onuruyla direniyor. Ameri-
kan yetiştirmesi işkencecilerin en
aşağılık işkencelerine karşı canımızı
ortaya koyarak direniyoruz. Birtan
Altınbaşlar, Yunus Güzeller, Engin
Çeberler işkencecilerin karşısında
onur abidelerimizdir. 

Halkımız! Adaletsizlik o kadar
büyük ki, Acılarımız, öfkemiz,

kinimiz o kadar büyük ki; susa-
mışlık boyutunda. Adalet savaşçıla-
rının sorduğu her hesap halkın yüre-
ğine su serpecek. Bu hesabın sorul-
masında devrimcilerin yanında olun.
Faşizmin “terör” demagojilerine kan-
mayın. Onyıllardır zulümden hesap
sorma eylemlerimizle HALKIN
ADALETİ olarak halkın bilincinde
yer edindik. Erdal Dalgıç’ın şehit
düştüğü eylemde de herkesin aklına
ilk gelen şey Engin Çeber’e İşkence
Yapan Karakol’un hedef alındığı gel-
di. İşte devrimcilerin adaleti budur.
Halkın adaleti budur. 

AKP’nin adaletsiz zulüm düzeni-
ne karşı halkın adaletini büyüt-

mek için her türlü olanaklarınızı dev-
rimcilere açın. Erdal Dalgıçlar 46 ya-
şında hayatlarını halkın adaleti için
feda ediyorlar. Erdallar’ın yanında
olun. Halkın adaletine destek verin!
Bu insanlık onurunun gereğidir. 

Ankara polisinin düzenlediği komplolar sonucunda dört
aydır tutuklu bulunan devrimcilerin serbest bırakılması
için yapılan eylemlere 6. haftada da devam edildi. 26 Ha-
ziran günü Ankara Adliyesi önünde açıklama ve oturma
eylemi yapan Halk Cepheliler, bildiri de dağıtarak, dev-
rimcilerin kurulan komplolarla nasıl tutuklandıklarını ve
Türkiye'de adaletin olmadığını anlattılar.

Yapılan açıklamada Ankara polisinin 24 Mart günü
devrimcilere yönelik bir saldırı gerçekleştirdiği ve ta-
mamen uydurma gerekçelerle, yalanlarla devrimcilerin
tutuklandığı anlatıldı. Kurulan komplonun daha iyi an-
laşılması için tutuklu bulunan Umut Şener'in mektubu
okundu.

“Komplolarla Tutuklananlar Serbest Bırakılsın”,
“Komploları Boşa Çıkartacağız”, “Kahrolsun Faşizm Ya-
şasın Mücadelemiz”, “Adalet İstiyoruz”, “Halkız Haklıyız

Kazanacağız” sloganlarının atıldığı eylem tutuklanan dev-
rimcileri sahiplenme çağrısı yapılarak sona erdi.

Ankara Polisinin Komploları  Kar Etmeyecek!

AKP’nin adaletsiz zulüm
düzenine karşı halkın

adaletini büyütmek için
her türlü olanaklarınızı

devrimcilere açın. Erdal
Dalgıçlar 46 yaşında hayatlarını
halkın adaleti için feda ediyorlar.
Erdallar’ın yanında olun. Halkın

adaletine destek verin! Bu
insanlık onurunun gereğidir.
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Yaralı bedenini gördüm sedyenin
üzerinde. Öyle huzurlu, öyle rahat
uzanmıştın sedyeye. İstediğin buydu.
Bu alçaklar kimbilir şehit düşerken
sana ne eziyetler yapmışlardır. Bunlar
geçti aklımdan. Çünkü onlarda ahlak,
namus yok en küçük insani bir değer
taşımıyorlar. Saatlerce sokakta, yerde
kalmışsın. Bu alçaklar her şeyi yap-
mıştır. Düşmana kinim daha bir artı-
yor bu görüntülerini izlerken. 7 kurşun
sıkmışlar o huzurlu bedenine diye
düşünüyorum. 7 kurşun... 7 kurşunla
senin hesabını soracağız yoldaş. Sen
bizim omuzlarımıza bir onurlu yük
daha ekledin. Şimdi senin hesabını
da soracağız. 

Umut oldun, inanç oldun, çoşku
oldun bize... Seninle bir süreci açı-
yoruz Erdal. 

Senin rahat, huzurlu inançlı, çoş-
kulu halini hatırlıyorum. Bunlar benim
beynime kazınmış bir halde. Her ko-
nuşmana yansıyordu bu çoşkun ve
moralin. Bizede moral veriyordun.
Bu çoşkunun altında düşmana duy-
duğun büyük, çok büyük bir kin vardı.
Yoldaşlarımıza ve halkımıza duyduğun
sonsuz bir sevgi vardı. Bu sevgiyi ve
kini hiçbir güç değiştiremez. 

Halka sevgi-düşmana kin. Senin
şehitliğin ve yaşamın bunları özetliyor. 

Halka sonsuz inanç, yoldaşları-
mıza ve şehitlerimize ölümüne bağ-

lılık. 

Vefa, bağlılık ve vicdan... Güven...
Halka güven, yoldaşına güven, sev-
diğine güven... 

Belki de bu değerler seni hareke-
timize sıkı sıkıya bağlıyordu. Çünkü
bu yaşamın içerisinde en yakınındaki
insanlardan bile darbe yedin. Sen
tüm saflığın ve doğallığınla yakla-
şırken karşından böyle bir karşılık
almak dururken hep üç kağıtçılarla
karşılaştın. Deyim yerindeyse hep
kaderin sillesini yerdin. Vicdansız-
lıklar, sadakatsizlikler, bencilliklerle
karşılaştın yaşamında. 

Bu işte istemediğin ve nefret ettiğin
yoz bir yaşamdı. Ve ondan mümkün
olduğunca uzaklaştın. Aradığını bu
saflarda buldun. Para, iş, ev bunlar
senin için önemli değildi. İşini, evini
ekonomik olarak iyi sayılabilecek bir
yaşamı hem de ilerlemiş yaşına rağ-
men bıraktın. 30'lu yaşlarında bir çır-
pıda kararlı ve inançlı bir yaşamı te-
reddütsüz seçtin. "46'sında bir deli-
kanlı" ne kadar da yakıştı sana. Buna
rağmen yaşam seni olgunlaştırdı, bü-
yüttü, ufkunu açtı. Öğrendiğin her
şey seni değiştirdi geliştirdi. 

Sana kelimenin tam anlamıyla vic-
dansızlık yapan, sadakatsizlik yapan
birini anlatmıştın. Ben sen anlatıkça
çok sinirlenmiştim nasıl böyle yapar,
sana nasıl bunu yapar diyordum. Ve
senin ne yaptığını sordum. Hiçbir şey
yapmamışsın. Bunu duyunca sana
kızdım niye bir şey yapmadın diye.
Ne yapabilirdim dedin. Ben kendimi
senin yerine koyup düşündüm. Kıza-
rım, öfkelenirim ama daha fazlasını
yapmam. Duygularına yenilip, duy-
gularınla hareket etmemişsin. 

Dostunu düşmanını ayırmışsın
yani hedef şaşırmamışsın. Bu yoz-
luğun, bu düşkünlüğün nedenini bi-
lerek hareket etmişsin. Senin ne kadar
canını yaksa da o en nihayetinde
halktan insandı ne yapabilirdim di-
yordun. Doğruydun... Sende kin nefret

sevgi yerli yerine oturuyor. 

O vicdansızlara ne yapabilirim
diyen aynı Erdal, Engin'i katledenlere
asla aynı olgunluğu göstermezsin.
Yoldaşlarının, halkının canını yakan-
ları asla affetmezsin. Kime nasıl dav-
ranacağını çok iyi bilirsin. Dostuna

Vefa, Feda, Adalet... 
ERDAL DALGIÇ

Gözün arkada kalmasın

Gözün arkada kalmasın
yoldaşım 

Biz varız 

Yoldaşların sana can, kan, nefes
şimdi... 

Kırkaltı yaşında düştün yollara 

Kırkaltı yaşında ben yoruldum
demedin 

Delikanlı yüreğinle çıktın
düşmanın karşısına 

Engin için, Ferhat için ve daha
nice yoldaşın için. 

Seni şimdi öldü zannediyor
katil sürüleri. 

Öyle zannetsinler! 

Nasılsa sorarız hesabını 

O zaman tekrar dikilirsin
karşılarına, 

O iki bayrağın ortasında gülen
gözlerinle... 

O gözler ki, bizim
üzerimizdedir her an, 

O gözler ki, adaletin
sağlanacağızamanı görmek için

beklemededir. 

Şimdi biz de sana söz veriyoruz, 

Ant olsun ki hesap soracağız! 

Bu kelimeler de size alçaklar! 

Korkun! korkmakta haklısınız. 

O yedi kurşunun bir bir
hesabını soracağız! 

Sedye üzerinde nefes almaya
çalışan 

Yoldaşımız yeni nefeslerle
ensenizde olacak, 

Korkun!
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dost, düşmanına düşman... 

Halktan bir insana bu yaklaşımınla
düşmana olan sonsuz kinin ne kadar
yerli yerine oturuyor. Seninle düşman
üzerine konuştuklarımız aklıma ge-
liyor. Dostunu düşmanını ayırmak
budur. Senin canını yakan, halkın,
yoldaşlarının canını kıyan, işkence
yapan, katleden emperyalizm ve oli-
garşiydi. Asıl kinin, öfken, tepkin
bunlaraydı. Diri diri yanan Seyhan'la-
rımızı, yakan işkencecilere ve kay-
bedenlereydi asıl öfken. İşte canını
canımızı bunlar yakıyordu. 

Savaşımız yokluklar ve olanak-
sızlıklar içinde yürüyor. Eylemlerimiz
de öyle geniş olanaklarla yapılmıyor.
Düşmanın elinde her şey var ama
bizim yok. Bizim elimizde ise basit
ama sade yöntemlerimiz var. Bir de
inancımız ve cüretimiz var. Geniş
olanaklara hiçbir zaman sahip ola-
mayacağız belki de. Mücadelemiz
yokluklar, olmazlıklar içinde emekle

ve sabırla yürüyor. Bunun bilinciyle
hareket etmeye çalışacağız.  Bunun
bilinciyle mücadelenin içerisinde ola-
cağız, olmamız gerekir. Bunlar üze-
rine konuşuyoruz. Sohbetlerimiz bu-
nun üzerine yoldaşlarımızın katille-
rinden, halkımıza zulmedenlerden,
evlerini başına yıkanlardan, göz göre
göre katledenlerden hesap sormaktan
bahsediyoruz. Özlemlerimiz, hayal-
lerimiz bunlar. Yapılanlar, yapanların
yanına kar kalmamalı diyoruz. Aynı
şeyleri düşünüyor ve hissediyoruz 

Silahımız yok, bombamız yok
elimizde hiçbir şey yok ne yaparız.
Bunu konuşuyorduk. Sen ise ben
böyle bir durumda dişlerimle parça
parça yaparım o katilleri diyordun.
Bu senin düşmana olan kinin göste-
riyordu. Bu hedefe kilitlenmekti. 

Bu Seyhan'a duyduğun sevgiydi.
Bu Engin'e duyduğun sevgiydi. Bağ-
lılıktı, vefaydı... Onlara zarar veren-
lerden hesap sormaktı. Bu feda... 

Bencilliğin alıp başını gittiği, kes-
tiği tırnağı bile vermeyen bencillere
karşı sen canını vermekten çekin-
medin. Kendi dünyalarından çıkma-
yan, evim, işim, eşim diyenlere adaleti
hatırlattın. Sevginin, bağlılığın nasıl
olduğunu, sevdikleri için canın nasıl
verildiğini gösterdin o huzurlu ve
mutlu gidişin.  O yüzden umut oldun.
Şehitliğin adaletin olmadığı bu ülkeye
adaleti gösterdi. 

Sabırla beklediğimiz bu adaleti.
Ve bekliyoruz suya hasret kalmış
topraklar gibi. Adaletin olmadığı bu
ülke senin gibi sözüne sadık, sev-
diklerine ölümüne bağlı, vefalı ve
fedakar yiğitleri bekliyor. 

Sen ADALET olup düştün topra-
ğa... Bizler de senin ve tüm sevdikle-
rimiz için ADALET olacağız. Ve
senin katillerinden hesap soracağız.
Sana ve tüm şehitlerimize ve adaletsiz
bırakılan halklarımıza sözümüzdür.
Bu topraklar asla adaletsiz kalmayacak. 

Gazi tahliye olduktan kısa bir
süre sonra Engin şehit düştü. Gazi,
Engin’in işkence görmüş bedenini
Adli tıpta görmüştü. "Benim yaşa-
mımda Engin’le kesişmeye başladı.
İlk hesap soracağım eylem de Engin
olacak" diyordu. Gazi tüm yaşa-
mında şehitlere vefa duyarak dev-
rimcilik yaptı. 

Vefa duygusunu hesap sormaya
dönüştürdü; hesap sormak için de
gelişmeye ve öğrenmeye çalıştı. Gazi
vefa duygusunu emek ve cüretle bir-
leştirdi. 

İleri gitti, geri düştü; ama inan-

cından vazgeçmedi. Öğrencisi
Özlem Durakcan, ölüm orucu di-
renişçisi olduğunda Gazinin öğ-
retmeni oldu. Gitti, Özlem’i bir
kez olsun görebilmek için dire-
nişevinin kapısında oturdu. Ve-
fanın laftan ibaret olmadığını gös-
terdi. Gaziden, Selhan’dan öğ-
rendi. 

Gerillanın ne yapması veya
ne yapmaması gerektiğini öğrendi. 

Hapishanede Hüseyinler’le, Be-
kir’le büyüdü... Ölmeye gönüllü ol-
mayı, ölerek zafer kazananları izledi.
Öğrendi. Enginin işkence görmüş
bedenini gördü. 

Öğrendi.. Hep öğrendi...İSTEK-
LİYDİ. İSTEYEN YAPAR sözünün
eğitimdeki somut örneğiydi. Unu-
tuyordu, unutmamayı öğrendi.. Da-
ğınık düşünüyordu, dağınık düşün-
memeyi öğrendi.. Kabloları bağlarken
karıştırıyordu. Karıştırmamayı, hata
yapmamayı öğrendi. 

Çünkü ancak VAZGEÇMEYEN-
LERİN KAZANACAĞINI öğren-

mişti. Bunu hiç bırakmadı. 

DEVRİMDEN YANA KARA-
RINI VERMİŞTİ. KARAR VER-
MENİN NE KADAR BÜYÜK BİR
GÜÇ OLDUĞUNU BİLİYORDU. 

Karar veren insanların sadeliğini
ve gücünü taşıyordu. Gazi, Cephe’nin
yılların savaş deneyimiyle kendi öz-
günlüğünü birleştiriyordu. Ona göre;
savaşta sonuç almak hedefe "DAL-
MAK" demekti. Dalıp çıkmamaktı.
Silahı yoksa "BOYNUNU ŞÖYLE
BİR TUTTUM MU" güveni ve
kini gerçekti. Zaten silahı yoksa diş-
leri, tırnakları, bıçağı, elleri..vardı. 

Engel varsa aşılır; hayatın içinden
gelen bilgisiyle devrimci yaratıcığı
birleştirirdi. Bunun için Gazi’nin sa-
vaşçılığında olmazcılık yoktu. Ka-
rarını vermişti, İnançlıydı... Hayatın
içinden ve gerçek bilgisi vardı. 

Gazi değerlerini sürekli büyüttü...
İnancını, sevgisini, yoldaşlarına bağ-
lılığı, sınıf kinini... Kendi şehitliğiyle
de hepimizin umudunu bir kez daha
büyüttü. 

Yoldaşları Erdal’ı Anlatıyor: GAZİ KARAR VERMENİN 
NE KADAR BÜYÜK BİR GÜÇ OLDUĞUNU BİLİYORDU 
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Üç sene sonra karşı-
laştık seninle. Epeyce de
değişmişsin. Bıyıkları kes-
mişsin. Saçlarını boyatmış,
biraz da uzatmışsın. Söy-

lemeseler inanmazdım sen
olduğuna. Kod adın Gazi'ymiş. Hiç
de şaşırmadım. Hep Gazi Arıcı'yla
Selhan Top'u anlatırdın. 

Gazi Arıcı da ilk tanıştığınızda
seni anlatırmış. "Erdal diye biri var.
Malını mülkünü bize verecekmiş"
diyormuş. Malk mülk ne ki Erdal
abi? Sen bize canını verdin... 

2007'nin ilk aylarında ilk gördüm
seni. Aylardır aynı çatı altındaydık
ama tecrit zulmü yüzünden birbiri-
mizi göremiyorduk. Zaferden hemen
sonraydı. Mahkemelerimiz aynı güne
denk gelmişti. Hapishanenin tecrit
odasında karşılaştık. Bütün gün soh-
bet ettik seninle. Mahkemelerimiz
aynı güne ertelenince epey sevin-

miştik. Bir sonraki mahkeme gene
birlikteydik. Sonrasında ben tahliye
oldum. Bir sene sonra Dayı şehit
düştükten hemen sonra sen tahliye
oldun. Dayı'nın cenazesine yetişe-
mediğine üzülüyordun. İlk Okmey-
danı'nda çalışmıştın. Engin'le de
orda tanışmıştın zaten. Engin de
yeni tahliye olmuştu. Engin şapka-
sının çıkartılmasını hiç sevmezdi.
Nerden bilecekti Engin tarihe geçecek
fotoğrafının şapkasız olacağını? Ve
nerden bilecekti senin kendisi için
hesap sorarken şehit düşeceğini... 

Sonra bizim oraya geldin, birlikte
çalışmaya başladık. 

Engin o günlerde  gözaltına alındı,
işkencelerden geçirilip tutuklandı ve
katledildi. Sen de gitmiştin Engin'in
cenazesine. Engin'in cenazesindeki
2000 kişiden biriydin. 2000 kişiyle
birlikte sen de yemin etmiştin "he-
sabını soracağız" diye... 

Her yere -mecburen- birlikte
giderdik. Ben araba sürmeyi bil-
miyordum, sen de İstanbul'u bil-
miyordun. 

Şehitlerimizi anlatırdın bana.
Gazi Arıcı'yla Selhan Top'u anlatırdın,
gerilla özlemini dile getirirdin. "Bu
yaştan sonra seni gerillaya almaz-
lar" diye uğraşırdım seninle. So-
nunda da gittin. "Vedalaşmadan
gitmem" derdin ama vedalaşmadan
gittin. İçimde kaldı yıllarca. Elbet
karşılaşacağız dedim hep. 

Üç sene sonra karşılaştık işte.
İstinye Polis Karakolu'nda işkence-
cilerden hesap soruyordun. O tetiğe
basarken eminim ki gözünün önüne
Engin geliyordu. Engin'in boylu bo-
yunca uzanmış cenazesini görüyor-
dun karşında. Engin'in sesini duyuyor,
Engin'in kokusunu alıyordun. Tetiğe
basarken, vurulurken adalet istiyor-
dun. "Benim de hesabımı sorarlar"
dediğinden eminim. Cenazen kalk-
madan da soruldu hesabın. 

Sen rahat uyu Erdal abi. Sorul-
mayan tek bir hesabımız kalmayacak. 

Bir yoldaşı Erdal’ı Anlatıyor: Malk mülk
ne ki Erdal Abi? Sen bize canını verdin... 

“Silahlarını sırtıma bastırarak ‘ko-
mutanım öldüreyim bırakın’ diye
yalvarmaya başladı. Saatimi, gözlü-
ğümü kimliğmi ve üzerimdeki bütün
eşyalarımı aldılar. Kimliğimi telsizden
bildirdiler. Ellerime zincirli kelepçe
takıldı beni eşyaların yanına götürdüler.
Oturduğum yerde dönmeye çalışırken

sivil biri koşa koşa geldi bana yumrukla vurmaya başladı.
Gözümü bağladılar. Sonra yatırdılar, hayamı sıkmaya
başladılar. Bir yandan da sığınak ve depoların yerini so-
ruyorlardı. Ben cevap vermiyordum. Sonra beni ayağa
kaldırdılar. Pantolonum indirdiler, yatırmaya çalıştılar.
Ben yatmamak için direndim. Gırtlağımdan çekerek sırt
üstü yere yıktılar. Yine hayamı sıkmaya başladılar. Aynı
sorular sorulmaya devam etti. Bir yandan “seni polis,
MİT takip ediyordu, sen önemli birisin elimize düştün
sonunda” diyorlardı. Ve saldırı devam etti. Sonra işken-
ceciler benim yanıma gelip ... yakaladıklarını söylediler.
Sonra bana tekrar işkenceye başladılar. “Kaç kişisiniz?
Burda 15 tane pet yatak var” dedi. Benden cevap almayı
bırak, onların işkencelerine bağırmıyordum bile. Ve iş-
kenceciler çıldırıyordu. Üstüme çıkıp tepinmeye başladılar.
Sonra “seni öldürüp gömeriz buraya” dediler. Bir süre
ara verip sonra işkenceye devam ediyorlardı. Sonra beni
kaldırıp pantolonumu giydirdiler. Asker aldı, gözbandımı
açtılar, etrafıma bakındım: Erler var ve başlarında ko-

mutanları vardı. Başlarındaki bana “hadi git” dedi. Ben
olduğum yere çöktüm ve sonra beni alıp gözümü bağlayıp
arabaya koydular. Arabada ... yakalamadık dediler. 

Kendi aralarında benim yiğit olduğumu konuşuyorlardı.
Ben hiç birine cevap vermedim. Beni jandarmaya götür-
düler. Sonra hastaneye götürdüler. Doktor muayene et-
meden tamam dedi. Ben de “zor yürüyorum nasıl ta-
mam” diye itiraz ettim.  Doktor kabine soktu, muayene
etti. Baktı hayalarımda şiş, kızarıklık ve morluklar vardı.
Yeni rapor hazırladı. Jandarmalar beni yukarı katlardan
birine çıkardılar, bir odaya aldılar. Burada ne kadar bek-
lettiklerini tam olarak bilmiyorum. Sonra başka bir odaya
aldılar. Bana iyi dinlendin mi dediler. Cevap vermeyince
“demek konuşmuyor biz konuştururuz” dediler. 

Sağ elimin başparmağıma ve sağa ayağımın başpar-
mağına bir tel bağladılar ve elektrik verdiler. Bu sefer
irade dışı bağırdım. İşkenceciler seviniyordu. İşkencenin
dozunu artırıyorlardı. 

Sorgular başladı: “Kaç kişisiniz? Sığınağınız ve de-
polar nerde?” Sorularına “bilmiyorum” diyordum. Sa-
atlerce devam etti. Bazen çıldırıyorlardı: Hayamı sıkıyorlar,
peşinden elektrik veriyorlar, bayılıncaya kadar işkence
devam ediyordu...” (Erdal Dalgıç)

İşkence yapmak şerefsizliktir. Erdal işkenceler karşı-
sında insanlık onuruyla direndi. İşkenceciler karşısında
boyun eğmedi. Ve işkenceleri hiç unutmadı. 

İnsanlık Onuru İşkenceyi Yenecek!
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DHKC savaşçısı Erdal Dalgıç,
Engin Çeber’in işkencecilerinden he-
sap sormak için İstanbul Sarıyer İs-
tinye Karakolu’na yönelik gerçek-
leştirilen eylemde çatışarak şehit düş-
tü. Erdal Dalgıç, 46 yaşında vatanının
bağımsızlığı, halkların özgürce ya-
şamasını ve Türkiye halklarının kur-
tuluşu için savaşan bir hareketin sa-
vaşçılarından yiğit bir delikanlıydı.
Ferhat için adalet talebinde bulunan
Engin Çeber’di. Adalet herkese la-
zımdı ve bu halk asla adaletsiz yaşa-
yamazdı. Engin, Ferhat’ı felç bıra-
kanlardan adalet talebinde bulundu
ve devamında 3 arkadaşı ile Sarıyer
İstinye Karakolu’nda başlamak üzere
işkencelerden geçirildi. Bu karakolda
ve Metris Hapishanesi’nde gördüğü
işkenceler sonucunda katledildi Engin.
Yıllardır Engin’i katledenlerden adalet
talepleri hiç eksik olmadı. Bu sistemin
adaletini Kürt halkının üzerinde ya-
pılan işkencelerden, Alevi halkına
yıllardır uygulanan baskılardan ve
milyonlarca halka yapılan baskılardan
yoksulluktan biliyoruz. Halkın örgütü,
kurtuluş savaşçıları ile halkın adaletini
yaşatma mücadelesini yükseltiyor.

Halk düşmanları Erdal Dalgıç’ın
cenazesini yoldaşlarına vermek iste-
medi. Halkın adaletini gerçekleştiren
bir DHKC savaşçısının meşru bir
şekilde sahiplenilmesi halk düşman-
larını şaşırtıyor ve bu sahiplenmenin
eyleme de dönüşmesinden korku-
yorlardı. Cepheliler, cenazelerini al-
madan hiçbir yere gitmeyeceklerini
ifade ettiler. Ve pratikte bunu Adli
Tıp’ın önünden gece gündüz ayrıl-

mayarak gösterdiler. 
Cepheliler’in kararlılığını, yol-

daşlarını ölümüne sahiplenme gele-
neğini dost düşman herkes bilir. İşte
bu bir kez daha hatırlatılıyordu Adli
Tıp önünde.

Erdal Dalgıç’ın cenazesini kim-
sesizler mezarlığına gömmek istiyordu
halk düşmanları… Olur da cenazeyi
kaçırırlarsa diye Kimsesizler Mezar-
lığı önünde de bekledi Cepheliler…
Şehidimiz kimsesiz değil! O yüz bin-
lerin, milyonların adalet özleminin
temsilcisidir… O, Engin’in hesabını
sormak için canını korkusuzca halkına
feda ederek, halkın en yiğit evlatla-
rından birisi olmuştur. 

“Hiç kimse olmasa da ben bur-
dayım, ben kaldırırım, sahibi benim.
Gerekirse sabaha kadar bekleyeceğim.
Kimsesizler Mezarlığı’na götürürlerse
kendimi arabanın önüne atarım, bı-
rakmam” diyordu bir Cepheli…

Cenazesi, “Ben kirvesiyim. Biz
de kirvelik kardeşliktir” diyen Musa
Aykanat tarafından teslim alındı. Baş-
savcı Cepheliler’in direnişi karşısında
cenazeyi vermek zorunda kaldı.

Adli Tıp’taki bütün görevliler
Cepheliler’in cenazeyi alması karşı-
sında şaşırdılar. Cenazelerimizin hal-
kımız için önemi ve anlamı çok bü-
yüktür. En güzel törenlerle uğurlanır
cenazeler. Hele ki vatanı uğruna şehit
düşenlerimizin cenazesini halk düş-
manlarının elinde bırakmak yoktur
geleneklerimizde.

Adli Tıp’ta kızıl bayrağa sarılan
cenaze, Adli Tıp çalışanlarının taşıma

çabasına karşın, “Kimse ellemesin,
biz kendimiz taşırız” denilerek, Cep-
heliler tarafından taşındı. Ve cenaze
Gazi Mezarlığı’na defnedilmek üzere
Gazi Mahallesi’ne götürüldü.

21 Haziran günü Gazi Mahallesi,
bir yiğidini daha bağrına bastı. Gazi
dendiğinde aklımıza direniş gelir,
namus gelir, vatan gelir. Bu vatanın
bağımsızlığını isteyen savaşan CEP-
HE gelir. Gazi bir halk savaşçısına
daha kollarını açtı. Cephe şehidi
Erdal Dalgıç 20 Haziran günü saat
15.00’te Gazi Mahallesi’ne getirildi.
Burada Gazi’nin sokaklarında konvoy
oluşturarak, “Erdal Dalgıç Ölümsüz-
dür”, “Bedel Ödedik Bedel Ödete-
ceğiz” sloganlarıyla girildi.

Erdal Dalgıç’ın naaşı Gazi Cem-
evi’ne konulduktan sonra, başında
nöbet tutulmaya başlandı. Gazi halkı
gece yarılarına kadar cemevine zi-
yaretlerde bulundu. Gece gelen her
bir Gazili, evlerinde demledikleri çay
demliklerini, sofralarındaki yemek-
lerini getirdi… 

21 Haziran sabah saatlerinde Erdal
Dalgıç’ın naaşı, Gazi Mezarlığı’ndaki
şehitlerimizin yanına defnedilmek
üzere yoldaşları tarafından hazırlan-
maya başlandı. Bugün de yeni bir
zafer halkasının coşkusu vardı in-
sanlarımızın üzerinde. Çünkü Adli
Tıp Kurumu önünde 10 gün geceli
gündüzlü bekleyerek almışlardı Er-
dal’ı. Ve şimdi de geleneklerimizle
toprağa vereceklerdi.

Gazi yine inliyordu, “Kurtuluş
Kavgada Zafer Cephede”, “Kahra-
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Gururluyuz, Onurluyuz! Zulmün Hesabını Soran Halk Savaşçılarımız Var! 

Adalet Özlemimiz Şehitlerimizin
Hesabı Sorulana Dek Sürecek!
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manlar Ölmez Halk Yenilmez”, “Be-
del Ödedik Bedel Ödeteceğiz” slo-
ganlarıyla. İstanbul’un gecekondu
mahallelerinden gelen Halk Cepheliler
dillerinde, “Erdal Dalgıç Ölümsüz-
dür”, “Mahir Hüseyin Ulaş Kurtuluşa
Kadar Savaş”, “Öndere Selam Savaşa
Devam” sloganlarıyla inletiyorlardı
Gazi sokaklarını.

“Erdal Dalgıç Ölümsüzdür” slo-
ganları alkışlar ve zılgıtlarla yükse-
lirken, 46 yaşındaki halk savaşçısının
son arzusu olan, cenazesinin Gazi
Mahallesi’nden kalkması, yerine ge-
tiriliyordu. Gazi Cemevi avlusunda
helallik alındıktan sonra Gazi sokak-
ları ellerinde kızıl bayraklar ve “İş-
kence Yapmak Şerefsizliktir” döviz-
leri, dillerinde, “Erdal Dalgıç Ölüm-
süzdür”, “Kahramanlar Ölmez Halk
Yenilmez”, “Kurtuluş Kavgada Zafer
Cephede”, “Mahirden Dayıya Sürüyor
Bu Kavga” sloganları olan yüzlerce
Cepheliyle doldu.

Saat 13.30’da yol trafiğe kapatılarak
kortej oluşturuldu. En önde iki kızıl
sancaklı Dev-Genç’li görünüyordu.
Ortalarında ise işkenceci polis tara-
fından 17 yaşında felç bırakılan Ferhat
Gerçek ve Engin’in babası Ali Tekin,
oğlunun tam boy fotoğrafına sarılmış
en önde yürüyordu. Onun da özlemidir
oğlunun hesabının sorulması… Te-
kerlekli sandalyesinde Ferhat Gerçek
elinde bir döviz taşıyor, üzerinde, “En-
gin Çeber, Ferhat Gerçek’i Vuranlardan
Hesap Sorarken Katledildi, Erdal Dal-
gıç Engin Çeber’e İşkence Yapanlardan
Hesap Sorarken Katledildi” yazıyor.
Adalet aramanın kesintisizliği bir tarihi
kare olmuştu…

Ve arkalarında, halkın savaşçısı
Erdal Dalgıç’ın cenazesinin bulun-
duğu Cemevi cenaze arabası geli-
yordu. Arabanın üzerine karanfillerle
Cephe yıldızı yapılmış, sağ ve solunda
kızıl bayraklar asılmış, bayrakların
ortasında Engin Çeber’in göğsüne
Erdal Dalgıç’ın resmi yapıştırılmıştı.
Engin, “Benim hesabımı Erdal abim

sordu, Erdal abiminkini de başka Er-
dallar soracak” diyordu adeta.

Erdal’ın arkasında ilerleyen kit-
leden, “Katillerden Hesap Sorduk
Soracağız”, “DHKC-SPB Katillerin
Peşinde” sloganları yükseliyordu.

Arkalarında, hiçbir şehitlerini,
özgür tutsaklarını yalnız bırakmayan,
onların sesi soluğu olan TAYAD’lı
Aileler yerlerini almışlardı. Açtıkları
pankartta, “Engin Çeber, Erdal Dalgıç
Ölümsüzdür” yazıyordu. Cenazeye
katılan yüzlerce kişi göğüslerine Erdal
Dalgıç’ın Parti ve Cephe bayrağı
önündeki fotoğrafını takmışlardı.

Kortejde Cepheliler de pankartları
ile yer almışlardı: “İşkencecilerden
Hesap Sorduk Soracağız – CEPHE!”
Cephelilerin “DHKC-SPB Katilerin
Peşinde”, “Umudun Adı DHKP-C”,
“Kim Öğretiyor Dayı, Kim Vuruyor
Cephe, Kim İçin Halk İçin, Yaşasın
Halkın Adaleti”, “Katilerden Hesap
Sorduk Soracağız”, “Mahir Hüseyin
Ulaş Kurtuluşa Kadar Savaş” sloganları
Gazi Mahallesi’ni inletiyordu.

Gazi Mezarlığı’na ayrılan yola kadar
arabayı takip etti kortej. Daha sonra
karakolun önündeki yol ayrımında ce-
naze omuzlara alınarak yüründü. 

Mezarlığa gelindiğinde, önderimiz
Dursun Karataş’ın mezarının başına
gelen yüzlerce kişi, “Öndere Selam
Savaşa Devam”, “Önder Yoldaş Dur-
sun Karataş” sloganlarını haykırdılar.
Erdal Dalgıç yoldaşlarının omuzlarında
ilerliyordu mezarlığın içinde, sanki
onlarca şehide, önderine ve Cephe
savaşçılarına selam veriyordu… “Ben
de geldim… Önderim, savaş arka-
daşlarım, sözüme sadık kaldım. İşte
yanınızdayım…” diyordu.

Ve Erdal’ı vatan topraklarının
bağrına teslim etme vakti gelmişti…

Erdal, “Benim belki mezarım ol-
mayacak ama şunu iyi biliyorum ki
ben daima yoldaşlarımın yüreklerinde
olacağım.” demişti… Halkın savaş-
çısı, halkın düşmanını tanıyordu ama

işte, yüreklerinde ve beyinlerinde
yaşayacağı, mücadelelerinde bayrak-
ları olacağı halkı, yoldaşları direnmiş
ve almıştı cenazesini… Onun bir
mezarı vardı artık… Toprağa veri-
lirken üzeri Cephe bayrağı ile örtüldü
ve mezarı kapatıldı.

Erdal Dalgıç’ın tabuttan çıkartılan
cenazesi göründüğünde öfke daha
da büyüdü. Kitle sloganlarını daha
da öfkeli haykırdı. 

Halk Cephesi adına Ahmet Ku-
laksız mezar başında konuşma yaptı.
Kulaksız, “Halkımız adalete aç, tıpkı
ekmek gibi. Ama halk adaletsiz ka-
lamaz. Ve Erdal Dalgıç, halkın yaşa-
dığı bu adaletsizliğe karşı adaletin
simgesi olarak şehit düştü. Şehit düş-
tüğünden sonra bu kez cenazemizi
vermek istemediler. Cenaze halk kül-
türümüzdü. Devrimciler halkın onurlu
evlatlarıdır ve onları mezarsız bırak-
mayacağız. Cenazemizi ne pahasına
olursa olsun alacağız dedik ve aldık.
Bu sahiplenme ile başaracağız. Biz
haklıyız ve haklı olduğumuzda, sa-
hiplendiğimizde, ısrar ettiğimizde
başarırız ancak. Cenazemizi bu mü-
cadele ile aldık. Halkımız; Erdal’lar
adaletsiz bir ülkede adalet çağrısıdır.
Erdal’larımızın bu çağrısını büyüte-
lim. Adalet için mücadeleyi büyüte-
lim. Halkımızın adaletsiz bırakılma-
sına izin vermeyelim. Erdal Dalgıç,
yoldaşlarının hesabını sormak için
şehit düştü. And olsun ki Erdal Dal-
gıç’ın da hesabını soracağız. Katle-
dilen hiçbir insanımızı adaletsiz bı-
rakmayacağız.” dedi.

Engin Çeber’in babası Ali Tekin
de konuşma yaptı. “Engin 3 gün bo-
yunca İstinye Karakolu’nda işkence
gördü. Aradan 4 yıl geçti hala hiçbir
işkenceciye ceza verilmedi. İşken-
cecilerin yargılanması istedik bunu
için meclise de gittik ama bugüne
kadar vermediler. Ayrıca 5 yılını dol-
durup işkencecilerin dışarıya bırakı-
labileceğini de biliyoruz. Erdal Dalgıç
arkadaşımız da Engin’in hesabını
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İkitelli

sormak için kendini feda etmiştir.
Ölümsüzdür. Allah mekanını cennet
etsin. İşkencecilere lanet ediyoruz.
Zaten bu ülkede adalet yok. Var diyen
de yalan söylüyor. Erdal da bunun
için ölümsüzdür. Bu düzene lanet
gitsin" dedi. 

Programın devamında özgür tutsak
Ümit İlter’in şiiri iki Dev-Genç’li ta-
rafından okundu. Daha sonra şehit
düşenlerin hesabını sormak için ant
içildi. “Cesaret”, “Düşenlere”, “Bize
Ölüm Yok” marşları söylenerek cenaze
töreni sonlandırıldı. Ardından, kortej
oluşturularak sloganlarla Gazi Cem-
evi’ne yüründü. Burada Erdal Dalgıç
için yemek verildi ve helva dağıtıldı.
Cenazeye, ESP, DHF, BDSP, Mücadele
Birliği ve Alınteri de katıldı.

İstanbul-Çayan: 24 Haziran
günü, Nurtepe Haklar Derneği'nde
halk savaşçısı  Erdal Dalgıç anıldı. 

Erdal Dalgıç ve devrim şehitleri
için yapılan bir dakikalık saygı du-
ruşunun ardından Erdal Dalgıç’ın
hayatını anlatan bir yazı okundu.
Anma, söylenen marşlarla bitirildi.

İstanbul-Sarıgazi: 17 Haziran
akşamı Cepheliler, Demokrasi Cad-
desi’ni trafiğe kapatıp ateşe verdiler.
İşkencecilere karşı çatışarak şehit
düşen yoldaşları Erdal Dalgıç'ı se-
lamladılar. Eyleme 15 kızıl maskeli
Cepheli katıldı ve “Engin Çeber,
Erdal Dalgıç Ölümsüzdür-Cephe”
pankartı açtılar. İşkencecilerle kısa
süreli çatışma yaşandı. Eylemde
“Umudun Adı DHKP-C”, “Erdal
Dalgıç Ölümsüzdür”, “İşkence Yap-
mak Şerefsizliktir” sloganları atıldı.

İstanbul-1 Mayıs Mahallesi:
1 Mayıs Mahallesi’nde Cepheliler
DHKC savaşçısı Erdal Dalgıç'ı se-
lamlamak için yazılamalar yaptılar.

20 Haziran günü cemevi ve okul
durağına “Erdal Dalgıç Ölümsüzdür”,

“Şehitlerimizin Hesabını Sorduk So-
racagız”, “Engin Çeber Erdal Dalgıç
Ölümsüzdür”, “İşkence Yapmak Şe-
refsizliktir” yazılamaları yapıldı. 

27 Haziran'da ise anma yapıldı.
Saygı duruşu ile başlayan anmada
Erdal Dalgıç'ın hayatını anlatan bir
yazı okundu. Ardından yapılan ko-
nuşmada, halkın adaletsiz kalmaya-
cağı, halkına zulmedenlerin er ya da
geç halkımıza çektirdiklerinin hesabını
vereceği vurgulandı.

İstanbul-İkitelli: 20 Haziran günü
İkitelli’de Cepheliler tarafından korsan
gösteri düzenlendi.

Atatürk Mahallesi 1. sokakta baş-
layan gösteride “Umudun Adı DHKP-
C”, “Erdal Dalgıç Ölümsüzdür”, “Şe-
hitlerimizin Hesabını Sorduk Sora-
cağız”, “DHKC-SPB Katillerin Pe-
şinde”, “Mahir Hüseyin Ulaş Kurtu-
luşa Kadar Savaş”, “Titre Oligarşi
Parti-Cephe Geliyor” sloganları atıldı. 

Eylem sırasında halka yönelik ya-
pılan konuşmalarda, “Halkımız, geç-
timiz hafta salı günü Engin Çeber’in
işkence gördüğü İstinye Polis Kara-
kolu’na DHKC savaşcıları bir saldırı
düzenledi. Saldırı sırasında çıkan ça-
tışmada Erdal Dalgıç şehit düştü.
Buradan şehidimizi selamlıyoruz. Şe-
hitlerimizin hesabını sorduk soraca-
ğız!” denildi. Ardından Perşembe
pazarı caddesinde yürüyüş yaparak,
yolu trafiğe kapatıp ateşe verdiler. 

Her sokak başına barikat kuran
Cepheliler, 4. sokağın başına “Erdal
Dalgıç Ölümsüzdür-Cephe” imzalı
bomba süsü verilmiş pankartı astıktan
sonra bir süre daha yürüyüş yaptılar.
Sonra ayaklarını yere vurarak, “Titre
Oligarşi Parti-Cephe Geliyor!” slo-
ganlarıyla eylemi iradi olarak sona
erdirdiler.

İstanbul-Okmeydanı: DHKC
Savaşçısı Erdal Dalgıç için Okmey-
danı Haklar ve Özgürlükler Derne-

ği’nde 24 Haziran günü bir anma
gerçekleştirildi. 28 kişinin katıldığı
ve bir dakikalık saygı duruşuyla baş-
layan programda ilk olarak işkencede
katledilen Engin Çeber ve onun inti-
kamını almak için çatışarak şehit dü-
şen Erdal Dalgıç’ı anlatan bir sin-
evizyon gösterimi yapıldı. Ardından,
İstinye eylemi sonrası yapılan açık-
lama ile Erdal Dalgıç’ın hayatını an-
latan kısa bir metin ve şiir okundu.
Anma, İstinye eyleminin halk düş-
manları üzerinde yarattığı korku üze-
rine yapılan sohbetlerin ardından
sona erdi.

İstanbul-Gülsuyu: Gülsuyu-Gü-
lensu Haklar Derneği'nde anma dü-
zenlendi. Anmada Yürüyüş dergisinde
yayınlanan "46 Yaşında Delikanlı
Bir Savaşçı... Ant Olsun Ki, Hesabını
Soracağız Bu Deli̇Kanlı Yürekler
Hiç Susmayacak!" başlıklı yazı okun-
du. Anmaya katılanlar düşüncelerini
ifade ederken, işkencecilere karşı
olan kinlerinin hiç azalmadığını, gün-
den güne büyüdüğünü belirtiler. An-
maya 15 kişi katıldı.

İstanbul-Gazi Mahallesi: 22
Haziran günü Gazi Özgürlükler Der-
neği’nde yapılan anmaya, Erdal Dal-
gıç nezdinde tüm devrim şehitleri
adına yapılan saygı duruşu ile baş-
landı. Erdal Dalgıç’ın Engin’e yapılan
işkencenin hesabını sorarken şehit
düşmesi, cüreti ve yoldaşlarına olan
güveni anlatıldı. Ardından Erdal Dal-
gıç için yazılan “Kırkaltısında Deli-
kanlı” şiiri ile Ümit İlter’in “Anka”
şiiri okundu. Hepbirlikte söylenen
marşların ardından son bulan anmaya
25 kişi katıldı.

İstanbul-TAYAD: TAYAD’lı Ai-
leler, 25 Haziran günü TAYAD bi-
nasında anma düzenlediler. Anma,
Erdal Dalgıç nezdinde tüm devrim
şehitleri anısına bir dakikalık saygı



duruşuyla başladı. Ardından yapılan
konuşmada Erdal Dalgıç’ın hayatı
anlatılarak, mücadelesinin büyütül-
mesi çağrısı yapıldı. Konuşma “Hal-
kımıza ve yoldaşlarımıza kalkan elleri
kıracağız. AKP’nin işkenceci polis-
lerinden hesap sormaya devam ede-
ceğiz. Adalet için bir canı vardı Er-
dal’ın, onu da seve seve verdi. Hu-
zurluydu. Canımızın bir parçasını
verdik toprağa. Ve şu anda onun
önünde bir kez daha söz veriyoruz:
And olsun ki senin de hesabını sora-
cağız. Vatanımız, Erdallarımızın ada-
letin simgesi elleriyle adalete ulaşa-
cak. Erdal Dalgıç, işkencede katle-
dilen şehidimiz Engin Çeber’in he-
sabını sorarken şehit düştü. Yeni şe-
hitler pahasına şehitlerimizin hesabını
sormaya devam edeceğiz. Adaletin
simgesi şehidimiz Erdal Dalgıç’ın
önünde saygıyla eğiliyoruz. Selamını
aldık ve mücadele çağrını büyütece-
ğiz.” sözleri ile sona erdi.

Erdal Dalgıç anısına şiirler okundu
ve hep bir ağızdan marşlar söylendi.
TAYAD’lı anneler de evlatları anısına
türküler söylediler. 20 kişinin katıldığı
anma “Cesaret”, “Bize Ölüm Yok”,
“Kavuşma” şarkılarının söylenme-
siyle bitirildi.

Ankara: 20 Haziran günü Cephe-
liler, Ankara Mamak’ta Erdal Dalgıç'ı
yazılamalarla selamladılar. Yapılan
yazılamaları gören halk düşmanları
halkın adaletinden hiçbir zaman ka-
çılamayacağını bir kez daha görmüş
olmanın verdiği korku ile sabahın
erken saatlerinde yazılamaları ince-
lemeye başladılar.

İzmir: İzmir'de Halkapınar Metrosu
önündeki köprüye pankart asıldı. Yıl-
larca halka acı çektiren, insanları
açlığa, onursuzluğa iten iktidara karşı
sessiz kalınmayacağını, işkenceci katil

polis sürüsünden ve halk düşmanla-
rından er ya da geç hesap sorulacağını
gösteren Halk Kurtuluş Savaşçısı
Erdal Dalgıç için asılan ''Halk Kurtuluş
Savaşçımız Erdal Dalgıç Ölümsüz-
dür-Cephe” pankartı sabah işe giden
emekçi halkın ilgisini çekti. 

Saat 06.00’da asılan pankart, iş-
kenceci halk düşmanları tarafından
1 saat sonra fark edildi. İşkenceciler,
pankartın etrafında 1 saate yakın bir
süre dolaştıktan sonra kendi güven-
liklerini aldıklarından emin olarak,
ancak saat 08.30 civarında pankartı
indirebildiler. Katillerin halkın ada-
letinden hiçbir yerde kaçamayacağını
fark eden polislerin korkuları, pankartı
indirirken suratlarından okundu.

Bursa’da Halk Cepheli Ertan Çelik, 23 Haziran günü
Teleferik Akçağlayan Mahallesi’nde yürüdüğü sırada
polis tarafından önü kesilerek tehdit edildi. Yürüyüş
dergisinin dağıtımını yapan Çelik’in önü, Beyaz Fort
Fokus marka araçla dolaşan polis tarafından kesildi.
Kimlik kontrolü yapmak isteyen polise kimlik soran
Ertan, saldırıya uğradı. 

Buna karşı sloganlarla sesini duyurmaya çalışan Er-
tan’ın sırtına çıkarak, kollarını keskin bir cisimle keserek,
zorla arabaya bindirip burada da saldırdılar. “Seni dağ
başına götürür öldürürüz, dergileri nerden aldın, nereye

verdiğini biliyoruz, hepsini bulacağız ve senin verdiğini
söylerlerse hayatını karartırız” diyerek işkence ve teh-
ditlerini savurup, ölümle tehdit ettiler.

“Baskılar Bizi Yıldıramaz”, “İşkence Yapmak Şe-
refsizliktir”, “İnsanlık Onuru İşkenceyi Yenecek” slo-
ganları atan Ertan’ı arabadan indirip yere atan işkenceci
polisler “Bırak bunla
uğraşma, polis katilleri”
diyerek çekip gittiler.

Bursa Halk Cephesi,
26 Haziran’da Akçağ-
layan Cemevi yanında
yapacağı basın açıkla-
ması ile bu saldırıyı pro-
testo edeceğini duyur-
du.

Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Sultangazi Şubesi
ile Devrimci Alevi Komitesi’nin çağrısı üzerine Alevi
kurumları, cemevleri, köy ve yöre derneklerinin katılı-
mıyla, Sivas Katliamı anmasına katılım çağrısında bu-
lunmak amacıyla Taksim’de eylem gerçekleştirildi. 

19 Haziran’da Taksim Tramvay Durağı’nda yapılan
eylemle, 23 Haziran’da İstanbul Gazi Mahallesi Şehir
Parkı’nda ve 2 Temmuz’da da Sivas’ta gerçekleştirilecek

olan anmalara katılım çağrısında bulunuldu. Açıklamaya
katılan kurum yöneticileri ve üyeleri, inançlarının ve
kültürlerinin bir parçası olan bağlamaları ve üzerlerine
giydikleri yöre-
sel kıyafetleriyle
gelmişlerdi ey-
leme. Açıklama-
nın ardından
Galatasaray Li-
sesi’ne kadar
bildiri dağıtıla-
rak yürüyüş ya-
pıldı.  
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Ankara

Halkın Adaletinden Korkanlar
Baskıyı Artırıyor
Baskı Varsa Direniş de Var!

Halkın Adaleti Sağlanmadıkça
Hiçbir Dava Zaman Aşımına
Uğratılamaz!



Amerikan Uşağı Necdet
Özel’in Kandil’e Girmek
İçin Üç Şartı

1- Devlet Kararı Olmalı, 

2- ABD İkna Edilmeli, 

3- Muhtemel Ağır Kayıp-
lara Karşı Kamuoyu Ha-
zırlıklı Olmalı...

Oligarşinin uşaklığının bir sınırı
olmadığını elbette biliyoruz. Nere-
deyse ağızlarını açtıkları her sefe-
rinde buna ilişkin yeni belgeler
sunmaktan geri kalmamaktadırlar. 

Bunun son belgesini veren ise
Genelkurmay başkanı oldu... BBP
Genel Başkanı Mustafa Destici ile
yaptığı görüşmede Genelkurmay Baş-
kanı Necdet Özel özet olarak şunları
söylüyor: 

"Kandil’i vurabilmek üç şarta
bağlı; 1- Devlet kararı olması, 2-
ABD’nin ikna edilmesi ve 3- Muhte-
mel ağır kayıplara karşı kamuoyunun
hazırlıklı olması"

Kürt halkının ulusal ve demokratik
taleplerini kanla ve zorla bastırmaktan
başka bir şey düşünmeyen oligarşinin
katliamcı ve halk düşmanı karakterini
tartışmak ayrı bir konudur. Burada
bu sözlerden hareketle bunu tartış-
mayacağız. Tartışacağımız konu or-
dunun işbirlikçi karakteridir. 

Oligarşinin şovenist-faşist bir par-
tinin katliam isteyen başkanına derdini
anlatmaya çalışırken faşist, kafatasçı
zihniyetlerini ortaya koyarken, aynı
zamanda da işbirlikçiliklerini, uşak-
lıklarını da tüm çıplaklığıyla gözler
önüne sermektedirler. 

Yıllardır yarattıkları şovenist or-
tamı beslemeye çalışırken işbirlik-
çiliklerini açığa vurabilmektedirler.
Çünkü işbirlikçilik, uşaklık içlerine
o kadar sinmiştir ki ağızlarından
basit bir sözcük gibi çıkıvermektedir. 

Bugüne kadar Amerika’nın izni
olmadan hiçbir şey yapmadıkları
için, attıkları her adımda Amerika’nın

ağzının içine bakıp onun ica-
zetiyle hareket ettikleri için bu
sözler doğallaşmış. Neredeyse
tuvalete bile giderken Ame-
rika’dan izin alanlar için böy-
le bir söz sarfetmek normaldir.
Hatta ne var ki bunda, bundan
daha doğal ne olabilir ki diyerek
bunun arkasında duran işbir-
likçilerin, Amerikan yalakası
tiplerin sayısı hiç de az değildir. 

Ama bir de bu ülkenin halkı
vardır ki yüzde 90’lara varan
oranda Amerikan düşmanıdır. Hal
böyle olunca bu ağızdan kolayca çı-
kıveren sözcük başlarına bela oldu
ve bunu unutturmak, üstünü küllemek
için iktidarıyla muhalefetiyle hepsi
elbirliği içinde çıkışlar yapmaya baş-
ladılar. Sözü sarfeden Genelkurmay
Başkanı “söylediklerine farklı anlam
yüklenmesin” derken, görüşmeyi
ifşa eden faşist Destici de aynı şekilde
Genelkurmay Başkanını kurtarmaya
çalışır. 

Ancak söylenenler çok açıktır ve
işbirlikçiliklerini açıkça ortaya ser-
mektedir.. Genelkurmay Başkanı için
doğal olan bu sözler ağzından çık-
makta zorlanmadığı gibi aynı şekilde
bir uşak olan faşist Destici de aynı
doğallıkla bunları basına açıklamıştır. 

İşte ‘milli ordu’ denilen ordunun
niteliği budur. On yıllardır söyledi-
ğimiz ve attıkları her adımlarıyla
bunu doğrulayan ordunun işbirlikçi
karekterini ortaya koyan sözlerdir
bunlar. Yıllar öncesinde bu ülkenin
başbakanlarının bile açıkça ortaya
koydukları gibi; donunu bile Ame-
rika’dan alan ve Amerika için
Kore’ye kadar gidip halkın kanını
döken ve halkımızın çocuklarının
canını vererek ucuz askerlik yapan
ordunun niteliğini ortaya seren söz-
lerdir bunlar. 

Bir yandan kabadayılık yapıp her
istediğini yapmaya muktedir oldu-
ğunu söyler ama öte yandan ise Ame-
rika’nın icazet verdiği kadarın ötesine
geçemez. Kabadayılığı bile Ameri-
ka’nın istediği ve izin verdiği ölçü-
dedir ve sözdedir. Kabadayılıklarını

ancak halk düşmanlıklarında ortaya
serebilirler. Halkın kanını dökmekte,
sokak ortasında coplamakta, işkence
yapmakta gösterirler. Ama emper-
yalistler karşısında Amerika karşısında
elpençe divan uşaklardır. 

Sözde kimi uluslararası görüş-
melerde ve demeçlerinde atıp tutarlar,
bağımsızlıklarını ortaya koymanın
çeşitli manevralarını yaparlar ama
gerçekte ise hiç de öyle değillerdir.
Bu sözde bağımsızlıkçı yanlarına
halel getiren Genelkurmay başkanının
sözlerini düzeltmek için bu nedenle
hemen harekete geçmişlerdir. 

CHP Başkanı Kılıçdaroğlu “Kabul
edilebilir bir açıklama değildir. Kesin
bir ifadeyle reddedilmelidir” diyor.
Sanki kabul edilse ne olacak edilmese
ne olacak. İşte senin Genelkurmay
Başkanın bir gerçeği itiraf ediyor ve
bu yeni değil, on yılların gerçeğidir.
Senin buna karşı tavrın nedir onu
ortaya koy. Yıllardır kuyruğundan
ayrılmadığın, ağzının içine baktığın
ordunun gerçek niteliğini ele veren
sözler olunca bu sözleri kabul et-
memekle ne değişecek. Bu sözler
reddedilse ne olacak. Onyıllardır de-
vam eden ordunun işbirlikçi niteliği
mi değişecek? Elbette hayır! Kılıç-
daroğlu durumu kurtarmaya çalış-
maktan başka bir şey yapmıyor. Or-
dunun bu niteliğini, açık edilmediği
sürece, kabul edenler aynı işbirlikçilik
bataklığında yüzüyorlar demektir.
CHP de bu anlamda bu işbirlikçiliğin
dışında olan bir parti değildir. 

İktidar ise bir süre sessiz kalsa
da açığa çıkan tepkiler karşısında
konuşmak zorunda kalmıştır. Baş-

Ameri̇kan Uşaklığı Ne Kadar da Doğal! 
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bakan Erdoğan “biz böyle bir şeye
karar verdiğimiz anda; şunu çok
açık net söyleyeyim, çok da izin
alma gibi bir durumumuz söz ko-
nusu değil” dedi. Kesinlike böyle
bir izin almayız diyemiyor, lafı eve-
leyip geveliyor, etrafından dolanıyor.
Çünkü bunun dışında hareket ede-
meyeceğini o da çok iyi biliyor. 

Yıllardır Amerika’nın kucağında
oturarak ve onun desteğiyle ayakta
duran ve herkese kafa tutan bir iktidarı
yürüttüğünü en iyi bilen Erdoğan’dır.
Yıllar önce ordusunun başına çuval
geçirildiğinde kedi gibi mızıldan-
maktan öteye geçemeyen, kafa tut-
maya çalışıldığında haddini bil de-
nilerek susturulan ve adeta yalvar
yakan olan bir iktidardır AKP... 

AKP’nin de onun ordusunun
da durumu işte bu gerçeklerdir.
Onlar Amerika’ya uşak, halkımıza
karşı ise aslan kesilen, katliamcı-
lıkta, baskı ve zorda sınır tanıma-
yanlardır. 

Emperyalizmin çıkarları söz ko-
nusu olduğunda başka ülkeleri işgal
etmek, oralara asker göndermek için
canla başla çalışırlar. Ülkemizdeki
emperyalist çıkarları koruyup kolla-
mak için halkımızın yaşamını hiçe

sayan kararları almaktan çekinmez,
karşı çıkanları ise copla, gazla vb.
susturmaya çalışırlar. Ülkenin tüm
yeraltı yerüstü kaynaklarını emper-
yalizme peşkeş çektikleri gibi, top-
raklarımızı zehirleme konusunda em-
peryalist tekellerin attıkları adımları
koruyan da aynı iktidar ve ordudur.
Ülkenin bir çok köyünde kurulmaya
çalışılan HES’lere karşı çıkan köy-
lüleri coplayan ordu Amerika karşı-
sında kuzu olan ordudur. 

Emperyalist tekellerin fabrikalarını
koruyan, zehirli atıklarıyla yaşamımızı
zehirlemelerine karşı çıkan halkımızı
zorla susturan, hakkını arayan işçinin,
memurun, gencin karşısına çıkan,
susturan aynı ordu aynı iktidarın
polisi ve tüm kolluk güçleridir. 

Bunlara bizim ordumuz, bizim
iktidarımız demek mümkün değildir.
Bunlar Amerika’nın, empeyalistlerin
ordusu ve iktidarıdır. 

Bunlar uşaklığını yaptıkları em-
peryalistlerle birlikte ülkemizden de-
folup gitmedikleri ve yaptıklarının
hesabı sorulmadığı sürece bu ülkenin
bağımsızlığından da, demokratikleş-
mesinden de söz edilemez. 

Bu nedenle halkımızın bir kez

daha kurtuluş mücadelesine soyun-
ması ve emperyalistleri işbirlikçile-
riyle birlikte ülkemizden kovması
bir görevdir. Bu ülke Kürdüyle, Tür-
küyle, Lazı, Çerkezi, Arabı, Gürcü-
süyle bir bütün olarak emperyalizme
karşı çıkmadığı sürece bağımsız ve
özgür olamaz. 

Bugün halkları birbirine kırdıran,
düşman eden emperyalistler ve iş-
birlikçilerdir. Sorun Kürt halkının
talepleri değil, emperyalistlerin ül-
kemizde ve dünyadaki çıkarları için
halkların susturulması ve sindiril-
mesidir. Gerçekleri görmelerinin en-
gellenip birbirlerine düşman edilerek
emperyalist tekellerin çıkarlarının bu
sayede güvence altına alınmasıdır. 

Bunun için bugün emperyalizmin
işbirlikçisi ordunun Kürt halkının ta-
leplerini bastırmak için yaptığı ha-
rekatlara karşı çıkmalı ve esas olanın
emperyalizme karşı bayrak açmak
olduğu ve emperyalistlerin ve işbir-
likçilerinin bu ülkeden defolup git-
mesini sağlamak olduğunu haykır-
malıyız. Ve bir kez daha TAM BA-
ĞIMSIZ TÜRKİYE şiarıyla emper-
yalizme ve işbirlikçilerine kurtuluş
savaşımızı yükseltmeliyiz...

PKK’nin Hakkari’de Dağlıca Karakolu’na yaptığı
eylemde ölen sekiz askerin cenaze töreninde Genelkurmay
Başkanı Orgeneral Necdet Özel’i salya sümük ağlarken
gördük. Bunun üzerine de bir dolu sözler edildi: Kimi
“komutanlar ağlamaz” dedi, kimi “onlar da insan ağla-
yabilir, onun da duyguları var” vb. dedi. 

Ama gerçek olan şey, ne komutanların ağlayıp ağla-
maması ne de onların duygularıdır. Bu ağlama AKP ik-
tidarının karekteri haline gelmiştir. İşbirlikçi AKP ikti-
darının başbakanı da bakanları da her fırsatta ağlıyorlar.
Şimdi Genelkurmay Başkanları da kendilerine benzemiş.
Aslında ortaya çıkan durum budur. Halka düşmanlıkları
ne kadar artarsa, halkı kandırmak için ne kadar gerçek-
lerden uzaklaşırlarsa o kadar çok ağlıyorlar, o kadar
çok gözyaşlarının arkasına gizleniyorlar. 

Dökülen Yaşlar, Timsah Gözyaşlarıdır! 
Bu halkın çocuklarını emperyalist çıkarlar için dün-

yanın dört bir yanına asker olarak gönderip kırdırırken,

ülke içinde Kürt halkının ulusal ve demokratik taleplerini
kanla bastırmak için kullanıp ölüme gönderirken kılları
kıpırdatmayanlar bu tür cenazelerde gözyaşlarının ardına
gizlenip “insanlık” gösterisinde bulunarak halkı kan-
dırmak istemektedirler. Bu halkın evlatları ölürken ger-
çekte kimin çıkarlarını korumaktadırlar? İşte Genelkurmay
Başkanı bizzat ortaya sermektedir. Amerika’nın çıkarları
için, işbirlikçilerin çıkarları için halkın evlatlarının
kanını dökenlerin akıttıkları gözyaşları sahtekarlıklarının
belgesinden başka bir şey değildir.

Uşaklıkta Sınır Tanımayanların Gözyaşları Sahtedir! 
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22 Haziran 2012 tarihinde Ma-
latya’dan havalanan savaş uçağı, Su-
riye hava sahasının içinde Lazkiye
açıklarında Suriye tarafından uçak-
savarlarla vurularak düşürüldü. 

Uçağını düşürmesi üzerine AKP
iktidarından önce Amerika’dan bir
açıklama yapılmadan uzun süre ses
çıkmadı. Olay adeta gizlendi. Burjuva
basın olayla ilgili bilgileri ya em-
peryalist ve işbirlikçi Arap devletle-
rinin basın kuruluşlarından, ya da
Surriye, Lübnan, Rusya, İran gibi
ülkelerin yaptıkları açıklamalardan
aktardılar. AKP iktidarı adeta suç
üstü yakalanmıştı. Daha sonra yapılan
açıklamalarda ise uçağın Suriye’nin
karasularında değil, uluslararası ka-
rasularda düşürüldüğünü ispatlamaya
çalıştılar. 

Suriye’nin karasularına yanlışlıkla
girildiğini, daha sonra uyarıldığını
ve uçağın geri çıktığını, Suriye ka-
rasularını ihlal etmiş bile olsa Suriye
tarafından hiçbir uyarı yapmadan
uçağın düşürüldüğünü, buna Suri-
ye’nin hakkının olmadığı savunularak
Esad iktidarı suçlandı.

Televizyon kanallarını “uzmanlar”
doldurdu. Suriye’nin kendini savun-
duğu bu olayın ardından emperyalist
basın ve AKP yalakaları tarafındaın
savaş çığırtkanlığı yapanlar oldu. Sa-
vaş senaryoları havada uçuştu. Ra-
kamlarla Türkiye ve Suriye Ordusu
karşılaştırıldı. Milli Güvenlik Konseyi
toplandı, NATO toplandı. Hepsi Su-
riye’yi mahkum ettiler. 

NATO Genel Sekreter Anders
Fogh Rasmussen toplantı sonrasında
yaptığı basın açıklamasında "Biz bu
hareketi kabul edilemez buluyoruz
ve en güçlü şekilde kınıyoruz. Olayı
büyük bir endişeyle yakından takip
ediyoruz." şeklinde konuştu. 

Tayyip Erdoğan, ilk açıklamala-
rında “Türkiye, atılması gereken
adımları kararlılıkla atacaktır" dedi.
Sonrasında yaptığı açıklamadaysa
Erdoğan “Suriye artık 'düşman'

ülke” dedi. Bunlar Erdoğan’ın
ayaküstü yaptığı açıklamalardı.
Asıl açıklamasını 26 Haziran Salı
günü Partisinin Meclis Grup Top-
lantısında yapacağını söyledi. 

Salı günü yaptığı konuşma İn-
gilizce ve Arapça’ya çevri yapılarak
uluslararası yayın yaptı. 

Erdoğan konuşmasında “Esad
yönetimi, Türkiye’nin yönetimine açık
ve yakın tehdit haline geldi. Artık
yeni aşamaya geçtik. TSK’nın buna
göre angajman kuralları değişti.
Suriye’nin sınırlarımızda oluşturduğu
güvenlik riskini karşılıksız bırakma-
yacağız” dedi. Konuşmasının deva-
mında Esad’ın diktatörlüğünden, ken-
di halkını katledilmesinden bahse-
derken, Esad’ı diktatörlükle suçlayan
o değilmiş gibi kendisini eleştiren
basına verdi, veriştirdi. 

Erdoğan, “Birileri çıkıyor, Türkiye
bu olanları bu katliamları görmezden
gelseydi diyor. Türkiye neden bu ka-
dar önde diyor. Türkiye’ye, kendi
memleketine maşa, taşeron gibi ifa-
delerle hakaret edenler var. Cürmü
ne kadar yer tutar diye baktığın za-
man da bir şey tutmaz. Bunu söyle-
yenleri ayrıca değerlendireceğiz”
diyerek tehdit etti. 

Özet olarak büyük beklentiler
içine sokulan 26 Haziran’da ki grup
toplantısında Erdoğan Suriye’nin dü-
şürdüğü uçağın karşısındaki çaresiz-
liğinin üzerini emperyalist hukuk
zırvalamalarıyla örtmeye çalıştı. 

Suriye çok açık ve net olarak
“sınır ihlali yapıp benin karasularıma
geçtin, ben de düşürdüm” diyor. Yan-
lışlık manlışlık yok. Özür, mözür
yok... Erdoğan’ın “bölgesel
liderliği”nin, ne kadar fos olduğu,
Amerika’nın gölgesinde horozlandığı,
uşaklığı bu olayla bir kez daha ortaya
çıktı. 

Erdoğan’ın kendisini savunmasına
bakın: “Bizim karasularımız 114 kez
ihlal edildi, her ihlalde uçak düşürü-
lecek olsa” diyor. 

Ne 114’ü sen ülkemizin karasu-
larını emperyalizmin yol geçen hanı
yaptın. Sen kendi ülkenin karasula-
rında kendi savaş uçaklarını uçura-
biliyor musun onu söyle. İncirliğin
üzerinden bir savaş uçağı uçur ba-
kalım uçurabiliyor musun?

Herkesi kendin gibi Amerika’nın
uşağı mı sandın? 

Topraklarımızı emperyalizmin sa-
vaş karargahı haline getirdiniz. Or-
tadoğu’da Amerika’nın taşeronluğunu
yapıyorsunuz. 

Emperyalistler Esad iktidarını ne-
den yıkmak istiyor. Suriye, Ortado-
ğu’daki ülkelerle kıyaslandığında
burjuva anlamda da en demokrat
olanıdır. Demokrasiymiş... Kimi kan-
dırıyorsunuz. Esad iktidarı sizin gibi
emperyalizmin uşaklığını kabul et-
mediği için yıkılmak isteniyor. Top-
raklarını NATO’ya, Amerika’ya aç-
madığı için yıkılmak isteniyor. 

O Uçağın Orada Ne İşi Var?
Sorulması gereken soru asıl olarak

budur. AKP, Suriyeli işbirlikçileri
ülkemizde eğitiyor, silahlandırıyor.
Son olarak 1 Nisan’da İstanbul’da
“Suriye’nin dostları” adı altında top-
lanan emperyalistler ve uşakları, top-
lantıda “Özgür Suriye Ordusu” de-
nen işbirlikçilerin “silahlandırılması
ve maaş ödenmesi” kararı almışlardı.
“Özgür Suriye Ordusu” denen ka-
tiller bizim topraklarımızda eğitilip
Suriye’ye gönderiliyor. Suriye halkı
katlettiriliyor. CIA’sı, MOSSAD’ı,
İngiliz ajanları ülkemizde cirit atı-
yor.

En son Türk savaş uçağı düşü-
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Topraklarımızı emperyalizmin savaş karargahı yapan AKP iktidarı
Hava sahasına girdiği için Türk uçağını düşüren Suriye’yi suçlayamaz!

Düşürülen Uçağın Sorumlusu AKP’dir!
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rülmeden bir gün önce bütün
dünya basınında “Suriye mu-
halifleri” denen işbirlikçilerin
CIA tarafından Türkiye top-
raklarında eğitildiği, silah
ve parasal ihtiyaçların Sudi
Arabistan, Katar ve Türkiye tarafından
ödendiği yazıldı.

Hergün sizin eğitip gönderdiğiniz
işbirlikçiler Suriye topraklarında
gezip halkı katlediyor. Bütün bunlar
olurken bir de kalkan savaş uçağı
Suriye karasuları üzerinde kaşif uçuş-
ları yapıyor. Yani ajan failyetleri yü-
rütüyor. Ne yapmasını bekliyordunuz.
Hergün 50-60 kişinin  katledilemsine
neden olduğunuz Suriye’nin sizi çi-
çeklerle karşılayacağını mı sandınız? 

Açıklayın; o uçağın orada ne işi
vardı? Amerika’nın çıkarları için
maşa olarak gönderdiniz o uçağı.
Amerika için keşifler yapıyordunuz.
Maşa olarak kullanılmanın bedeli
böyle olur işte. Amerika kendi uça-
ğını, kendi pilotlarını değil, sizin

gibi maşalarını kullanıyor. 

O uçaklar yarın ya da öteki gün
bombalamak üzere Amerika adına
Suriye’de keşif uçuşları yapıyordu. 

Halkımız;
AKP’nin Suriye için söyledikle-

rine inanmayın. AKP işbirlikçidir,
Amerika’nın uşağıdır. Amerika’nın
maşası olarak Suriye üzerinde baskılar
kuruyor, yaptırımlar uygulamaya ça-
lışıyor. Tek amaçları; Suriye’yi de
emperyalistlerin, Amerika’nın işbir-
likçisi, uşağı yapmaktır. Afganistan’ı,
Irak’ı hatırlayın. Amerika özgürlük,
demokrasi götürecekti oralara. Ne
oldu? Bir buçuk milyon insan sadece
Irak’ta katledildi. On binlerce insan

işkenceden geçirildi, tecavüze
uğradı, yerinden yurdundan edildi.
Suriye halkına da aynısı işbirlikçi
AKP eliyle yapılmak isteniyor. 

Erdoğan’ın “Artık yeni aşa-
maya geçtik. TSK’nın buna göre

angajman kuralları değişti” dediği
daha çok Amerikan uşaklığıdır. İş-
birlikçiliktir. Şimdilik maşa olarak
kullanılmanın karşılığı bir uçak dü-
şürülmesi ve iki pilot olmuştur. Yarın
onlarca, yüzlerce halk çocuğunun
Amerikan çıkarları uğruna katledil-
mesi olacaktır. 

Halkımız; Suriye halkı bizim düş-
manımız değildir. Emperyalistlerin
yapmak istediği Suriye’yi de yağ-
malamaktır. İşgal etmek, işbirlikçileri
aracılığıyla sömürgeleştirmektir. 

Emperyalistler ve işbirlikçilerin
Suriyeyi yağmalamasına, işgal et-
mesine izin vermeyelim. Suriye hal-
kının yanında işbirlikçiliğin karşısında
olalım.

Emperyalist Saldırganlığa
Karşı Dayanışmayı Büyütelim!

Antalya’da Halk Cepheliler Arap halkının yoğunlukta
olduğu Göksu Mahallesi’nde 24 Haziran günü hal işçi-
leriyle dayanışma gecesi düzenledi. Mahalle halkıyla
beraber yenilen yemeğin ardından başlayan program,
Grup Yorum’un 25. yıl İnönü Konseri’nin DVD’sinin
izlenmesiyle devam etti.

Görüntü beyaz perdeye yansır yansımaz, mahalle
halkı gruplar halinde alana gelmeye başladı. Alkışlarla
birlikte bitirilen sinevizyonun ardından açılış konuşması
yapıldı. Yapılan konuşmada, hal emekçilerinin yaşadığı
sorunların çözümünün örgütlü mücadeleden geçtiği
ifade edilerek; Suriye’nin de Irak ve Libya gibi emper-
yalistlerin sözde demokrasi söylemleriyle işgale uğra-
mamasının çözümünün anti-emperyalist mücadele bayrağı

etrafında toplanmak
olduğu vurgulandı. 

Yapılan konuş-
manın ardından,
mahalle halkından
Özgür Deniz sah-
neye çıkarak, küçük
bir konser verdi.
Antalya Özgürlük-
ler Derneği tiyatro
ekibi, Ortadoğu’daki emperyalist işgali ve halkların di-
renişini anlatan bir oyun sergiledi. Grup Umudun
Türküsü de sahnedeki yerini aldı. Söylenen türküler eş-
liğinde bütün kitle büyük bir çoskuyla halaya durdu.
Çekilen halayların ardından Arap halkının geleneksel
müzikleri çalındı. Dayanışma gecesinin gelenekselleş-
tirilmesinin sözü verildikten sonra program sona erdi.
Dayanışma gecesine 400 kişi katıldı.

Suriye Halkıyla
Dayanışma İçinde Olacağız

8 Mayıs sabahı derneklere ve evlere yapılan baskında
tutuklanan arkadaşlarının serbest bırakılması için her
Cumartesi olduğu gibi 23 Haziran günü de Halk Cep-
heliler, Hatay, Ulus Meydanı’nda oturma eylemine
devam ettiler.

Halk Cephesi adına Orhan Çapar'ın yaptığı açıklamada,
Suriye halkı ile dayanışmak amacıyla konser düzenleyen

devrimcilere tahammül edemeyen AKP hükümetinin
keyfi tutuklamalara başvurduğu anlatıldı. Açıklamanın
devamında ABD ve işbirlikçilerinin tüm baskılarına ve
engellemelerine rağmen Suriye halkının yanında ola-
caklarını belirten Halk Cepheliler, hukuksuzca tutuklanan
arkadaşlarının bir an önce serbest bırakılmasını istediler. 

“Suriye Halkının Yanındayız”, “Kahrolsun Faşizm
Yaşasın Mücadelemiz”, “Adalet İstiyoruz” sloganlarının
atıldığı ve 20 kişi katıldığı eylemde Grup Yorum şarkıları
söylendi.



Türkiye, polisin katliam yap-
ma özgürlüğünün bulunduğu
bir ülkedir. Gözaltında kaybe-
dilmiş, işkencede katledilmiş,

sokaklarda, evlerde infaz edilmiş bin-
lerce insanımızdan bahsediyoruz. Kal-
dı ki, bu sadece düne değil aynı za-
manda bugüne ait de bir gerçektir.
AKP iktidarının tüm çarpıtmalarına
rağmen iktidarı döneminde halka kar-
şı işlenen suçların bilançosu bu politi-
kanın kesintisiz sürdürüldüğünü gös-
termektedir. 

AKP iktidarı, geçmiş dönemde ya-
pılan işkence ve katliamları hep oligarşi
içi iktidar çatışmasında elini güçlen-
dirmek için gündeme getirdi, yargıla-
ma konusu yaptı. Esasında ne işkence
ne de katliamlarla bir sorunu yoktu. Biz
tüm bu girişimler karşısında AKP’nin
işkence ve katliam politikasını kesinti-
siz sürdürdüğünü ve halka düşman ol-
duğunu belirttik. 

Mehmet Ağarlar’ın, Korkut Eken-
ler’in, Ayhan Çarkınlar’ın yönettikleri
ve katıldıkları 1000 operasyon AKP ik-
tidarı tarafından sürdürüldü. 

Geçen hafta yaşadıklarımız AKP’nin
suçlarına yenilerini eklemeye çalıştığını
gösteriyor. AKP’nin infaz mangası is-
tanbul polisi bu kez vatansever iki
DEV-GENÇ’liyi katletmeye çalışıyor. 

İstanbul Polisi
Katliam Peşinde! 
İstanbul’da polise yönelik DHKC ta-

rafından gerçekleştirilen eylemlerden
sonra İstanbul polisi hukuk tanımazlı-
ğını bir kez daha gösterdi. İstanbul po-
lisi üst üste silahlı eylemlerin yarattığı
çaresizliği bir katliamla gidermek pe-

şinde. Bu katliam hazırlığını İçişleri Ba-
kanı, İstanbul Valisi ve Emniyet Müdürü
bizzat yönetiyor. 

Önce ortada hiçbir delil yokken,
daha önce kendilerinde kayıtları bulu-
nan devrimciler olayın sorumluları
olarak afişe edildiler. 

Demokratik eylemlerde, sokakta
çekilmiş eski görüntüler olay yeri gö-
rüntüleri gibi verildi. 

Gazetelere boy boy fotoğrafları ya-
yınlatıldı. 

Görenlerin ihbar etmesine ilişkin te-
menniler sunuldu. Ardından otobüsler
taramvaylar durduruldu, ormanlık alan-
larda yüzlerce polisle operasyonlar ya-
pıldı. Görüldükleri yerde infaz edil-
melerine ilişkin emirler tüm karakollara
ulaştırıldı. 

Düşünün ellerinde hiçbir delil, bil-
gi, belge yok. 

Sadece bozulan morallarini, çizilen
imajlarını, büyüyen korkularını gider-
mek için fail yaratmak peşindeler. Ken-
tin dört bir yanını donattıkları mobeseler,
özel güvenlik kameraları binlerce po-
lis ve muhbir ağları olayı çözmelerini
sağlayamayınca polis en bilindik yön-
temini işletiyor. Komplo kuruyor. 

Açılan arşiv kayıtlarında buldukla-
rı demokratik eylemlere ilişkin çekilen
birkaç fotağrafa sarılıyorlar. Bulama-
dıkları DEV-GENÇ’lileri olayın faili
olarak adeta yaratıyorlar. Ve şimdi bu
komplolarını hayata geçirmek için ardı
ardına infaz operasyonları yapıyorlar.
Tüm bu katliam hazırlıklarını kendi koy-
dukları hukuk kurallarını dahi çiğne-
yerek yapıyorlar. 

O yere göğe sığdıramadıkları hu-
kukları soruşturmaların gizli yapılaca-

ğını yazıyor. Oysa polis kurguları ga-
zete sayfalarını ve televizyon ekranla-
rını süslüyor. Ellerinde bilgi ve belge ol-
madığı için polis eski arşiv kayıtların-
da bulduğu fotoğrafları medyaya pa-
zarlıyor. 

Hala anayasalarında ve kanunlarında
herkes bir yargı kararı verilinceye ka-
dar masum sayılır yazıyor ama onlar, bı-
rakınız bir mahkeme kararını ortada bir
yargılama dahi yokken müvekkillerimiz
hakkında suç hükümlerini açıklıyorlar. 

Bağımsız yargıları polise teslim
edilmiş durumda. Polis komplo ku-
ruyor, karar veriyor ve infaz hazır-
lığı yapıyor. İki insanın yaşam hakkı
açık tehdit altında bağımsız yargıdan ses
yok. 

Gerçekleri yazan sosyalist basınının
yayınını durduranlar polisin infazına or-
tak olan haberler söz konusu olunca ba-
sın özgürlüğünü hatırlıyorlar. 

Nereden bakarsanız her açıdan hu-
kuksuz, pervasız ve alçakca bir saldı-
rıyla karşı karşıyayız. 

Hasan Selim Gönen ve
Sultan Işıklı Polisin İnfaz
Tehditi Altındalar! 

Suçları; DEV-GENÇ’li olmak, ya-
sal ve demokratik eylemlere katılmak,
daha önce gözaltına alınmak, poliste ka-
yıtları bulunmak. 

AKP iktidarını uyarıyoruz! 
Müvekkillerimizi size öldürtme-

yeceğiz. Komplolarınızla ürettiğiniz
suçlara, operasyonlarla yürüttüğü-
nüz infaz provalarına derhal son
verin. Suçlarınıza yenilerini ekle-
meyin. 

MÜVEKKİLLERİMİZİ SİZE ÖLDÜRTMEYECEĞİZ!Halkın 
Hukuk

Bürosu

Halk Düşmanlarının
Katliam Hazırlığı
Yapmasına İzin
Vermeyeceğiz

TAYAD’lı Aileler, burjuva basına
polis eliyle yaptırılan kontra haberler-
le ilgili olarak 22 Haziran günü Vatan
Caddesi’nde bulunan İstanbul Emniyet
Müdürlüğü önünde eylem yaptı. Ey-
lemde yapılan açıklamada, İstanbul Va-
lisi’nin ve İstanbul Emniyet Müdü-
rü’nün burjuva basını da kullanarak Ha-

san Selim Gönen ve Sultan Işık’ı kat-
letme hazırlığı yaptığı, bunun bir kom-
plo olduğu, yayınlanan görüntülerde
Sultan ve Hasan’ın Gaziosmanpa-
şa’daki polise yönelik eylemle ilgili en
ufak somut bir kanıtın bulunmadığı vur-
gulandı. Valiyi ve Emniyet Müdü-
rü’nü uyaran TAYAD’lı Aileler, “Ev-
latlarımızı katletmenize izin verme-
yecğiz, evlatlarımıza gelecek en ufak
zararın hesabını misliyle vereceksi-
niz!” dediler. 

Açıklamanın ardından, burjuva ba-
sında komplo haberlerde resimleri ya-

yınlanan Dev-Genç’lilerden Sultan
Işık’ın annesi Cennet Güneş sözü ala-
rak, "Bu bir komplodur. Bütün gaze-
telerde televizyonlarda kızımın fotoğ-
rafları terörist olarak yayınlanıyor. Be-
nim kızım böyle bir şey yapmaz. Kızım
üniversitede okuyor. Haberlerde yurt dı-
şında eğitim almış deniyor. Kızım üni-
versite okurken sürekli yanımdaydı.
Söylenenlerin hepsi yalan. Hayatından
endişe ediyorum" dedi. 35 kişinin ka-
tıldığı eylemde, “Komploları Boşa Çı-
karacağız”, “Baskılar Bizi Yıldırmaz”
sloganları atılarak bitirildi.
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Türkiye’de işkence bir devlet poli-
tikasıdır. Bunu artık sıradan bir insan
bile biliyor, yaşıyor. Ülkemizde, polisler
her türlü işkenceyi yaparlar ve hiçbir
zaman cezalandırılmazlar. Cezalandı-
rılmama güvenceleriyle insanları kat-
lederler. Bunların bir sürü örnekleri var-
dır. Daha geçen hafta polisler kavga
eden arkadaşlarını ayırmak isteyen ve
astım hastası olduğunu söyleyen Çayan
Birben’i biber gazıyla katlettiler. 

Yürüyüş dergisini satan Ferhat
Gerçek’i yaralayarak ömür boyu te-
kerlekli sandalyede yaşamaya mahkum
ettiler. Felç bıraktılar ve Felç bırakan-
lar cezalandırılmadı. 

Ferhat Gerçek’in yaralanmasını
protesto etmek için yapılan basın
açıklamasına katılan ve Yürüyüş der-
gisi satmak isteyen Engin Çeber İs-
tinye Polis Karakolu polisleri tara-
fından işkenceyle gözaltına alındı. İş-
kence karakolda başladı, Metris Ha-
pishanesi’nde girişte askerler tara-
fından başlayan işkence hücrelerde
gardiyanlar tarafından sürdürüldü.
Ve Engin, 7 Ekim 2008’de gördüğü
ağır işkenceler sonucunda komaya
girdi. 10 Ekim 2008’de şehit düştü. 

Engin’e yapılan işkenceler bütün
delilleriyle ortadaydı. Televizyonlar
işkenceleri gösteren kamera görüntü-
lerine uzun uzun yer verdiler. Ama du-
ruşmalarda, polisler tutuksuz yargı-

landılar. Hiçbir cezaya uğramayacak-
larını bildikleri için, pişkince ifadeler
verebildiler. Hatta, sanıkların davra-
nışları o kadar pervasızdı ki, işkence-
ci gardiyanlardan birisi Engin Çe-
ber’in ablasına sarkıntılık etmeye ka-
dar vardırdı ahlaksızlığını. 

Mahkeme, Engin’in yoldaşlarının
ve TAYAD’lıların sahiplenmesi ve ıs-
rarı sonucunda hapishanenin ikinci
müdürü ve bazı gardiyanlara cezalar
verdi ama bu sefer de Yargıtay bu ka-
rarları bozdu. Şimdi yapılmak istenen
işkenceci gardiyanları kurtarmak için
davayı zaman aşımına uğratmak. 

13 Haziran’da, İstinye Karako-
lu’na bir saldırının yapıldığını haber
verdi haber bültenleri. Orada, Engin Çe-
berlerin hesabını sormak ve gelmeyen
adaleti kendi elleri ile vermek isteyen
evladımız Erdal Dalgıç şehit düştü. En-
ginlerimizin hesabını, kendi canı pa-
hasına sahiplenenlerin adalet duygu-
suna tanık olduk. 

18 Haziran’da, bu koşullar altın-
da mahkeme görüldü. Bu davada iş-
kenceler sabit ve yapılan her şey or-
tadadır. Buna rağmen dava uzatılarak
zaman aşımına uğratılmak isten-
mektedir. Oysa, bu davalar yasalara
ve keyfi uygulamalarla zaman aşımına
uğratılmaya çalışılsa da halkların,
anaların yüreğinde asla zaman aşımı
yoktur. Adalet isteği buna izin vermez.

Adalet duygusu çok güçlü bir duy-
gudur ve bugüne kadar hiçbir yasaya
sığmamıştır. Aksine yasaları da de-
ğiştiren güçte bir duygudur. 

Katledilen Enginlerimiz, felç bı-
rakılan Ferhatlarımız adaletsiz bı-
rakılmak isteniyor. 

İZİN VERMEYECEĞİZ! 

Bunun için mahkeme önlerinde
olmaya ve adalet talebimizi haykır-
maya, katillerden hesap sormaya de-
vam ediyoruz. Hiçbir güç adalet iste-
ğimizin önünde duramaz. 

Halk adaletsiz kalamaz, analarımı-
zın öfkeli yüreği adaletsiz kalamaz. Er-
dallarımızın hesap soran sesi bu ada-
letsizlik nedeniyle var. Erdallar, ada-
letsiz bırakılan halkımızın adaletidir. 

Bertolt Brecht’in de dediği gibi;
“Adaleti de ekmeği yapanlar yapma-
lıdır çünkü halkın ekmeğidir adalet.”

Bir kez daha haykırıyoruz:

İşkence yapmak şerefsizliktir.
Şekli ve nasıl yapıldığı ne olursa olsun
işkence bir insanlık suçudur ve cezası
en ağır bir şekilde verilmelidir. Bizler
TAYAD’lı Aileler olarak tüm işkence
davalarının takipçisi olacağız. Ellerimiz
bu öfkeyle katillerin yakasında olacak
her zaman. İşkenceciler cezalandırıla-
na kadar susmayacağız! 

İşkenceciler Cezalandırılsın! 

Adalet İstiyoruz.

Halk Adaletsiz Kalamaz!
Katledilen Evlatlarımız Adına Adalet İstiyoruz!

TAYAD’lı Aileler

İstanbul Polisi
Suç İşliyor İnfaz
Hazırlığı Yapıyor!

Çağdaş Hukukçular Derneği üye-
si avukatlar, müvekilleriyle ilgili ola-
rak polisin katliam hazırlığında olması
karşısında 21 Haziran’da Emniyet
Müdürlüğü hakkında suç duyurusun-
da bulundular. 19 Haziran tarihinde
Emniyet Müdürlüğü tarafından bası-
na servis edilen fotoğraflarla, Gazi-
osmanpaşa’da bir polisin öldürülme-
sinin faili olarak ilan edilen müvekil-
lerine yönelik yapılan yayınlara ilişkin
yayın yasağı talebinde bulundular.

Suç duyurusuna bulunmadan önce
Av. Güray Dağ konuyla ilgili yaptığı
açıklamada şunları ifade etti; “Mü-
vekkillerimizle ilgili İstanbul polisi,
Emniyet Müdürlüğü, Siyasi Şube pol-
isleri açıkça suç işlemektedirler, açık-
ça katliam çığırtkanlığı yapmaktadır-
lar. Müvekkillerimize yönelik infaz ha-
zırlığı yapmaktadırlar ve bunun alt ya-
pısını oluşturmaya çalışmaktadırlar.
Müvekkillerimizin kişilik hakları ze-
delenmekte, saldırıya uğramakta, ma-
sumiyet karinesi yok sayılmaktadır.
Müvekkillerimiz hakkında yapılan
herhangi bir soruşturma dahi olmak-
sızın sanki haklarında verilmiş bir
mahkumiyet kararı varmış gibi bu

olayın faili olarak gösterilmektedirler.
Bu açıkça suç teşkil etmektedir. Bu gün
burada bununla ilgili suç duyurusun-
da bulunacağız ve müvekkillerimize
yönelik bu yayınlara ilişkin yayın ya-
sağı talebinde bulunacağız.” 

Ardından Sultan Işıklı’nın annesi
yaptığı açıklamada; “Ben Sultan Işık-
lı’nın annesiyim. Kızımın boy boy re-
simleri basına verilmiş, bu bir kom-
plodur. Kızımın infaz edilmesinden
korkuyorum. Ve bunun durdurulmasını
istiyorum.” dedi.

Açıklamanın bitmesiyle, ÇHD üye-
si avukatlar ve Sultan Işıklı’nın anne-
si konuyla ilgili suç duyurusunda bu-
lundu.
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AKP, İnsan yaşamına düşman-
dır. Tutuklayıp hapishanelere hap-
setmekle yetinmiyor. Yetmiyor yakı-
yor, yetmiyor işkence yaparak katle-
diyor. Çok değil bir kaç gün geçti ara-
dan. Şanlıurfa E Tipi Kapalı Hapis-
hanesi’nde 13 tutsağı diri diri yaka-
rak katlettiler. Koğuşların kapılarını
açmadılar... Neden mi? Tutsakların
kaçma ihtimalini öncelikle düşündü-
ler. “Duymadık” dediler. Tutsaklara
işkence yapmak ve yapılan işkence-
leri duyurmak için elinden geleni
yapan işkenceciler, tutsakların çığ-
lıklarını “duymadı.”

Tutsakların kaldığı koğuşların ye-
tersizliği, insan sağlığına zararlı ol-
duğu her tutsağın ailelerine ilk söy-
lediği şikayetlerden biriydi. Bir tutsak
anası: “Oğlum orada kendi canına
kıyacak, dayanamıyorum anne diyor,
burada yaşamak çok zor. Gece yer-
de yatarken bile sıra beklemek zo-
rundayız.” 

AKP tutsakları hapsederken, “ceza
içinde ceza çektirmek” düşüncesiy-
le hareket etmektedir. AKP’nin yap-
tığı “suç”u oluşturan nedenleri orta-
dan kaldırmak değil, suça teşvik et-
mek, suçlular yaratmaktır. Halkı aç-
lığa mahkup edip yozlaştırıyorlar,
arkasından “suç” işlenince de hapis-
haneleri dolduruyorlar. Hapishane-
lerdeki işkencelerin de, halkın yoz-
laşmasının da sorumlusu AKP’dir.

Urfa’da da tutuklular, kötü ko-
şullarda yaşadıklarını her defasında
idareye bildirmelerine rağmen gerekli
önlemler alınmadı, gerekli düzenle-
meler yapılmadı. 

Tutsaklar ayaklandıklarında da
katletmek için fırsat kolladılar.

13 tutsak diri diri yakılırken, oli-
garşinin yetkili ağızları önce ölenle-
rin “siyasi” tutuklular olmadığını
açıkladılar. 

Bu katil devlet hapishanelerinde

onar onar siyasi
tutsakları da kat-
letti. Ancak siyasi
tutsakları katlet-
menin bir bedeli
olduğunu bildiği
için özellikle kat-
liama karşı öfke-
nin örgütlenmeme-
si için AKP iktida-
rı sanki adli tutuk-
lular katledilebilir-
miş gibi alçak bir
taktik yönteme
başvurdu. 

Tüm bedelleri göze alarak başka
bir zaman da siyasi tutsakları katlet-
tiğinde halkın tepkilerini önlemek
için “onlar terör suçluları” diyerek
bunu yapar. Sanki “terörist” olunca
katletmek meşruymuş gibi bu dema-
gojilere başvuruyorlar. 

Nitekim 13 tutuklunun katledildiği
günün bir gün sonrasında Adli tu-
tuklular yine isyan etti. Dışarıda da ai-
leler bu sefer sessiz kalmadılar.
AKP’nin adli tutuklular aralarında
kavga etti ve 13 kişi öldü yalanı or-
taya çıkınca tutuklu aileleri de polis-
le gün boyu çatıştı. 

13 tutsağın katledilmesinden AKP
sorumlu tutulunca ve her kesimden
AKP’ye tepkiler gelince bu Tayyip
Erdoğan’ın hapishane olaylarının
“terör bağlantılı” olduğu açıkla-
masını yaptı. 

Terör bağlantısı varsa herkes su-
sacak. Yoksa teröre destek vermiş
olur. Terör bağlantısı varsa katledi-
lebilir... Teröristsen yanarak da, vu-
rularak da ölebilirsin, 19 Aralık’ta
yaptıkları gibi... Katletmek için gel-
diler, yakmak için geldiler. Yananla-
rın bedenleri bir avuç kömür olana ka-
dar beklediler. Tutsakların yoldaşla-
rını kurtarmasını engellediler. Böyle
bir sistemin savunucuları halkın her

kesimine düşmandır. Kürt, Türk ayırt
etmeden saldırıyor, düşmanlığını gös-
teriyor.

Katliamdaki gerçekler açığa çı-
kınca Adalet Bakanı Sadullah Ergin,
13 tutsağın ölümüyle sonuçlanan
Şanlıurfa Hapishanesi’ndeki isyanın
nedeninin mahkumlar arasında ya-
şanılan bir kavga olmadığını, tutuk-
lu ve hükümlülerin, sorunlarına dik-
kat çekme yöntemi olabileceğini söy-
lemek zorunda kaldı. Evet hiç kimse
sebepsiz yere isyan etmez. Özellikle
faşist AKP’nin hapishanelerindeki
tutsaklar söz konusu ise, mutlaka
haklı bir sebebi vardır bu isyanın. Er-
doğan, “Dünyanın neresinde ha-
pishane yok ki” diyor. Dünyanın
her yerinde o ülkenin sistemini anla-
tan hapishaneler var. İktidarınız güç-
süzleştikçe daha fazla hapishane aç-
mayı planlıyorsunuz. Halktan ve hak-
lıdan korkuyorsunuz. Hapishaneler
halk düşmanlarının, boyun eğdire-
mediklerini teslim alma merkezleri-
dir. Yozlaştırıp, kirlettiklerini ise gös-
termelik “hukuk devleti”ni korumak
için kelimenin tam anlamıyla “tıkar-
lar” hapishanelere. 

Adalet Bakanı Sadullah Ergin,
rahat uyuyamadığını, her gece yastı-
ğa başını koyduğunda tutsakları gör-
düğünü söylüyor. Ergin yalan söylü-
yor. Rüyasında gördüğü, tutsakların

Düşmanı
Halk

AKP

Gece Başınızı Yastığa Koyduğunuzda 
Diri Diri Yaktığınız Tutsakların Cesetlerini
Görmekten Uyuyamayacaksınız!
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sorunları ve onları çözme isteği değil,
boğazına yapışmış binlerce eldir…

Türkiye’deki hapishanelerin do-
luluk oranı yüzde 100’ü aşmış du-
rumda. 18 Haziran 2012 tarihi itiba-
riyle Türkiye’de 377 hapishane bu-
lunuyor. Şanlıurfa Hapishanesi’nin
kapasitesi 276 iken, tam olarak 1050
tutsak kapatılmıştır. Şanlıurfa’daki
katliamın sorumlusu AKP’dir. 

Hapishanelerde 91 bin 334’ü hü-
kümlü, 34 bin 720’si de tutuklu olmak
üzere toplam 126 bin 54 kişi kalıyor.
AKP’nin halkı yoksullaştırmasının ve

yozlaştırmasının sonuçlarıdır bun-
lar… Ve tabii ki yasalarını halka
karşı yapan AKP’nin, keyfi tutukla-
malarının da sonucudur aynı zaman-
da. Bu rakam, AKP’nin halk düşma-
nı düzeni yıkılmadıkça artmaya de-
vam edecektir.

Yanmış koğuşları gezen heyet,
yaşananları Sivas Katliamı’na ben-
zetmiş. 13 tutsağın diri diri yakıldığı
Urfa’da, aynı Madımak’ta olduğu
gibi kaçamamaları için kapılar tutul-
muş, ölene kadar da beklenilmiştir. 

AKP’nin halk düşmanlığı bunun-

la sınırlı kalmamış; hapishanedeki ya-
kınlarını merak ederek hapishane
önüne koşan ailelere, gaz bombala-
rıyla saldırmışlardır. Ölen de, işken-
ce gören de hep halk oluyor.

Yaşanan sorun Urfa’yla sınırlı de-
ğildir. Keza Urfa’nın ardından Gazi-
antep, Adana’da ve Osmaniye’de ya-
şanan isyanlar da bunun göstergesi-
dir.  AKP’li halk düşmanları rüyala-
rında, hesap sormak için sıra bekle-
yen tüm halkı görmeye devam ede-
cekler.

Bizi Susturamazsınız!
Yürüyüşümüz Kesintisiz Sürecek!

24 Aralık 2010 tarihinde Ozan Yayıncılık'a yapılan bas-
kın sonucunda tutuklanan Yürüyüş dergisi çalışanlarının
serbest bırakılması için yapılan eylemlere 22 Haziran günü
Ankara Sakarya Caddesi'nde devam edildi. 

Yapılan eylemde “Yürüyüş dergisini bugüne kadar bas-
kınlar, tutuklamalar, işkence ve katliamlarla susturama-
dılar ve asla susturamayacaklar. ‘Yürüyüş’ümüz kesin-
tisiz devam edecek.” denildi. 10 kişinin katıldığı eylemde
“Yürüyüş Halktır Susturulamaz”, “Yürüyüş Çalışanları
Serbest Bırakılsın”, “Halkız Haklıyız Kazanacağız” slo-
ganları atıldı.

Mersin: Mersin’de Dev-Genç’liler 23 Haziran günü
Kapalı Çarşı’da Yürüyüş dergisinin tanıtımını yaptılar.

Kapalı Çarşı esnafına AKP iktidarının parasız eğitim
istemek için basın açıklaması yapan öğrencilere perva-
sızca saldırılarını, tutuklamaları, Gülşah ve Meral’i
anlattılar. Çarşı esnafının yoğun ilgisi ile karşılaşan
Dev-Genç’lilere her hafta gelmelerini, dergi getirme-
lerini söylediler. 30 Yürüyüş dergisinin halka ulaştırıl-
masının ardından Dev-Genç’liler esnafların yanına gi-
derek çay içip sohbet ettiler. 

Dev-Genç’liler 24 Haziran günü de Karaduvar Ma-
hallesi’nde Yürüyüş dergisinin dağıtımını yaptılar. Tüm
baskılara, toplatmalara, kapatmalara rağmen dergilerine
sahip çıkacaklarını duyurdular. Evine davet edenlerin ol-
duğu çalışma sırasında, balıkçıların yoğun olduğu bir cad-
dede esnafların bazıları Dev-Genç’lilerle beraber dergi
satışına katıldılar. Toplam 53 Yürüyüş dergisi halka ulaş-
tırıldı. 

Sağlık Haktır Satılamaz,
Parasız Sağlık İstiyoruz!

Kamu Emekçileri Cephesi, 27 Haziran günü, Şişli Et-
fal Hastanesi bahçesinde, yaptığı eylemle “Sağlıkta Dö-
nüşüm Değil, Parasız Sağlık Parasız Eğitim
İstiyoruz Alacağız” kampanyasını başlattı. Ey-
lemde kampanyanın sloganın olduğu pankart
ve “Bu Ülkede IMF’nin Kölesi Olacak Me-
mur Yok”, “Her şeyi Sattınız IMF’ye Şimdi
Sıra Memurda”, “Haklarımızla Varız Hak-
larımızı Almak İçin Örgütlenelim”, “Dünya
Bankası ve IMF’nin Kölesi Olmayacağız” dö-
vizleri taşındı.

Kamu Emekçileri Cephesi adına yapılan
açıklamada, “Sağlıkta dönüşüm”ün bir al-
datmaca olduğu anlatılarak “Yasalar, kanun
hükmünde kararnameler yaşamımızdan daha
üstün değildir, sağlıklı yaşamak istiyoruz. Biz-
ler bugün hem kendimize karşı hem toplumun

sağlığından sorumluyuz. Yarın ‘sağlıkta dönüşüm’ poli-
tikaları sonucu salgın hastalıklar, çocukların, yaşlı ve ka-
dınların ölümleri kapımıza dayanmadan, sağlıklı yaşam
ve eğitim hakkımız için mücadele edelim.” çağrısında bu-
lunuldu. Açıklamanın devamında imza masası açıldı. 4
saat açık kalan imza masasında 260 imza toplandı.
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Sevgili Devrimci Okul okurları
merhaba; 

Grup Yorum'un marşlarından bi-
rinin sözleri şöyledir; 

"Yaşamak ne ölmek ne 
Zulme boyun eğmemek ne 
Eşit özgür bir hayatı 
Zindanda savunmak ne 
Onur ne adalet ne 
Halkını yurdunu sevmek ne 
Ölümün koynunda umudu 
Can vererek büyütmek ne 
İnanmak ne büyütmek ne 
Sosyalizme adanmak ne 
Gün gelince vatan için 
Kahramanca dövüşmek ne 
Siz öğrettiniz..." 
Evet, öğreten şehitlerimizdir.

Dağlarda, şehirde, gecekondularda,
okullarda, meydanlarda, fabrikalar-
da, zindanlarda savaşan ve canları-
nı savundukları değerler uğruna
feda eden şehitlerimizdir. 

Yaşama da ölüme de anlamını ve-
ren, bir insanın en değerli varlığı
olan onuru, namusu, adaleti ete ke-
miğe büründüren, halkı ve vatanı
sevmenin öğretmeni olanlar şehitle-
rimizdir. Onları anlatalım, onların
kavgamızdaki yerini bir daha vurgu-
layalım istedik bu yazımızda. Çünkü
hareketimize ve tek tek insanlarımı-
za yol gösteren, güç veren, zafer gü-
vencemiz olanlar şehitlerimidir. 

Şehitlerimiz Bizi
Kavgamıza Kopmaz
Bağlarla Bağlayan
Zincirlerimizdir! 

Şehitlik Nedir? 
Şehitlik devrim mücadelesinde,

halk uğruna, vatan uğruna, devri-
min, sosyalizmin, inançların, haklı bir
davanın ölümüne sahiplenilmesidir. 

Türkiye
solu, şehit-
lik tanımını
1920'lerden,
yani Musta-
fa Suphi'le-
rin katledil-
m e s i n d e n
itibaren kul-
l a n m a y a

başlamıştır. 1960'lardan sonra, mü-
cadelemizin daha da yükseldiği yıl-
larda ise daha yoğun kullanılmıştır. 

Mahir Çayanlar, Deniz Gezmişler,
İbrahim Kaypakkayalar Türkiye so-
luna direnmeyi, teslim olamamayı öğ-
reterek şehit düşmüşlerdir. Mahir
Çayan, Hüseyin Cevahir ve Ulaş
Bardakçı başta olmak üzere devrim
önderlerimiz Kızıldere şehitlerimiz,
devrim mücadelemizin yenilmeye-
ceğinin, zafere dek süreceğinin inan-
cıyla ölümsüzleşmişlerdir. Şehitlik-

leriyle halkın kalbine ve bilincine gö-
mülmüşlerdir. 

Şehitlik din kökenli bir tanımdır.
İlk olarak da; din ve Allah yolunda
ölenler şehit olarak kabul edilmiştir. 

1800'lerden itibaren şehitliğin ta-
nımı değişmiştir. Çünkü bu yıllar, din
savaşlarının yerine kapitalist savaş-
ların yıllarıdır. İnsanların din yolun-
da değil de, egemenlerin peşinde ül-
kesini korumak, başka toprakları iş-
gal etmek için girdiği savaşlarda öl-
düğü yıllardır. Bu nedenle şehitlik, va-
tan uğruna ölmek diye tanımlan-
maya başlanmıştır. Din kökenli bir
kavram olsa da, sınıflar mücadelesi-
nin gelişmesiyle tanımı değişmiştir. 

Her konuda olduğu gibi şehitlik de
sınıfsaldır. Şehitliğin ölçüsü em-
peryalizme karşı olmak, haklı bir
dava için savaşmaktır. 

Şehitlik,
Bir Savaş Gerçeğidir!

Emperyalizmin, faşizmin onlarca
yıllık geçmişine bakalım. Kan, göz-
yaşı, katliam, infaz ve işgalden öte gö-
receğimiz hiçbir şey yoktur. Halkla-
rı katlederek, dünyanın her yanında
oluk oluk kan akıtarak varlıklarını sür-
dürüyorlar. Böylesi bir düşmana kar-
şı savaşıyoruz. Faşizmin ülkemiz-
deki tarihine bakalım, kontrgerillanın
katliamlarıyla doludur. 1 Mayıs 1977,
Gazi, 16 Mart, Sivas, 19 Aralık, ka-
yıplar, katliamlar, diri diri yak-
malar, asit kuyularına atmalar, ku-
lak kesmeler... Böylesi bir düşman-
la savaşıyoruz. 

Karşımızda dergi dağıtan Ferhat'ı
kurşunlayan, felç bırakan, Engin'i
işkenceyle öldüren, Kevserler’i,
Eyüpler’i infaz eden, Aliler’i toplu
mezarlara koyan, Seyhanlar’ı diri
diri yakan bir düşman var... Böyle bir
düşmanla savaşanların ölmek ve
öldürmek gerçeğini gözardı etme-
si sözkonusu olabilir mi? 

Böyle bir düşman gerçeği karşı-
sında "Biz ölümler olsun istemiyo-
ruz" denilebilir mi?.. 

Halkların mücadelesini boğmak
için milyonlarca dolarlık bütçeler
ayıran, örgütlenmesini halka karşı sa-
vaşa göre düzenleyen bir düşmandan
söz ediyoruz. 

Sömürü düzenine karşı olmak,
zulüm ve sömürüye son vermek için
mücadele etmek bu düşmanın hede-
fi haline gelmek demektir. 

Aksini iddia etmek hayatın ve
kavganın kurallarını inkar etmek an-
lamına gelir. 

Mao'nun dediği gibi "Devrim yap-
mak, ziyafet vermeye, yazı yazmaya,
resim yapmaya ya da nakış işlemeye
benzemez. O kadar zarif, o kadar sa-
kin ve yumuşak, o kadar ılımlı, uysal,
kibar, ölçülü ve alicenap olamaz.
Devrim bir ayaklanmadır bir sınıfın
başka bır sınıfı devirdiği şiddet ha-
reketidir." 

Devrim için savaşmayana sosya-
list denmez. Savaşımız devrime ka-
dar sürecektir... Hatta devrim sonra-
sı emperyalizme ya da onların işbir-
likçilerine karşı da savaş devam ede-

Şehitlerimizi
Sahiplenmek

Onları Adaletsiz
Bırakmamaktır! 

Ders: Şehitlik

Kurtuluş İçinKurtuluş İçin
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cektir… Ölüm olmayan bir
devrim savaşı yoktur. 

Vatanın ve halkın kurtu-
luşu uğruna mücadele et-
meye karar verenler için şe-
hitlik uzak değildir. Bunun
için mutlaka elinize silah
alıp, kırda ya da şehirde bir
askeri birlik içinde olma-
nız gerekmiyor. Emperyalist
düzeni yıkma, faşist düzeni
yıkma amacıyla savaşın ta-
rafı olduğunuzu kabul etti-
ğiniz an, emperyalist faşist
politikalara karşı mücadele ettiğiniz
an, bu gerçeği de kabul etmişsiniz de-
mektir.

Tam da bu nedenledir ki, emper-
yalizme ve oligarşiye karşı savaşta
şehit vermeyen bir hareket savaş-
mıyor demektir. Şehitlik kavramını li-
teratüründe bulundurmayan bir ha-
reket savaşmıyor demektir. Şehitle-
rimiz, emperyalizme ve oligarşiye
karşı savaş bayrağını dalgalandırdı-
ğımızın da göstergesidirler. 

Türkiye solu devrimci savaştan ve
iktidar iddiasından uzaklaştıkça, halk-
tan uzaklaştıkça "şehitlik" kavramı-
nı da tartışmaya başlamıştır. 

Gerçekte tartışılan "şehitlik" değil;
iktidar iddiasıdır; inançlardır; devri-
min değerleridir. 

Düzeniçiliğin tartışılmaya baş-
landığı yerde "şehitlik" kavramın-
dan uzaklaşma da başlar. 

Şehitlik Ölüm Müdür?
Şehitler bir inanç ve düşünce uğ-

runa ölmüşlerdir. Uğruna öldükleri
idealin yolunu kanlarıyla canıyla aç-
mışlar. 

Kanlarıyla o düşünceyi mayala-
mışlardır. 

O nedenle fiziken olmamaları on-
ların yaşamadıkları anlamına gel-
mez. 

Tersine, fedakarlıkları, bağlılıkları,
halk ve vatan sevgileriyle kendile-
rinden sonra gelecek olan binlerce in-
sana yol gösterirler ve güç verirler... 

Halkı için, sosyalizm için şehit dü-
şen her devrimci; geride kalanlara,
halka ve sosyalizme bağlılığı miras bı-
rakır. Boyun eğmezliğini, teslim ol-

mazlığını miras bırakarak savaş çağ-
rısı yapar. Bakın 122'lere... Ölüm
orucunda düşenlerimizin açtığı mey-
danlarda yüz binler toplanıyor bu-
gün... Onların bayrağını yeni yeni
gençlerimiz, çocuklarımız, kadınla-
rımız dalgalandırıyor. Onlar, ölümü
göze alarak direnmeyi öğrettiği için,
savaşı öğrettiği için; bizler de, her gün
geleneğimize yeni zaferler ekliyoruz.
Kim diyebilir ki, onlar öldüler? 

Şehitlik Okuldur! 
Savaş gerçeğini en çok hissettiği-

miz, kavradığımız an, bir şehit haberini
aldığımız andır. Belki bir çatışmada bel-
ki hapishanelerde tecritle, belki sokak
ortasında infaz edilerek ya da savaşa ha-
zırlanırken yaşanan kazalarda... Şehit
haberini duyup şu dizeleri tekrarladı-
ğımız çok olmuştur "Günler ağır, gün-
ler ölüm haberleriyle geliyor..." 

Bir yanımız öfkeye keser, gidenin
hesabını soracağımıza yemin ederiz;
bir yanımız da şehidimize olan saygıyla
yanıp tutuşur, eksikliğini hissederiz
yoldaşımızın. Bir parçamız koparıl-
mıştır. O an aslında savaşın en önem-
li ve en sarsıcı dersini yaşadığımız an-
dır. Çünkü şehitlik aynı zamanda bir
okuldur. Tekrar tekrar yaşayıp, okuyup,
hissedip öğrendiğimiz, öğrendikçe
büyüdüğümüz, geliştiğimiz ve geliş-
tikçe geliştirdiğimiz bir okuldur. 

Ne öğretir bize şehitlerimiz? 
Teslim olmamayı, boyun eğme-

meyi, direnmeyi öğretir. Savaşma
kararlılığını öğretir. 

Değer sahibi olmayı öğretir. 
Sevgi, öfke, intikam, fedakarlık,

vefa, güven, umut… sahibi olmayı,

savaşmayı öğretir. 
Nasıl ölüneceğini,

hayatımızı hangi değer-
lerle donatacağımızı öğ-
retir. 

Savaşın kurallar ve
ilkelerle yürüdüğünü öğ-
retir. 

Şehitlik "yoldaşlar
bizi aşın" çağrısıdır.
"Hatalarınızdan öğre-
nin ve tekrarlamayın"
çağrısıdır. 

Şehitlerimizden sev-
giyi, öfkeyi nasıl hesap sormaya dön-
üştüreceğimizi öğreniriz. 

Şehitlerimizin savundukları de-
ğerlere, onların yarım bıraktığı mü-
cadelelerine daha da sarılarak; gi-
denlerimizi kendi yüreğimize, bilin-
cimize katarak güçleniriz. Yani kısa-
ca şehitlik, bizlere şehitlerle bütün-
leşmeyi öğretir. Engin Çeber'in he-
sabını sormak için, Engin'in işkence
gördüğü yerde hesap sormaktır bü-
tünleşmek. Engin'in işkence gördüğü
yerde hesap sorarken şehit düşmek-
tir bütünleşmek. 

Erdal Dalgıç Engin'in hesabını
sorarken şehit düştü, şehitlerimizin he-
sabını yeni şehitler pahasına sorma-
ya devam ediyoruz. Erdal'ın hesabı-
nı da yoldaşları sordu.

Şehitlik Halka Güven
Vermektir!

Kendi savunduğu değerler için
bedel ödemeyen bir örgütlenme kit-
lelere güven veremez. 

Yıllar boyunca oligarşinin tüm
imha ve katliam saldırılarına rağ-
men düşüncelerimizden ve inançla-
rımızdan vazgeçmediysek bunu şe-
hitlerimize borçluyuz. Saldırılara kar-
şı barikatı, şehit olanlar kanlarıyla,
canlarıyla ördüler. 

Biz bunun içindir ki 40 yıldır
hiçbir mevzimizi boşaltmadık. Mev-
zilerimizin hep arkasında durduk. 

Şehitlerimiz; verilen sözlerin can be-
deli savunulmasıdır. Halka güven ver-
mektir. 40 yıldır oligarşinin her katli-
am sonrası "bitirdik" naralarının kar-
şısına halkın yiğit evlatlarının tekrar tek-

Bir yanımız öfkeye keser, gidenin
hesabını soracağımıza yemin ederiz; bir

yanımız da şehidimize olan saygıyla
yanıp tutuşur, eksikliğini hissederiz

yoldaşımızın. Bir parçamız koparılmıştır.
O an aslında savaşın en önemli ve en

sarsıcı dersini yaşadığımız andır. Çünkü
şehitlik aynı zamanda bir okuldur.

Tekrar tekrar yaşayıp, okuyup, hissedip
öğrendiğimiz, öğrendikçe büyüdüğümüz,
geliştiğimiz ve geliştikçe geliştirdiğimiz

bir okuldur. 
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rar çıkması bu güvenin sonu-
cudur. Kızıldere’nin, 16-17 Ni-
san’ın, 12 Temmuz’un, ‘96
Ölüm Orucu Direnişi’nin,
2000-2007 Büyük Ölüm Oru-
cu Direnişi’nin ve daha onlar-
ca direnişin gelmesi bunun
göstergesidir. 

Şehitlerimizi
Sahiplenmek Onları
Adaletsiz Bırakmamaktır! 

Şehitlerimiz ölümü karşılarken her
zaman bizlere güven duymuşlardır. 

Sabo'yla Eda, Çiftehavuzlar'da
düşman kuşatması altındayken çatı-
şırken "Yoldaşlarımız bunun hesa-
bını soracak sizden" diyerek yol-
daşlarına olan güvenle düşmanın yü-
züne haykırmışlardır.

Tüm şehitlerimiz ölümü gülerek,
tilililerle karşılarken; bilirler ki; düş-
mana teslim olmayıp onun iradesini
kabul etmedikleri için zaten bu savaşı
kazanmışlardır. 

Ve yine bilirler ki, uğruna öldükleri
düşünce için savaşıp nihai hedefe
ulaştıracak örgüt vardır ve savaş devam
edecektir. 

Yoldaşları dökülen her damla ka-
nın hesabını soracaklardır. 

İşte bu güven bize şehitleri sahip-
lenmenin ne demek olduğunu da öğretir. 

Şehitlerimizi
Sahiplenmek Demek, Onları
Kavgamızda Yaşatmak ve
Geleceğe Taşımak
Demektir!

Onlar, halklarımızın kurtuluşu,
vatanımızın bağımsızlığı için öldüler.
"Sosyalizm bayrağı ülkemizin her ye-
rinde dalgalanacak" diyerek şehit
düştüler. Onları sahiplenmek, onların
hayalini kurduğu geleceği yaratmak,
bu topraklarda sosyalizm bayrağı
dalgalansın diye tüm varlığımızla
kavgaya atılmaktır. 

Şehitleri sahiplenmek, onların ka-
tillerinin aldığı her nefeste şehitleri-
mizin acısını bir kez daha yaşamaktır.
Onları kurşunlayanlardan; tecrit hüc-
relerinde katledenlerden; diri diri ya-
kanlardan; toplu mezarlara gömen-

lerden, kaybedenlerden hesap
sormaktır. 

Şehitlik, savaşın, devrimci
bir örgütün en büyük ve en güç-
lü değeridir, yol göstericisidir.
Zaferi kazanacağının garanti-
sidir. Şehitlerimiz yıkılmaz ka-
lelerimizdir, o kaleler bizler
için de halk için de arkasını yas-
layacağı birer güven kalesidir,
zafer kalesidir, gelecek kalesi-
dir. O kalenin yıkılmasına asla

izin vermeyeceğiz. 
Dayımızın vasiyetinde olduğu

gibi, şehitlerimizden "en sağlam hal-
ka" olmayı öğrenmeliyiz: 

"Şehitlerimizi anmak, mücadele-
yi yükseltmektir. Şehitlerimizi an-
mak, savaşamızı büyütmektir. Bir
zincir gibi sarıyorlar şehitlerimiz et-
rafımızı. Anadolu topraklarının her
metrekaresini sarıyor. Bizi, her bir
mezar taşımıza bağlıyor bu zincir. Her
birimiz, bizi birbirimize kenetleyen bu
zincirde en sağlam halka olabilmeli-
yiz. Bağımsızlık, demokrasi ve sos-
yalizm mücadelesinin en kopmaz hal-
kalarından biri olabilmek, tüm yaşa-
mımızın tek hedefi olmalıdır. En sağ-
lam halka ben olmalıyım diyebil-
mektir şehitlerin yerini doldurmak..."

Sevgili okurlar, haftaya yeni bir
konuyla buluşmak üzere şimdilik
hoşçakalın.

Şehitlik, savaşın, devrimci bir
örgütün en büyük ve en güçlü

değeridir, yol göstericisidir. Zaferi
kazanacağının garantisidir.

Şehitlerimiz yıkılmaz kalelerimizdir,
o kaleler bizler için de halk için de
arkasını yaslayacağı birer güven
kalesidir, zafer kalesidir, gelecek

kalesidir. O kalenin yıkılmasına asla
izin vermeyeceğiz.

TAYAD’lı Aileler, Ayhan Efeoğ-
lu’nun mezarının bulunması için
Taksim Galatasaray Lisesi önünde 22
Haziran günü masa açtılar. Eylem-
lerini her hafta cuma günü düzenli
olarak gerçekleştiren TAYAD’lı Ai-

leler, “Ayhan Efeoğlu’nun Mezarı
Nerede? Açıklansın” yazılı pankart
açarak, 350 adet bildiri, 20 adet Yü-
rüyüş dergisi ve “Yeni Kurtuluş” ki-
tabını halka ulaştırdılar. 

Masada yürütülen çalışmanın ar-
dından Taksim Tramvay Durağı’na
gidilerek yürüyüş için gelenlerle
buluşuldu. Tramvay Durağı’ndan
başlayan yürüyüş, Galatasaray Lisesi
önünde son bulduğunda, burada
Hüsnü Yıldız tarafından bir açıkla-
ma yapılarak, “Ayhan Çarkın’ın iti-
rafları üzerine harekete geçip somut
adımlar atmayan savcılara soruyo-
ruz: Evladımız Ayhan Efeoğlu’nu
bulmak için neden somut adımlar at-

mıyorsunuz? Bu itiraflara rağmen ce-
nazesi bulunup ailesine neden teslim
edilmiyor? AKP iktidarı kayıplarla,
katliamlarla ilgisi yokmuş gibi dav-
ranıyor. Sorumluluklarını üzerinden
atmak istiyor. Göstermelik kazılarla
gerçeklerin üstünü örtmeye çalışıyor.
Buna izin vermeyeceğiz” dendi. 

Eylem boyunca, “Ayhan Efeoğ-
lu’nun Mezarı Nerede Açıklansın”,
“Kaybeden Devlettir Hesap Soraca-
ğız”, “Bedel Ödedik Bedel Ödete-
ceğiz”, “Katil Devlet Hesap Vere-
cek”, “Halkız Haklıyız Kazanacağız”
sloganları atıldı. Eylem, bir sonraki
cuma günü0 yapılacak eylemin çağ-
rısıyla sona erdi.

Kayıplarımızı Bulacak, Kaybedenlerden Hesap Soracağız!
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Adana'da zabıtalara biber gazlı,
coplu eğitim veriliyor, neden? Kent-
sel Dönüşüm'de evleri yıktırmamak
için direnen halka saldırtmak için.

Halkımızın genel olarak polis, gar-
diyan, zabıta... gibi lacivert formalı
mesleklere karşı bir tepkisi vardır.
Polisin halk düşmanlığı tartışılmaz. İş-
kenceci, tecavüzcü, katil, rüşvetçidir.
Fakat gardiyanlar içinde hala halk
özelliğini taşıyan az da olsa unsur
kalmıştır. Ancak içlerinde halk düşmanı
olan işkenceci gardiyanlar da vardır.
Zabıtalar içinde ise halk düşmanı ol-
mayan, halktan olan insanlar vardır.
Son yıllarda uzman çavuşların zabıta
olarak göreve devam etmesiyle birlikte
zabıtaların tavır ve bakış açılarında da
değişiklikler olmaya başlamıştır. An-
cak zabıtalar seyyar satıcıların tez-
gahlarına el koysalar da, insanların
ölümlerine neden olmuş olsalar da
"henüz" halk düşmanı değildirler. Za-
bıtalar halk olduklarını unutmamalıdır
ve bu gerçekliklerini korumalıdır.

İşsiz kaldığı için seyyar satıcılık ya-
panın tezgahına zabıta saldırır, seyyar
satıcılar gözaltına alınır, tezgahlarına,
mallarına el konulur. Adana'da bir pa-
zarcı işsizliğin, çaresizliğine, zabıtaların
saldırılarına karşı kendini yaktı.
2008'de İstanbul Kadıköy'de mendil
sattığı için zabıta'dan kaçan 11 yaşın-
daki bir çocuk otomobilin altında ka-
larak öldü. 2011'de "Parasız Eği-
tim" istedikleri için tutuklanan Ferhat
ve Berna için çadır açan Gençlik Fe-
derasyonu üyelerine polisten önce za-
bıta saldırdı. Bugüne dek yapılan ge-
cekondu yıkımlarında zabıtalar polis-

le birlikte halka saldırmıştır. Bir zabı-
tanın "ne yapalım biz de emir kuluyuz"
demesi hiçbir şeyi değiştirmez. Akla
mantığa aykırı olan, halka zarar veren
emirler kabul edilemez. Hayır, bizler
emekçiyiz. “Emir kulu” değiliz. Eme-
ğimizi satıyoruz. “Emir kuluyum” de-
mek emekçinin kendi emeğine ya-
bancılaşmasıdır. Her şeyden önce za-
bıtalar “emir kulluğunu” reddetmelidir. 

Kentsel Dönüşüm kapsamında AKP
ilk etapta 7 milyon evi yıkacağını
açıkladı. Temel hedefi Türkiye gene-
linde 9 milyon evi yıkmaktır. Bunu  her
yerde açık açık söylemektedir.

Zabıtalar bu  yıkımlarda şimdiye
dek polisle birlikte halka saldırmıştır.
Ancak nadiren örgütlü ve bilinçli olan
zabıtalar bu yıkımlarda yer almayı
reddetmiştir.

Kentsel Dönüşüm ile ilgili pek çok
bilgi belediyelerde çalışan memurların
elinin altından geçmektedir. Diğer res-
mi kurumlarda çalışan kamu emekçile-
rini yine aynı şekilde Kentsel Dönü-
şüm’ün bir parçası haline getirmektedir.

7 milyon ev yıkılacak, bu en az 21
milyon yoksulun evsiz kalması de-
mektir. Zabıtalar ve diğer resmi ku-
rumlarda çalışan kamu emekçileri; bu
yıkılacak evlerin bir kısmında sizler
veya akrabalarınız, komşularınız otur-
maktadır. 21 milyon yoksulun evsiz ka-
lacağı bir saldırıda yer almayın.

Ülkemiz deprem kuşağındadır.
1999 Marmara, Düzce, Kütahya, Van
depremleri yaşadığımız en yakın dep-
remlerdir. Van'da depremden kurtu-
lanlar çadırlarda diri diri yandılar.

1999 depreminin üzerinden 12 yıl
geçti. Sakarya'da  hala prefabrik okul-
larda "eğitim" görüyor öğrenciler.
Devletin yapmadığını Saddam Hüse-
yin yapmıştı, fakat Irak konutları dep-
remzedelerden alınıp AKP'li memur-
lara verildi. 

AKP, deprem bahanesiyle kendi te-
kellerine rant kapısı açıyor.

Zabıtalar ve diğer kurumlarda ça-
lışan kamu emekçileri, Kentsel Dö-
nüşümle halk düşmanına dönüşmeyin.
Siz bu halkın parçasısınız, iktidarın sö-
mürü yasaları sizi de hedef alıyor. Si-
zin de örgütlenmekten, direnmekten
başka çareniz yoktur.

Kentsel Dönüşümle kültürümüz,
geleneklerimiz, sosyal yaşantımız her-
şey zorla değiştirilmek isteniyor. Halk
onca reklamın ardından sağlıksız, be-
tonarme binalara hapsediliyor. TO-
Kİ'nin binalarının sağlamlığını anlamak
için depreme gerek yok, AKP halk ya-
rarına, kamu emekçileri yararına bir-
şey yapmaz.

Zabıtaların safı, yıkım ve diğer
saldırılarda polisin yanı değil, halkın
yanıdır. Halk düşmanı olmaktan daha
aşağılık daha pis bir iş yoktur.

Kentsel Dönüşüm, tekeller için
kar, yoksul halk için yıkım, evsizlik,
açlık, ölüm demektir. Barınma hak-
kımız için yerinde ıslahı savunalım. Za-
bıtalar bağlı bulundukları sendikalar-
da, oturdukları mahallelerde halkın
hakları için, kendi hakları için örgüt-
lenmeli ve mücadele etmelidir.

Devrimci Memur
Hareketi

Emekli-Sen Kadıköy şubesinin genel merkez tarafından
atanmış olan yönetiminin, 850 kişilik şube üyelerini yok saya-
rak anti demokratik bir şekilde 46 kişilik bir listeyle seçim
yapmak istemesine sendika üyeleri tarafından izin verilmedi.
24 Haziran günü yapılması düşünülen kongre, Kadıköy ve
diğer şube üyeleri tarafından listeye el konulmasıyla en-
gellendi. 

Yaşanılan kısa süreli gerginlikten sonra, oldu bittiye ge-
tirilmek istenen kongre tabanın dayatmasıyla iptal edildi. Ve
kongreyi demokratik olarak seçime götürecek bir komite-
nin oluşturulması kararı alındı. Böylelikle, genel merkezin
bir dönem daha yönetimde kalabilmek adına, kendine bağlı
yönetimler oluşturma çabasıyla yaptığı bu sendika tüzüğü-
ne aykırı seçimlere izin verilmedi. 

Sendi̇kalardaki̇ Her Türlü Dayatmaya Di̇reneceği̇z
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Zabıtalar; Kentsel Dönüşümle
Halk Düşmanına Dönüşmeyin

Yerinde Islahı Savunun!



“Kentsel Dönüşüm" adı verilen
rant ve yıkım saldırısına karşı eylem
yapan halkın taşıdığı dövizlerin bi-
rinde şöyle yazıyor: "Evimizi yıka-
nın, villasını yıkarız!"

Halkın tarihsel davranış biçimle-
rinden birisini özetler bu slogan. Ay-
nen şu türküde söylendiği gibi:

"İzmir'in kavakları / Dökülür
yaprakları / Bize de derler Çakıcı /
Yakarız konakları"

Haksızlığa maruz kalan halkın,
öcünü alacağının ifadesidir "Yakarız
konakları" deyişi.

O zamanın konakları bugünün
villalarıdır. Hem türküde hem slo-
ganda kastedilen aynı öfkedir. Dile
gelen, haksızlıkla karşılaşan halkın
hıncıdır.

Egemenlerin yaptığı zulmün, hak-
sızlığın hesabını sormaktır öç almak.
"Evimizi yıkanın, villasını yıkarız"
demek bunu ifade eder. Ve bu, asır-
lardan bu yana süregelen tarihsel
davranış biçimidir. Bu yaklaşım, halk
olmanın gereğidir.

Köroğlu diyorki bir deyişinde:
"Yetim ekmeği yiyen beyler / Zehirli
gömleği giyen beyler / Öç nasıl alınır
görmeli beyler / Köşkünü, sarayını
yakıp yıkmalı."

"Yetim hakkı yemek" demek, hak-
sız kazanç sahibi olmak demektir.
Haksız kazanç sömürüdür, ranttır,
yağma ve talandır. Bu talancılığın bu-
günkü şekillenişlerinden birisi de
"Kentsel Dönüşüm" saldırısıdır. Tek-
elci burjuvazi, bu alanda yerli yabancı
bir çok ortaklık kurarak, nasıl vurgun
yapacaklarının hesabı içindedir.

Egemenlerin kar hırsını, halkın
ekmeğini çalmaları bile doyuramıyor
artık. Ki emekçilerin evini yıkıp elde
edecekleri arazilere rezidanslar,
AVM'ler, Towers'lar, villalar... kon-

durup karlarına kar katmanın
hırsıyla saldırıya geçiyorlar.

Bu saldırı karşısında "Evi-
mizi Yıkanın, Villasını Yıkarız"
diyen halk, özünde Köroğlu
kimliğine sahip çıkmaktadır.
Bu kimlik, özünü zulme karşı
direnmekten alır.

Ne diyordu Köroğlu: "Öç nasıl
alınır görmeli beyler / Köşkünü,
sarayını yakıp yıkmalı..."

Oligarşi, halkın ocağını söndürmek
için "Kentsel Dönüşüm" saldırısına
hukuki, fiziki, demagojik... her an-
lamda hazırlandı.

Durup Bekleme
Zamanı Değildir!

Ne yapmak gerektiği sorusunu
ise Pir Sultan cevaplar: "Muhammed
Mehdi’nin Hak sancağını / Çekelim
bakalım niç’olsa olsun / Teber çekip
münkirlerin kanını / Dökelim ba-
kalım nic’olsa olsun.

Müminleri bir katara dizelim /
Guruh guruh şu alemi gezelim /
Münkirlerin sarayını bozalım / Yı-
kalım bakalım nic’olsa olsun"

Muhammed Mehdi 12 İmamlar’ın
sonuncusudur. Alevi inancına göre
kurtarıcı olarak bilinir. Sancak çekmek
savaşa çıkmaktır. Muhammed Meh-
di’nin sancağı; kurtarıcının doğruluk
sancağıdır. "Teber" çekmek, zalime
kılıç çekmek demektir. Çekelim kı-
lıcımızı zalimlere ne olursa olsun. 

Yeter!
Emperyalizm ve oligarşinin kar

hırsı, evimizin kapısına dayanmıştır.
Bu saldırıya, ancak ve ancak, dire-
nerek ve bu amaçla birlik olarak
karşı koymak mümkündür.

Halk, büyük bir güçtür. Yeter ki,
birlik içinde olsun. O zaman halkı
yenemezler.

Öyle yağma yok! Binbir yalan
ve yaygarayla gelip evimizi, ocağımızı
yıkamazlar. Halk ayağa kalktı mı,
zalimler alçak kalır. Kendimize gü-
venelim. Gücümüze güvenelim. Gü-

cümüz, birliğimizdir.
"Kentsel Dönüşüm" saldırısına

karşı "Evimizi Yıkanın Villasını
Yıkarız" denmesi ile Pir Sultan'ın
"Münkirlerin sarayını bozalım /
Yıkalım yakalım nic'olsa olsun."
deyişi, özde aynıdır. Öz, haksızlığa
isyandır.

Zulüm varsa, direniş de olur. Tarih
bunu öğretir bize. Tarihi yazan ise
halktır. Ve halk, "Evimizi Yıkanın Vil-
lasını Yıkarız" diyerek, zamane ege-
menlerine "Yürü bre Hızır Paşa
senin de çarkın kırılır." demektedir.

"Kentsel Dönüşüm" adı verilen
rant ve yıkım politikası, artık "ferman"
haline geldi. Gece gündüz propaganda,
reklam ve tehditleri yaygara halinde
sürdürüyorlar. Amaç, halkı kandırıp
korkutup boyun eğmesini sağlamak.

Çünkü, en iyi egemenler bilir ki,
halk rıza göstermeyip direnirse, o
şaşalı-yaldızlı-yaygaralı "Kentsel
Dönüşüm" politikası bozulur. Ya-
lanları açığa çıkar.

Çıkmasın diye, fermanlarını binbir
yalanla süslüyorlar, yalanın yetmediği
yerde tehdit ediyor, halkın deprem
korkusunu körüklüyorlar.

Leş kokusu almış akbabalar gibidir
burjuvalar. Rant kokusu aldıkları için,
halkın evlerinin üstünde akbabalar
gibi dönüyorlar.

Bu tekelci akbabalara, burjuva
asalaklara karşı koymanın yegane
yolunu, bakın, nasıl söylüyor Dada-
loğlu: "Ferman padişahınsa dağlar
bizimdir."

"Evimizi Yıkanın Villasını Yıka-
rız" demek, tam da Dadaloğlu'nun
dediğidir aslında. Ve dün, "Ferman
padişahınsa dağlar bizimdir" diyen
halk, bugün "Kentsel Dönüşüm" fer-
manı burjuvazininse, direniş bizimdir,
anlamında "Evimizi Yıkanın Villasını
Yıkarız" diye haykırıyor öfkesini.

İşte bu sloganda bir kez daha dile
gelen, halkın tarihsel kinidir. Bu kini
büyütmeli, bunun için açığa çıkart-
malıyız. Halkın öfkesinin kökleri
tarihin derinliklerindedir. Açığa
çıktı mı, önünde duramaz o asalak
takımı...

Ferman Burjuvazininse

Direniş Bizimdir!
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1919-1920 yılları idi... Anadolu
toprakları, emperyalistlerce paylaşıl-
mış, eski tabirle yedi düvel emperyalist
ülkelerin askerleri kara postallarıyla
bereketli vatan topraklarını çiğniyor-
lardı.

Bunu görür, yaşar da, nasıl dururdu
olduğu yerde Anadolu'nun o namuslu
insanları? 

Durmadılar! Ellerinde güçlü si-
lahları yoktu. Kiminde tırpan, kiminde
orak, kiminde filinta tüfek ya da ba-
sılan düşman karakollarından ele ge-
çirilen bir kaç parça silah... Ayakla-
rında çarık, (kiminde o bile yok)
üstte ise elbise niyetine kaba bir ku-
maş. Lakin önemli olan, yapılması
gereken vatanın kurtuluşudur.

Bu bilinçle, nice isimli-isimsiz
kahramanlar çıktı Anadolu toprakla-
rından. Karayılanlar, Şahin Beyler,
Sütçü İmamlar, Demirci Mehmet Efe-
ler... Cephelerde daha 15'inde, 16'sında
gencecik yürekler, analar-babalar...
Kurtuluş onların sayesinde oldu. Ve
onların mücadelesiyle.

İşte bu yiğitlerin içinden biridir
Yörük Ali Efe...

"Düşman Çizmesi 
Altında Yaşamaktansa 
Ölmek Elbette Daha 
Hayırlıdır..."

Ege dağlarının efesi Yörük Ali
Efe, Kurtuluş savaşına işte bu sözlerle,
bu duygularla, girer. Ve vatanın em-
peryalizmden kurtuluşunda Ege dağ-
larında kızanlarıyla birlikte, büyük
başarılar elde eder.

Yörük Ali Efe, Aydın'da doğar.
Babası Türkmen aşiretlerinden Yörük
Apti'dir. Yörük Apti, henüz pek genç
denecek yaşta ölür. Annesi, bir süre
sonra Kasap Osman adında bir esnafla

evlenir. Kasap Os-
man, üvey baba
gibi davranmaz
Yörük Ali'ye. Ki,
Efe'de öz babası
gibi sever Kasap

Osman'ı.
Yörük Ali, biraz büyüyünce, ba-

balığı Kasap Osman'ın davarlarını
gütmeye, çobanlık yapmaya başlar.
Dağ, taş gezip, böylelikle Ege dağ-
larını tanımış olur. İşte bu nedenle
köylüler ona Yörük Ali derler.

Yörük Ali bir gün, bir düğün son-
rası damadın, Aydın'da hiç de sevil-
meyen Çolağın Mehmet tarafından
öldürülmesine tanık olur. Yörük Ali,
mahkemede Çolağın Mehmet'in da-
madı öldürdüğünü söylediyse de, ar-
kası güçlü olan Çolağın Mehmet, bu
durumdan kurtulur. Ve Yörük Ali'ye
diş bilemeye başlar. Buna bir de, Yö-
rük Ali'nin tüm herkesin önünde Ço-
lağın Mehmet'i dövmesi de eklenir...

Çolağın Mehmet bunun altında
kalmaz ve bir berberin eşyalarını
çalıp Yörük Ali'nin çatısına bırakır.
"Hırsızlıktan" mahkemeye çıkarılır
Yörük Ali. Kendini suçlu, hırsız gör-
meyen Yörük Ali, onu almaya gelen

jandarma onbaşısı ile kapışır, dişlerini
kırar Böyle iki suçla mahkemeye
sevk edilir. Hırsızlıktan beraat etse
de, onbaşının dişlerini kırmaktan
6 ay ceza alır.

Hapishanede Efelerle karşılaşır
Yörük Ali. Onların hikayelerini dinler.
Dahası hapishane ona, devletin yü-
zünü gösterir, adaletin ne olduğunu
sorgulamaya başlar.  Osmanlı'daki
sömürü ve soygunu, adaletsizliği daha
net görmeye başlar.

"Şimdiden kendini bir Çakırcalı
gibi görüyor, dağları güm güm inle-
teceği günleri iple çekiyordu. Artık
Osmanlı ülkesinde hak, namlunun
ucundaydı..." (Kutsal İsyan-syf: 288-
Hasan İzzettin Dinamo)

Hapisten sonra köyüne gelir Yörük
Ali. Ki tam da bu sıra seferberlik
emri çıkar. Eli silah tutanları askere
alırlar. İzmir'de askerliğini yaparken,
subaylardan birinin saldırısına uğrar
Yörük Ali. Buna dayanamaz ve o da
yürür subayın üzerine. Bunu gerekçe
gösteren subay, Yörük Ali'yi hapse
atmak ister. Fakat, Yörük Ali bir kez
kararını vermiştir, askerden kaçacaktır.
Artık o da tıpkı Çakırcalı gibi dağa
çıkacak ve Efe olacaktır. Öyle de ya-
par.

Akrabasından aldığı biraz mermi,
bir de filinta tüfek ile dağlara doğru
uzanır. Boş boş dağlarda dolaşırken,
dağları mesken tutmuş Yanık Efe
ile karşılaşırlar. Ve artık onun yeni
kızanı, dahası yardımcısı olur. Daha
sonra ise, dağların "Okumuş Efesi"
diye anılan Ahmet Efe'nin kızanı ola-
caktır.

Ahmet Efe'nin kısa sürede sağ
kolu olur Yörük Ali Efe. Yörük Ali'nin
durumunu bilen Ahmet Efe, "Şimdi
hesap sorma günü" deyip, Yörük
Ali'ye iftira atıp, hapis ettiren Çolağın
Mehmet'ten hesap sormasını söyler.
Ve tek kurşunla yere serip öldürür
Çolağın Mehmet'i Yörük Ali.

Daha sonra Ahmet Efe bir karakol
baskınında ölür. Ahmet Efe'nin bir
kısım kızanlarını da alıp, başlarına

Kurtuluş Savaşına Katılan
Yiğit Bir Efe: Yörük Ali Efe

Bu Halk, Bu Vatan Bizim! Kahrolsun Faşizm Kahrolsun Emperyalizm!

Dünden Bugüne Anadolu'daDünden Bugüne Anadolu'da
HALK İSYANLARIHALK İSYANLARI

HALK KAHRAMANLARIHALK KAHRAMANLARI

Zali̇mler  Oldukça İsyan Edenler,
Zulüm Sürdükçe İsyanlarda Sürecek!

Yörük Ali
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geçer Yörük Ali Efe.
Kısa sürede tüm Ege dağlarında

ismi duyulur. Halk da sever Efe'sini.
Fakat Osmanlı askerleri de Efe'nin
peşindedir. Bir çok kez çarpışmaya
girer. Lakin yakalayamazlar Efe'yi.
Çareyi, efeye taviz verip, düze indir-
mekte bulurlar.

Yörük Ali Efe, aynı Çakırcalı gibi
düze iner ve köyüne gelir. Köylüler
(Her ne kadar dağdan inmiş olsa da)
efesini bağrına basar. Babası ayakla-
rının önüne kurban kesip, sevdiği
kızla evlendirir.

15 Mayıs 1919'da Yunan ordusu
İzmir'e girer. Korkak ve işbirlikçi İz-
mir Valisi İzzet Bey ve İzmir'in gü-
venliğinden sorumlu Ali Nadir, avuç-
larının içini patlata patlata Yunan as-
kerlerini alkışlayıp, "Zito Venize-
los"(Yaşasın Venizelos) diye bağı-
rırken, Hasan Tahsin düşmana ilk
kurşunu sıkar... O kurşun yankısını
Ege dağlarındaki efelerde ve Yörük
Ali Efe'de bulur.

Osmanlı askerleri, komutanları;
İstanbul'daki padişahın ve Osmanlı
yöneticilerinin emriyle gelen işgalci
askere karşı savaşmayı değil, geliş-
lerine kolaylık sağlanmasını isterler.

Albay Şefik Bey buna içerler,
fakat tam olarak ne yapacağını da
bilemez. Aklına hemen Yörük Ali
Efe gelir... Efe'den kızanlarını toplayıp,
gelen işgalci askerlere karşı savaş-
masını, bir nevi gerilla mü-
cadelesi vermesini, kendine
her türlü kolaylığı yapacağını
söyler.

Yörük Ali Efe ise, "Siz
benden istememiş olsaydınız
bile ben kendi kendime bu
işi yapmaya zaten karar ver-
miştim. Düşman çizmesi al-
tında yaşamaktansa ölmek
elbet daha hayırlıdır. Siz yal-
nız bana dediklerinizi veriniz,
ve beni serbest bırakınız, ye-
ter!" (age, syf: 302)

Ve yanına kızanlarını, ay-
rıca Albay Şefik Bey'in kimi
askerlerini de (Ki bu askerler
de efeler gibi giyinir) alarak,
düşmana baskın vermeye, Ege
Dağları’nın, Anadolu'nun boş
olmadığını göstermeye gider.

Böylelikle Kurtuluş savaşının ilk
tohumları Ege'de efelerin eliyle
atılmış olur. Ki, yalnız da değildir
Yörük Ali Efe. Daha ilerde Demirci
Mehmet Efe'yle de karşılaşacak, ku-
caklaşacak, filintalarıyla işgalcilere
çok kurşun sıkacaklardır...

Yörük Ali Efe'nin ilk baskını, 15
Haziran 1919'da Aydın'ın yetmiş kilo
metre uzağındaki Malkoç Şimendifer
Köprüsü'nün başında kurulan Yunan
karakoluna olur. "Yörük Ali Efe, Mal-
koç köprüsünü koruyan karakola ya-
pacağı baskını başarabilirse, yankıları
çok büyük olacak ve uyuyan hem-
şehrilerinden, üzerine ölü toprağı
serpilmiş kasaba, köy ve şehirlerden
bir çoğu bu ölüm uykusundan silkinip
kalkacaklar ve er meydanına tümen
tümen kahraman, zafer naraları ata-
caklardı." (age.syf:304-305) Bu bi-
linçle daha bir sarılır filintasına Yörük
Ali ve kızanları...

Bu bölgeyi çok iyi bilen efe ve
kızanları, hızla karakolu sararlar. Ve
uygun an gelince de basarlar tetiğe.
İşgalci askerler bir bir yere serilirler.
Birini bile sağ komaz efeler. Sonunda
karakola girip ne kadar cephane varsa
alıp, taşırlar Ege dağlarına.

Yörük Ali Efe'nin Kurtuluş Sa-
vaşı’nda kahramanlığı saymakla bit-
mez. Ege dağlarında düşmana göz
açtırmaz. Sayıları sürekli büyür. Bir
gün Aydın'da, bir gün Ödemiş'te iş-
galcileri, Anadolu'ya ayak bastıklarına

bin pişman ederler. İşbirlikçi zengin
takımına da kinlidir, Yörük Ali. On-
lardan da yeri geldiğinde hesap sorar,
vatan adına adalet uygular.

Kurtuluş Savaşı, Anadolu'ya ya-
yılmış, büyümüştür. Yörük Aliler'in,
Demirci Mehmet Efeler'in, Gökçen
Efeler'in, Karayılan'ın, Şahinbey'in,
Sütçü İmam'ın ve daha bir çok isimsiz
kahramanın canları, kanları ile Ana-
dolu'da kurtuluş savaşı verilmiş ve
emperyalizm ülkemizden kovulmuş-
tur.

* 

Yörük Ali Türküsü
Şu Dalama'dan geçtin mi?

Soğuk da sular içtin mi?
Efelerin içinden

Yörük de Ali'yi seçtin mi?
Hey gidinin efesi, efesi

Efelerin efesi
Şu Dalama'nın çeşmesi

Ne hoş olur içmesi
Yörük de Ali'yi sorarsan

Efelerin seçmesi
Hey gidinin efesi efesi

Efelerin efesi
Cepkenimin kolları

Parıldıyor pulları
Yörük de Ali geliyor

Açıl Aydın yolları
Hey gidinin efesi efesi

Efelerin efesi

Yörük Ali Efe Cepheliler’e Diyor ki:
Bugün emperyalizm tankıyla, topuyla, silahıyla işgal etmiyor. Görünürde ülke-
miz "bağımsız"dır. Fakat ekonomiden siyasetine, kültürüne kadar emperyalizme
bağımlı, yeni-sömürge bir ülkedir. Amerikan emperyalizminin kanlı-kirli postal-
ları topraklarımıza ayak basmaktadır. Ve işbirlikçileri aracılığıyla ülkemizi yö-

netmektedir.

Tamamı 5 milyon metrekareden oluşan ve Türkiye'nin tek bir askerinin bile
emperyalistlerden izinsiz içeri giremediği toplam 132 adet NATO ve ABD üssü
vardır ülkemizde. Ki en son Malatya/Kürecik'te Füze Kalkanı kuruldu emper-
yalistlerce... Ve Dev-Genç'liler aylarca direndiler "Füze Kalkanı Değil, Demo-
kratik Lise İstiyoruz" diye. Emperyalizmin işbirlikçisi AKP iktidarı gençliğe

saldırsa da, yapabileceği hiçbir şey yoktur. Er ya da geç Anadolu topraklarından
emperyalizm ve tüm işbirlikçileri ayak izlerine varana kadar kovulacaklardır. Em-

peryalizm Anadolu topraklarından bir kez daha kovulacak ve 2. Kurtuluş Sava-
şı’nın sonunda bağımsız, demokratik ve sosyalist Türkiye kurulacaktır.

Tarihten Günümüze
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Özgür Tutsaklar dışındaki CMP
(Cezaevleri Merkezi Platformu) bile-
şenleri "Tredmana bağlı faaliyetlere çı-
kılması"na dair karar alıyorlar. Ama al-
dıkları bu kararın anlamını da bildik-
lerinden olmalı "Tredmana bağlı faa-
liyetlere isteyenlerin çıkabileceği"
şeklinde belirsiz bir ifadeyle formüle
ediyorlar ilkesizliklerini.

Bilinmelidir ki, tredmana bağlı
uygulamaların kabul edilmesi "iyi-
leştirme-ıslah" programlarına res-
men ve alenen katılım gösterilmesi de-
mektir. Tredmana bağlı faliyetlere ka-
tılım gösterenler, tecrit politikasının
meşrulaştırılmasına da hizmet ederler.

Tredmana bağlı tüm faaliyetler,
tecritin makyajı olarak var olmaktadır.
Tecriti hem kamufle etmek hem de
amacına ulaşmasını sağlamak için uy-
gulamaya koyulmuşlardır. Bu yanıy-
la, tredmanı meşru görmek (ki bu
faaliyetlere katılımın başka bir anlamı
yoktur) esas olarak, tecritin meşru-
laştırılmasına hizmet eder.

TKP/ML, MKP, MLKP Davası
Tutsakları'nın aldığı bu kararın içeriği
de, biçimlenişi de oportünüzme yakı-
şan tarzda olmuştur. İlkesizliktir bu.

Devrimci tutsaklar, ilkesel bir tu-
tum alarak, F Tipleri açıldığından bu
yana, tredmana bağlı faaliyetlere ka-
tılmamışlardır. Bu ilkesel tavır alışın
devlet tarafından algılanışı da bu şe-
kilde olmuştur: 

"... Terör suçu mahpusları tred-
manı (iyileştirme) devletin dayatması,
devletin baskısı ve devlet ideolojisi gibi
düşünme mecburiyeti olarak algıla-
makta, siyasi görüş farklılığı nedeniyle
cezaevinde olduklarını düşündükle-
rinden, tradmana karşı çıkmaktadırlar.
Oysa tredman, kanunlara saygılı ola-
rak yaşama yeteneğinin mahpuslara

verilmesidir." (Basında Cezaevleri
ve Gerçekler-Hakim, Ahmet Taş-
kın-Syf: 42- Ankara 2005)

Görüldüğü gibi, devlet, devrimci
tutsakların tredmana karşı çıkışının il-
kesel bir tutum olduğunun kendince
farkındadır. Ki tredmanın yukarda

ifade edilen amacı dahi, ilkesel temel-
de ona karşı çıkışın nedeni sayılır... 

NE DEĞİŞTİ?
Özgür Tutsaklar dışındaki CMP bi-

leşenleri için, düne kadar tredmana kar-
şı çıkmalarını sağlayan gerekçe bugün
ortadan mı kalkmıştır? 

TKP/ML, MLKP, MKP Davası
Tutsakları, bu soruya cevap vermek zo-
rundadır.  Ya "onca yıldır tredmana
karşı çıkışımız yanlışmış, doğruyu
şimdi bulduk" diyerek, tecrit-tred-
man politikasını alenen meşrulaştıra-
caklar... Ya da, bu ilkesizliklerinden
vazgeçecekler... Bu ikisinin arasında
üçüncü bir yol yoktur. 

Devrimci tutsaklar, baştan beri her
türden tredman faliyetini ilkesel olarak
reddetmişlerdir. Bu arkadaşlar da bu tav-
rı göstermişlerdir. Doğrusu da budur. Öz-
gür Tutsaklar için doğru olmaya devam
edecek olan tavır da budur. 

Peki, bizim dışımızdaki diğer CMP
bileşenleri için ne değişti de, bugün
onca yıldır sürdürülen bu ilkesel tu-
tumu terkediyorlar.

Ne değişti?
Tredmanın amacı, anlamı mı de-

ğişti? Bu "tarihsel" kararın altına imza
atanlar, bu soruların cevabını vermek
zorundadır. Neden "tredmancı" ol-
duklarını gerekçesiyle birlikte açıkla-
malıdırlar. 

Ama, bir kez daha görülecektir ki,
bu ilkesizliği korudukları sürece, de-
magoji dışında hiçbir açıklama yapa-
mayacaklardır...

İradesizliklerinin
Muhasebesini
Yapamayanlar,
İlkesizliklerine
Devam Ediyorlar!

Hatırlanır, 19 Aralık sonrası ancak
F Tiplerine götürüldüklerinde ölüm

orucuna başlamak zorunda kalan opor-
tünizm, 2001 başlarına gelindiğinde,
o güne kadar dile getirilen "F Tiple-
ri kapatılsın" talebini yok sayıp
"uluslararası standartları" talep et-
meye başlamıştı. 

Ne olmuştu, ne değişmişti de, ta-
lepleri değiştirip geriye çekmişlerdi. Bu
sorunun yegane cevabı, oportüniz-
min ilkesizliğidir.

Hatırlanacaktır, "saldırı stratejik-
tir" tespiti yapan oportünizm, Mayıs
2002'ye gelindiğinde "stratejik" de-
diği saldırıya karşı direnmekten
vazgeçip direniş saflarını terketti.

Ne olmuştu, ne değişmişti de di-
reniş mevzisini terk etmişlerdi? Bu so-
runun cevabı da, oportünizmin irade-
sizliğidir.

Oportünizm, doğası gereği, kü-
çük ve günlük çıkarları için, büyük te-
mel düşünceleri, tavırları, hedef ve di-
renişleri terk edip ilkeleri reddeder.
Tredmana bağlı faliyetlere uyum gös-
termesi de böyledir. Direniş çizgisi ve
bakış açısına sahip olmadığı için,
günü kurtarma derdindedir o.

İlkesizlik ve iradesizlik, oportü-
nizmin karakterini oluşturduğu için, ge-
linen aşamada da, yıllardır reddedilen
tredmana bağlı faliyetlere dahi katıl-
ma kararı alabilmişlerdir. Adeta bir tür
suçluluk psikolojisi içinde "İSTE-
YEN ÇIKABİLİR" gibi bir belirsiz-
liğin ardına sığınarak bu ilkesizliğin al-
tına imza atmışlardır.

Açık olan şu ki, tercite karşı dire-
niş iradesi gösteremeyenlerin, bu ya-
nıyla iradesiz olanların ilkeli olması da
mümkün olmuyor. Böylece, düne ka-
dar karşı çıktıkları tredmana, bugün bo-
yun eğilmesi da kaçınılmaz oluyor.

Tecriti Kanıksayanlar,
Tredmana Katılırlar

Kendi kafalarında kendi tavırları-
nın meşruluğuna olan inancı yitirme-
den tecrit-tredmanı meşrulaştıracak
böylesi bir adımı atamazlardı. Sorun
tam da buradadır.

Tecriti kafalarında kabullenenler,
tredmana bağlı faliyetlere katılmayı
da bir sorun olarak görmüyorlar. On-

Savrulma Durdurulmadığında
Çürüme Büyüyecektir

Özgür TutsaklardanÖzgür Tutsaklardan
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ları bu noktaya getiren esas olgu, tec-
riti kanıksayıp kafalarında kabullenmiş
olmalarıdır. Yaklaşım ve önerilerine ba-
kıldığında da bu durum net olarak gö-
rülmektedir. Teciriti doğrudan hedef-
leyen bir direniş çizgisi yerine, tecriti ta-
mamlayan kimi yaptırım ve uygula-
malara karşı çıkışla sınırlı bir yaklaşı-
mı yeterli görmeleri de bu nedenledir.

Elbette, tecriti doğrudan hedefe
koyan bir direniş çizgisini seçmek
demek, öncelikle Büyük Direnişi-
miz sonrasındaki kendi pratikleri-

nin muhasebesini yaparak direnişi
terk etme tavırlarını mahkum et-
meleri demektir. Bunu yapmadıkla-
rı için, tavır alışlarının odağına tecri-
ti koyamıyorlar. Onun yerine, bir yan-
dan tecritin kimi tali uygulamalarıyla
sınırlıyorlar kendilerini, bir yandan da
tredmanı meşrulaştıran girişimlerde bu-
lunuyorlar. Politikasızlığın dışa vuru-
mudur bunlar. 

Sonuç olarak, tredmana bağlı
faaliyetlere katılın demek, tecrit-
tredmanı meşru görmektir. Tred-

manı bile meşru görür olmak, diren-
meyen çürür gerçekliği içinde yaşanan
çürümenin ilkeleri nasıl aşındırıp yok
ettiğinin yeni bir kanıtıdır. 

Bu ilkesizliğin altına imza atanlar,
122'lerimizin öğreticiliğinin aydınlı-
ğında yaptıklarının anlamını, içine
düştükleri durumu, yazdıkları utanç ta-
rihini gözden geçirip savruluşlarına dur
demelidirler.

Değilse, çürümenin sınırı yoktur...

Ümit İlter 1 Mayıs 2012

Duruşma günü sabaha
doğru 05.30 gibi, uyku-
nun en ağır yerinde nö-
betçinin dürtüp “Hızla alt
kata in” demesiyle uyan-

dım. İndiğimde sevinçli bir şekilde beni masaya buyur et-
tiler. "Günaydın" faslından sonra verdikleri özgürlük ey-
lemi haberini duyunca bir anda uykum dağıldı, adeta cin
gibi oldum.

Mahkemelere gidiş gelişler için hapishaneye tahsis edi-
len mersedes otobüs bir süre önce ring aracı olarak kulla-
nılmaya başlanmış. Bu ring aracının koridorundaki kapa-
ğın özgürlük eylemine açılan bir kapı olacağını vb. anlat-
tılar. Hızla yapacaklarımızı netleştirip hazırlıkları bitirdik...
Mahkemeye gitme saati geldi çattı. Sanki bir daha karşı-
laşmayacakmışız gibi arkadaşlarla vedalaştık. Verdikleri de-
ğerin ve duydukları güvenin içini dolduracağımıza dair söz
verdik. Kapı altındaki aramadan sorunsuz geçtikten son-
ra ringe binip yola çıktık. Şehitlerimizden Osman Os-
manağaoğlu, Mustafa Yılmaz, İbrahim Erler ve Şefi-
nur Tezgel'le ringde birlikteydik. Hedefimiz özgürlüğe de
birlikte koşmak...

Koltukların arasındaki koridorun zemininde yer alan çı-
kacağımız kapak, ring aracının şoför bölümüyle, tutsakların
bulunduğu bölüm arasında boşluktaydı. Askerin bulundu-
ğu alandaki mazgal penceresi de bu alanı görüyordu. Bir
arkadışımız bu görüşü perdeleyerek, biri de lafa tutarak as-
kerin dikkatini dağıtmayı başardı. Bu arada biz de zemin-
deki kapağın üzerindeki halıfleksi kaldırdık. Kapağın
pençe-çerçevesini dağıtmadan vidalarını söküp açarak
hazır hale getirdik. Ama çıkmak için zamanımız yetmedi.
Çünkü ring aracı, yolculuk esnasında trafik ışıklarına ya da
sıkışıklığına takılmadan DGM binasının arka kapısına gel-
di. Mecburen kapağa zarar vermeden tekrar kapattık.
Ringten nezarete alındığımızda üzüldük ama bunu sesli ko-
nuşmayıp birbirimize gözlerimizle anlattık. 

Mahkeme için duruşma salonuna alınırken eylemin he-
yecanı vardı hepimizde. Duruşma sırasında mahkeme heyeti
okuduğumuz dilekçeleri engellemek isteyince biz de, avu-
katlarımız da buna karşı çıktık. Okuruz, okuyamazsınız diye

tartışma çok uzayınca heyet, askerden bizi dışarı çıkartma-
sını istedi. Biz tavır alıp çıkmadık. Askerin müdahalesiyle
birlikte büyük bir arbede yaşandı. Avukatların ve ailelerin
de katılmasıyla arbede uzadıkça uzadı. Epey bir süre sonra
bizi nezarete götürdüklerinde aklımız ringdeydi.

Nezarette bekleyişimiz sürdükçe hem heyacanımız
hem kaygımız arttı...

Saatler sonra nezaretten alındık ve mahkeme salonuna
bile almadan duruşmanın ertelendiği söylendi. Ringe bin-
dirilirken bir de baktık ki bizim hazırlık yaptığımız araç de-
ğişmiş, yerine eski külüstür ringlerden biri getirilmiş. Rin-
ge binmek istemedik, adeta ayaklarımız geri geri gitti. Üzün-
tüden ve öfkeden birbirimizin yüzüne bakamıyorduk. Ha-
pishaneye geldiğimizde arkadaşlar teselli ettiler. Bizimki-
nin girişim olarak kalmasının başka arkadaşlar için bir ha-
zırlık, deneyim olduğunu, bununla üzüntümüzü bastırma-
mızı istediler. Öyle de yaptık, fakat yüreğimize laf dinle-
temedik.

Hemen oturup bir değerlendirme yaptık. Temel hatamızın
duruşmada dilekçe okunması tartışmasına girmemiz ve bunu
uzatmamız olduğunu belirledik. Böyle bir girişimin olduğu
günde dilekçe tartışmasını yapmayacaktık. Kontrolsüz ha-
reket etmemizin sonucu pahalıya mal olmuştu. Temel ama-
cımıza, hedefimize kilitleneceğimize tali olanla uğraştığı-
mız için başaramadığımızı arkadaşlarla paylaştık.

Bir gün sonra bu olanağın değerlendirilmesi için ha-
zırlananlar arasında şehidimiz Ümit Günger de vardı. Ümit-
ler bizim düştüğümüz duruma düşmemek için tam tersini
yapıp acele ediyorlar. Ve Vatan Caddesi’ndeki ilk trafik ışık-
larında ring durur durmaz kapağı açıp atladıktan sonra kaç-
maya başlıyorlar. Fakat öyle bir yerde araçtan atlamışlar
ki, fazla uzaklaşmadan orduevi ve polis merkezinin ara-
sındaki sokakta yakalandılar. Böylece hevesimiz, isteğimiz,
özgürlük düşümüz kursağımızda kaldı.

Birinci denemede temel olanla tali olanı karıştırdığımız;
ikincisinde ise yerine ve zamanına göre davranmada yap-
tığımız dikkatsizlik sonucu özgürlük olanağını kullanamadık.
Ama başarısız da olsak yaratıcılık örneği bu deneyim bi-
zim ufkumuzu açtı, hırsımızı ve "Bir gün mutlaka" iddia-
mızı canlı tutanlar arasında yerini aldı...
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17 Haziran günü Ankara Natoyo-
lu Hacı Bektaş-ı Veli Parkı’nda (Tek-
mezar Parkı) Halk Cephesi/Liseli
Dev-Genç'in düzenlediği “Özlem
Durakcan Yozlaşmaya Karşı Lise
Şenliği” gerçekleştirildi. Parkın hazır-
lanmasına saatler öncesinden başla-
yan Dev-Genç'liler sahnenin arkası-
na “Yaşasın Dev-Genç Yaşasın Dev-
Genç'liler” pankartını astılar. 2000-
2007 yılları arasında sürdürülen Ölüm
Orucu Direnişi’nde şehit düşen Özlem
Durakcan'ın büyük boy fotoğrafı sah-
nenin hemen yanına asıldı. Parkın
çeşitli yerlerine Dev-Genç flamaları
ile kızıl bayrakları asan Dev-Genç'li-
ler parkın girişine “Özlem Durakcan
Yozlaşmaya Karşı Lise Şenliğimize
Hoşgeldiniz” pankartı ile şenliğe
gelenleri karşıladılar.

Parka, Gençlik Federasyonu'nun
“Parasız, Demokratik Eğitim İste-
dikleri İçin Tutuklanan Gülşah ve
Meral Serbest Bırakılsın” pankartı da
asılarak, parasız eğitim istemenin
suç olmadığı bir kez daha tekrar
edilmiş oldu. “Düzenin İstediği Gibi
Bir Gençlik Olmayacağız” pankartı ile
egemenlerin gençlik üzerindeki yoz-
laştırma politikaları bir kez daha red-
dedildi.

FOSEM'in, Grup Yorum'un
“Bağımsız Türkiye ON'ların Türkü-
sü” konseri ve 1 Mayıs 2012 Taksim

fotoğraflarından oluşan, “Umudu
Ellerimizde Büyütüyoruz” isimli
fotoğraf sergisi ve tutsak ürünlerinden
oluşan sergi de açıldı. Yürüyüş der-
gisi ile Tavır, Haziran ve Boran
yayınlarından çıkan kitapların yer
aldığı stantlar açıldı.

Şenlik başladığında öncelikle
Özlem Durakcan'ın kim olduğu, haya-
tı ve direnişi anlatıldı; “Yozlaşmanın,
çürümenin çevremizi kuşattığı bir
ülke tablosunda, halkımızın kültür ve
değerlerine sahip çıkarak, umudu-
muzu büyütüyor, kendi geleceğimizi
kendi ellerimizle kurmanın mücade-
lesini veriyoruz” denildi. Şenlik,
Özlem Durakcan ve 12 Haziran
2012'de İstanbul'da çatışmada şehit
düşen, halk kurtuluş savaşçısı Erdal
Dalgıç nezdinde tüm devrim şehitle-
ri için yapılan saygı duruşu ile başladı.

Halk Cephesi/Liseli Dev-Genç
adına yapılan konuşmada “Bizler,
Liseli Dev-Genç'liler olarak; çürü-
menin içinde savrulmak istemiyoruz!
Uyuşturucu bataklığında boğulmak
istemiyoruz! Hayata atıldığımızda,
işsizlik kaderimiz olmasın istiyoruz.
Çürümüş-kokuşmuş bir düzeni kanık-
samak istemiyoruz! Düzenin istediği
gibi bir gençlik olmayacağız! Kendi
kültürümüze sahip çıkacak, umudun
gençleri olacağız! Özlem Durak-
can'ların açtığı yoldan ilerleyece-

ğiz!” denildi.
Yapılan konuşmanın ardından

öğretmen Mehmet Toğan yozlaşma-
nın nedenlerini ve yozlaşmaya karşı
nasıl mücadele edileceği üzerine bir
konuşma yaptı.

Yapılan konuşmaların ardından
Liseli Dev-Genç'lilerden oluşan Mit-
ralyöz Müzik Topluluğu türküler,
halaylar ve marşlar ile şenliğe katıl-
dı.

Mitralyöz Müzik Topluluğu'nun
ardından umudun şarkılarını, inancı-
nı Anadolu'nun dört bir yanına taşı-
yan ve bundan kaynaklı devlet tara-
fından baskı altına alınmak istenen
Grup Yorum Korosu, umudun türkü-
lerini söyledi.

Özlem Durakcan Yozlaşmaya Kar-
şı Lise Şenliği, FOSEM'in hazırladı-
ğı Dev-Genç tarihini anlatan sin-
evizyon gösteriminin izlenmesiyle
sona erdi.

1000 kişinin katıldığı şenlikte
“Erdal Dalgıç Ölümsüzdür”, “Yaşa-
sın Halkın Adaleti”, “Kurtuluş Kav-
gada Zafer Cephede”, “Mahir'den
Dayı'ya Sürüyor Bu Kavga”, “Yaşa-
sın Dev-Genç Yaşasın Dev-Genç'li-
ler”, “Mahir Hüseyin Ulaş Kurtulu-
şa Kadar Savaş”, “Katillerden Hesap
Sorduk Soracağız”, “Halkız Haklıyız
Kazanacağız” sloganları atıldı.

Ülkemizde Gençlik

LİSELİLERİ YOZLAŞTIRAMAYACAKSINIZ!
Vatansever Liseli Dev-Genç’liler Varken

Bunu Yapmanıza İzin Vermeyeceğiz!
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Ülkemizde Gençlik

AKP her geçen gün eğitimde söz-
de yeniliklerine yenilik katmaya devam
ediyor. Halka “bakın biz sizin çocuk-
larınızın eğitimini düşünüyoruz” diyerek halkın hiçbir
yararına olmayan projeler üretip halkı kandırmaya çalı-
şıyorlar.

AKP, 4+4+4 gibi yeni eğitim sistemiyle “dindar
gençlik” yaratacağız diyerek halkın dini inançlarını kul-
lanıyor. AKP’nin dindarlığı da sahtedir. Özünde yaratmak
istediği yağma, talan, sömürü düzenine itiraz etmeyen, ka-
derine boyun eğen, emperyalizmin işbirlikçisi bir gençliktir. 

Yeni eğitim sisteminde dünün sivil faşistleri bugünün
dindar nesli olacaktır. Son bir yılda eğitim sisteminin sü-
rekli değişmesi tesadüf değildir. Geçen yıl ortaya çıkan
sınavda şifre skandalı üzerine öğrenciler şifrelere karşı
binlerce kişilik eylem yapmıştır. Bunun karşılığında
Tayyip Erdoğan “İlla bu beş bin kişinin karşısına beş-
on bin kişi de biz mi yürütelim” demişti. AKP yeni eği-
tim sistemiyle aynı zamanda sınıf mücadelesinin karşı-
sına çıkartmak için gerici, faşit bir kuşak yetiştirmek is-
tiyor.

AKP İktidarı eğitim sistemi üzerine yeni bir proje daha
eklemektedir.Yeni projenin adı: 

ETKİN SOSYAL PORTFOLYA;
Bu proje öğrencilerin 1. sınıftan başlayıp üniversite

sınavına kadar oluşacak bir dosyadır. Bu dosya da; öğ-
rencilerin okul dışındaki hayatta yaptığı sosyal faali-

yetin fişlenmesidir. Gittiğimiz sinema, tiyatro, konser,
piknik, eylem ve etkinlikler, okuduğumuz kitaplar dos-
ya içinde fotoğraflanarak yer alacaktır. Bu dosya üni-
versiteye girerken hatta işe başlarken % 25 oranın-
da etkili olacaktır. Sınavlarla seçildiğimiz yetmiyormuş
gibi şimdi de bu uygulamayla üniversiteler tarafından se-
çileceğiz.

Bu proje gençliğin demokratik haklarının kısıtlanması
ve örgütlenmesinin önüne geçilmesi için yapılmıştır. Öğ-
renciler en temel hakları olan Parasız Eğitim istedikleri
için, demokratik haklarını kullandıkları için tutuklanıyorlar.
Malatya’da öğrenciler düzenin yoz müziğini değil de
halkın kültürünü yansıtan ve müziğini yapan Grup
Yorum Konseri düzenledikleri için 14 yıla varan ha-
pis cezası aldılar. AKP iktidarı yaptığı projeyle demo-
kratik haklarımızı engellemeye çalışıyor ve gözdağı ve-
riyor.

Neden bu projeye göre okuduğumuz kitap, dinledi-
ğimiz müzik, gittiğimiz filme göre üniversiteye giriyo-
ruz?

Hayatımızın her alanında bizi izleyen bir düşman ile
dolaşmak istemiyoruz. AKP iktidarının bu projesine bi-
zim en iyi cevabımız demokratik haklarımızı savun-
mak ve örgütlenmektir.

Gençliğin
Gündeminden

Tarihe bir yazılanlar vardır, bir de tarihi yazanlar. Li-
seli Dev-Genç’liler tarih yazanların soyundan gelir. Tarihi
ise direnenler yazar. Çünkü bu toprakların mayasında di-
reniş vardır, mücadele vardır. Anadolu’yu zulme karşı bir
direniş odağı yapanların, Anadolu’nun onuru olanların ta-
rihi kabul edilebilir ancak. İşte Liseli Dev-Genç’liler bu
vatanın gerçek sahipleri olarak Anadolu tarihinin ta-
şıyıcılarıdır. Çünkü gelecek bugüne
kadar onurla tarihimizi sahiplenen
Liseli Dev-Genç’lilerin elindedir.

Okullarımızda Anadolu tarihi-
nin yalanlarla, dolanlarla nasıl çar-
pıtıldığını görüyoruz. Oysaki “Res-
mi Tarih”in dışında halkın kendine
özgü destansı bir Anadolu Tarihi var.
Ve bize gerçek tarihi okullarımızda anlatmıyorlar. Eğitim
sistemi de bunun bir aracı. Bizi düşünmeyen, sorgulama-

yan bireyler haline getirmek için ellerinden geleni yapıyorlar.
Eğer düşünen, sorgulayan bir öğrenci olursan bu ülkedeki

eğitim sistemindeki adaletsizlikleri,
zorbalıkları  fark edersin. Liseli gen-
çliği, bunun için bilgisayarın başından

ayrılmayan, bir elinde telefonla dola-
şan insanlar haline getiriyorlar. Okul-

larımızda halkın onurlu tarihi değil,
egemenlerin tarihi anlatılmaktadır. Biz

bu halkın çocukları, Liseli Dev-Genç’li-
leriz. Ancak biz bu tarihe sahip çıkarız.

Gerçek tarihi okuyarak, araştırarak öğre-
neceğiz. Bizler bu düzenin istediği gibi dü-
şünmeyen, sorgulamayan gençlik olmayaca-
ğız. Öğrendiğimiz doğruları çevremizdeki ar-

kadaşlarımıza da anlatacak halkın onurlu tarihini unuttur-
malarına izin vermeyeceğiz.

“Bu Vatanın Sahipleri Liseli Dev-Genç’liler 
Anadolu Tarihinin Mirasçılarıdır!”

Artık Öğrencilerin de
Öğrenim Süresi Boyunca 

Sicil Dosyası Olacak!
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AKP saldırıyor. Patronlar saldı-
rıyor. Oligarşi kendi arasındaki tüm
çelişkilere, it dalaşına karşın işçileri
daha fazla sömürmekte, haklarını
gasbetmekte birleşiyor. Direnenleri,
muhalif olanları tecrit etmek ege-
menlerin değişmeyen politikasıdır.
Böylelikle sömürünün güvencesini
sağlamış olmaktadır. 

İşçiler olarak yaşam ve çalışma
koşullarımız her geçen gün zorlaşı-
yor. AKP iktidarı emperyalist tekel-
lerin hizmetinde çıkardıkları ve çı-
karmaya hazırlandıkları yeni yasa-
larla kazanılmış haklarımızı tek tek
gasbediyor. Yoğun sömürü ve ça-
lışma koşulları getiriyor. Örgütlen-
meyi ve direnmeyi zorlaştırıyor. 

“Ulusal istihdam stratejisi”,
Toplu İş İlişkileri Kanunu, esnek
çalışma, bölgesel asgari ücret, is-
tihdam büroları, taşeronluk, kıdem
tazminatının kaldırılması... saldı-
rının bugünkü biçimlenişidir. 

Bunların sonucu örgütsüzlük, gü-
vencesizlik, daha rahat işten atılmak,
ucuz işçilik, iş cinayetleri, açlık ve
yoksulluk demektir. 

Resmi rakamların tersine işsizlik
büyüyor. Açlık ve yoksulluk artıyor.
İş cinayetlerine her gün yenileri ek-
leniyor. Çalışanlar içinde sendika-
laşma oranı neredeyse dibe vurmuş
durumdadır. Milyonlarca işçi örgüt-
süz, sendikasız, kayıtsız, güvencesiz,
kölece çalışma koşullarına mahkum
edilmiş durumdadır. 

Böylesine zor koşullarda düzen
bencilliği, bireyciliği “çözüm” olarak
sunmaya çalışıyor bize. “Her koyun
kendi bacağından asılır” diyor. “Ge-
misini kurtaran kaptandır” diyor. 

Açıktır ki düzenin teşvik ettiği
bu anlayış koşullarımızı daha da ağır-
laştırmaktan başka işe yaramayacaktır.
Hayat koşullarının, çalışma koşulla-
rının zorluğu sahiplenmeyi, dayanış-
mayı büyütmemizi zorunlu kılmak-
tadır. Düzenin bencil, bireyci kültü-
rüne karşı bizde demeliyiz ki “hepi-

miz birimiz, birimiz hepimiz için”,
“ya hep beraber ya hiçbirimiz”

Yalan ve Demagoji ile,
Baskı ve Zor ile Yok Sayma
ve Sansür ile Direnenleri
Tecrit Etmek Egemenlerin
Değişmeyen Politikasıdır!

Oligarşi çok iyi biliyor ki direniş
olmadığında, emekçiler seslerini du-
yuramazlar, taleplerini dile getire-
mezler. Bu durumda bir dayanışma
ve sahiplenme de ortaya çıkmamış
olur. Yani hak talep edenler tecrit
edilmiş, sesleri de boğulmuş olur. 

Sadece bu kadar da değil. Dire-
nenler suçlu gibi gösterilir. Diğer
halk kesimleri direnenlere karşı kış-
kırtılmış olur. Böylece bir bütün
olarak direnmenin, hak aramanın
kendisi suç olarak kafalara kazınmış
olur. 

Düzen bir yandan direnenleri di-
ğer halk kesimlerine karşı kışkırtırken
diğer yandan da direnenlere destek
verenlere, dayanışma gösterenlere
de saldırmaktadır. 

İşte birkaç örnek: 

Havacılıkta gündeme gelen grev
sonrası Tayyip Erdoğan şunları söy-
lüyordu: "Düşünün ki bu grev ka-
nunsuz değil kanunlu olarak da
yapıldığında, uzun süreli bir grev ol-
duğu zaman bunun bedelini kim
ödeyecek, kim öder? Millet ödeye-
cek, millet öder. Bu stratejik bir
kurum ve bu stratejik kurumda atı-
lacak bu tür adımlar ciddi
manada ülkemizde çöküşün
habercisi olur ki, buna fırsat
vermemek gerekir diye dü-
şünüyorum." (CNN Türk) 

Sonuçta Başbakan Tayyip
Erdoğan “gereği yapılsın”
dedi ve grev yasaklandı. 

Bakın demagojiye, bakın
yalana. “bunun bedelini mil-
let ödeyecek” diye greve sal-
dırıyor. Peki işçi bu milletin

parçası değil mi? Memur direndiğinde
aynı şeyi memura, köylü direndiğinde
aynı şeyi köylüye yapıyorlar. 

Demek ki onlar için milletin
anlamı işçi, memur, köylü, yoksul
gecekondu halkı değildir. Onlar
için millet demek yerli yabancı te-
kellerdir. 

Direnişiyle, sahiplenmesiyle bü-
yük ses getiren TEKEL işçilerinin
direniş süreci de hatırlanır. Başbakan
Tayyip Erdoğan, direnişteki TEKEL
işçilerine "Kusura bakmayın, ya-
pılması gerekenin azamisini yaptık.
Tüyü bitmemiş yetimin parasının
emanetçisiyiz" diye konuşmuş; di-
renişteki işçileri tehdit etmişti. 

"Şimdi ortada böyle bir manzara
varken, TEKEL işçilerinin yaptığı
iş neydi biliyor musunuz? Değerli
vatandaşlarım, ekranları başında
bizi izleyenlere sesleniyorum. An-
kara’nın meydanında belli bir grup
ki bunların hepsi TEKEL işçisi de-
ğildir. Onu da söyleyeyim. Bunların
içinde TEKEL işçisi olmayanlar var.
Çok açık net söylüyorum. ‘Açız’, şu
anda aç sefil olarak böyle bir aji-
tasyon yapıyorlar. Gerçeği de söy-
lemek durumundayım. Bir defa iki
yıldır bunları çalışmadan maaşlarını
ödeyerek o görevlerinde tuttuk. Bu
parayı kim verdi? Benim milletim
verdi. Milletimin bize emanet ettiği
bu paradan maaşları ödedik. İki
yıl.” (Radikal Gazetesi) 

"Bu eyleme alet olanlar var. TE-
KEL işçiliği ile ilgili olmayanlar

Dayanışmayı Örgütlemek 
Kendimizi Örgütlemektir!
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da eylemde" diye devam ediyor
Tayyip Erdoğan ve bu haklı
ve meşru eyleme "Haksız ve
ideolojik bir eylemdir" diye
saldırıyordu.  

Biri Hava-İş’ten biri TEKEL
işçilerinden iki ayrı örnek, biri
bugünden diğeri 2010’lardan.
Ancak Tayyip Erdoğan’ın söy-
lemlerine bakın birbirinin aynısıdır. 

Bu örnekler, bu söylemler neden
direnmemiz gerektiği, direnenleri
neden ve nasıl sahiplenmemiz ge-
rektiğini de gözler önüne seriyor. 

Bilinçsizliğimiz ve
Örgütsüzlüğümüz 
Dayanışmamızın ve 
Sahiplenmemizin 
Önündeki En Büyük 
Engellerden Biridir! 

Maaşlarını zamanında alama-
dıkları, çalışma koşullarının zor-
luğu, sendikasız çalıştıkları için
direnen 124 BEDAŞ işçisi işinden
atıldı. BEDAŞ, atılan işçilerin yerine
hemen yeni işçi alarak direnişi kır-
mak istedi. Direnişçi işçiler yeni iş-
çilere çağrı yaptılar. “direnişi kır-
mayın, işi kabul etmeyin”, “direnişi
kırmak onursuzluktur” dediler. An-
cak çağrıları çok büyük oranda kar-
şılıksız kaldı. Direnişi kıran işçiler
direnişe destek çıksalardı, direnenleri
sahiplenselerdi hiç kuşkusuz direnişin
gücü daha büyük olacak ve çok
daha kısa sürede başarıya ulaşacaktı. 

Bu koşullarda direnişi, direneni
sahiplenmek bir anlamda kendi hak-
larını sahiplenmektir. Nitekim bu-
gün direnişçi işçilerin yerine alınan
işçiler bir süre sonra kendi hakları
için direndikleri zaman patronlar bu
kez de bu işçilerin yerine direnişi
kırmak için yeni işçiler alacaklardır.
Yani bugün direneni sahiplenme-
yenler yarın sahiplenme, dayanışma
bekleyen durumda olacaklardır. 

Sınıf düşmanlarımızın politika-
larının nasıl bilinçsizliğimize yö-
neldiklerini, bilinç bulanıklığı ya-
ratmaya çalıştıklarını, bu eksikliği-
mizden güç aldıklarını göstermek-

tedir. Sınıfsal çıkarlarımızın nerde
olduğunu, dostumuzu düşmanımızı
en iyi öğretecek olan pratiğin ken-
disidir. Direnişin kendisidir. Grevler,
direnişler en iyi okuldur diyoruz. 

Sınıf Düşmanlarımızın
Yalan ve Demagojilerini
Yerle Bir Edecek Olan
Direnişin Kendisidir! 

Yine örgütsüz olmak da daya-
nışmamızı, sahiplenmemizi daha
güçlü, daha etkili hayata geçirmemizi
engellemektedir. Ancak örgütsüz ol-
mak yine de dayanışmamızı, sahip-
lenmemizi tümüyle engelleyemez.
Dayanışmanın gerekliliğini kavra-
mak yeterlidir. Sendikalar sınıf ör-
gütleridir ve sendikalar işçilerin bir-
birleriyle dayanışma ihtiyacından
doğmuştur. Demek ki örgütsüzlük
bir sonuçtur. Örgütsüzlüğü örgütlü-
lüğe dönüştürecek olan dayanış-
maktır, sahiplenmektir. Bu anlamda
dayanışmayı örgütlemek kendimizi
örgütlemektir. 

Sahiplenmeyi,
Dayanışmayı Açığa
Çıkaracak Olan 
Direniştir!

Şunu çok açık bilmeliyiz. Direniş
olmazsa sahiplenme ve dayanışma
da olmaz. Bu anlamda dayanışmanın
da zaferin de motoru direnişin, di-
renen işçilerin kendisidir. 

Kendimizden beklemeden, kendi
üzerimize düşeni yapmadan kendi
dışımızdan bekleyemeyiz. Direnen
işçiler doğaldır ki kendi dışlarından
hemen direnişlerinin desteklenme-
sini, sahiplenilmesini beklerler. El-
bette bu olması gerekendir. Ancak
bunu sağlayacak olan direnişin ka-
rarlılığını, inisiyatifini, iradesini or-

taya koymasıdır. Bu oldu-
ğunda dayanışma ve destek
de gelecektir. Yaşanan pek
çok örnek bunu göstermiştir.
Türkan Albayrak direnişi,
Tekel direnişi halkımızın di-
renenlere sahip çıktığının so-
mut örnekleridir. 

Tabii ki direnen işçiler
destek ve dayanışmanın gelmesini
beklememelidir. Bunu bizzat ör-
gütleyen ve zorlayan da olmalıdır. 

Dayanışma komitesi, propaganda
komitesi, yardım komitesi, basın
komitesi, mali komite vb kurarak
direnişe desteği büyütmenin araç-
larını oluşturmalıdır. Bu direnişi
hem kendi içinde hem de dışında
örgütlemenin başka bir ifadesidir.
Daha büyük oranda sahiplenmeyi
ortaya çıkarmanın adıdır.  

Direniş Umuttur
Dayanışmak, Sahiplenmek
Umudu Büyütmektir!

Zalimin zulmüne karşı, sömürü-
cülere karşı, haklarımız, onurumuz
için her direniş bir umut kaynağıdır.
Baskı, zor, yalan, demagoji ve bilinç
bulanıklığı ile yaratılmak istenen
yılgınlık, umutsuzluk, çaresizlik ve
teslimiyettir. 

Her direniş zorluklar, elverişsiz
koşullar içinde doğar. Direnişin açığa
çıktığı koşullar baskı ve zulmün de,
ağır çalışma koşullarının da doruk
noktasıdır bir anlamda. Direnmeyi
seçmek, direniş demek tüm olumsuz
koşulları göze almak demektir. Be-
delleri göze almak demektir. Yıl-
gınlığa, çaresizliğe, umutsuzluğa
meydan okumaktır. 

Direniş bilinç, irade demektir.
Hakkımıza, onurumuza sahip çıkmak
demektir. Talep etmek demektir. Zul-
me, sömürüye dur demektir. Direniş
var olmak demektir. Bundan dolayıdır
ki direnişin olduğu yerde umut
vardır, moral vardır, coşku vardır. 

Direnenleri sahiplenmek, dire-
nenlerle dayanışmak bu anlamda
önemlidir. Direniş umutsa daya-
nışma ve sahiplenme umudu bü-
yütmektir. 
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Sınıf düşmanlarımızın en büyük
korkusudur direniş. Çünkü direniş,
sınıf düşmanlarımızın yaratmaya ça-
lıştığı, hakim kılmaya çalıştığı kor-
kuya, çürümeye, yozlaşmaya, yıl-
gınlığa vurulan en güçlü darbedir. 

Her direniş düşmanın ilgi alanına
girer. Asla önemsiz görmez. Direnişin
kazanmamasını ister. Bunun için çalışır. 

Bize düşen de direnişleri bü-
yütmek ve yaygınlaştırmaktır. 

Grevlerle, Direnişlerle 
Dayanışma Komiteleri 
Kurmalıyız!

Sahiplenme, dayanışma bir bilinç
işidir. Bu bilinci taşıyanlar daya-
nışmanın, sahiplenmenin onlarca
yolunu, yöntemini, biçimini geliş-
tireceklerdir. Ancak bilmeliyiz ki
bu bilinç de kendiliğinden oluşma-
yacaktır. Kendiliğinden bir destek
de beklenmemelidir. Komiteler bu-
nun için önemlidir. Çeşitli isimler

altındaki dayanışma ve destek ko-
miteleri aynı zamanda sahiplenme
bilincini de açığa çıkartır. Duyar-
sızlığı duyarlılığa, örgütsüzlüğü ör-
gütlülüğe, kendiliğindenliği iradiliğe
dönüştürür. 

Gerek direnişin kendi içinden
gerekse de dışından kurulacak da-
yanışma komiteleri direnişin başarısı
için olmazsa olmazdır. 

Devrimci İşçi Hareketi, mücadele
tarihi içinde kurduğu “Grevlerle
Dayanışma Komiteleri” ile işçi sınıfı
mücadelesinde kendine özgü bir ilki
yaratmıştır. 

Dayanışma ve sahiplenme ekono-
mik anlamda dayanışma ve sahiplenme
değildir. Evet direniş ekonomik zor-
lukları, dolayısıyla ihtiyaçları da taşır.
Direnişin maddi ihtiyaçlarının karşı-
lanması işin sadece bir yanıdır. Ancak
bundan daha nemlisi dayanışma ve
sahiplenmenin siyasal, manevi yanıdır.
Direnişin sesinin duyurulması, dire-
nenlerin yalnız olmadığının gösteril-

mesi, direnişin mevzisinde ve başka
her yerde direnenlerin yalnız olmadı-
ğının haykırılması en önemli destek
ve dayanışmadır. 

Sınıf düşmanlarımızın öncelikle
boğmaya çalıştıkları, yok etmeye
çalıştıkları budur. Önce buna saldı-
rırlar; direnişi görmezden gelir, san-
sür uygular, sansürlemediğinde çar-
pıtır, karalar. Amaç yalnızlaştırmak,
tecrit etmektir direnişi. Direnişe
sahip çıkanları “provokatörlükle”
suçlar. Direnişe sahip çıkmayı da
suç olarak gösterir. Bu da direnişi
suç saymanın başka bir biçimidir.
Direnişe desteğe gitmek, açıklama-
lara katılmak gözaltı ve tutuklama-
ların gerekçelerinden biri haline gel-
miştir bugün. 

Bu anlamda dayanışma ve sa-
hiplenme aynı zamanda bir meşruluk
sorunudur. İnsan olmanın gereğidir.
Bir kez daha söylersek dayanışma
ve sahiplenmeyi örgütlemek ken-
dimizi örgütlemektir. 

Lenin, Stalin, Mao, Fidel, Che
ve onlar gibi bir çok devrimci önder,
aynı zamanda özgürlük savaşçıları
olarak anılıyorlar. Yaşadıkları ülke-
lerde halkların baskı, zulüm ve ya-
saklarla ezilmesine karşı bayrak aç-
mışlardı. 

Peki onlar verdikleri özgürlük
mücadelesini sadece egemenlerle
inatlaşmadan ötürü mü verdiler ve
zafer kazandılar? Tabii ki hayır. Ör-
neğin Fidel ve Che'nin Küba'da ön-
cülüğünü üstlendikleri özgürlük mü-
cadelesi… Küba'nın ABD'nin sö-
mürgesi olduğunu ve işbirlikçi dik-
tatör Batista eliyle Küba halkının
sömürüldüğü, baskı altında tutulduğu,
zulüm gördüğü, bırakalım örgütlen-
me hakkını, insan muamelesi bile
görmediğini biliyorlardı. Böyle bir
durumda Küba'da doğan özgürlük

mücadelesi yakıcı
bir sorun olduğu
için ve halk için

özgürlüğün sadece M-L bir müca-
deleyle gelebileceğini bildiklerinden,
bu yönde bir mücadele verdiler.
Çünkü bu mesele inat meselesine
indirgenecek bireysel bir sorun de-
ğildir. Devrim sınıfsaldır ve bir
sınıfın diğeri üzerinde hakim olma-
sıyla sonuçlanır. Savaşı büyüten se-
bepler bir intikam alma hırsı değil,
sınıf çıkarlarının gözetildiği bir hesap
sorma, yıkma eylemidir. Bireysel
bir sorun olarak görselerdi zaten
devrim imkansız olurdu. Halkların
kurtuluş mücadelesi, hak ve özgür-
lükler kavgası "inadına" yürütüle-
mez. Direnişler inat olsun diye ya-
pılmaz. Ki inat olsun diye yapılan
mücadelelerden halkların lehine bir
fayda gelmez. Bu mücadele geleneği
kazanma iddiasıyla bilinçli ve inançlı
yürütülür.

Bizim ülkemizde de özgürlükler
mücadelesini inatlaşmaya indirgeyen,
bir çok reformist anlayış var. Bu
düşünceleri söylemlerine ve slogan-
larına da yansıyor zaten. Gazetele-
rinde yazdıkları veya eylemde at-
tıkları sloganlar arasında "inadına
özgürlük" sloganını da sık sık du-
yarız. Oysa inat, sebepsiz gösterilen
ve çoğu kez gururdan kaynaklanan
bir ketumluktur.

Kendine sınıfsal bir örgütün ve
ezilenlerin yanındayım diyen bir ör-
güt özgürlük mücadelesini inatlaş-
maya indirgeyemez. Bu anlayış mü-
cadeleyi belirsizleştirir, yumuşatır
ve özgürlük mücadelesinin sınıfsal
özü kaybolmuş olur. Bu yanıyla da
düşmana hizmet etmiş olur. 

Halk için özgürlük devrimle bir-
likte gelecektir. Bu mücadeleyi inat
uğruna vermek, halkın çektiği açlığın,
yoksulluğun, sömürünün, zulmün
çaresi olamaz. Eğer özgürlük mü-
cadelesine sınıfsal olarak bakacaksak,
dilimizi de buna göre kullanmalıyız.
"İnadına özgürlük" yerine "halkın
kurtuluşu için özgürlük" demek
devrimci olandır.

“İnadına Özgürlük”
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İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası 19 Hazi-
ran’da yasalaştı. Burjuva basın bu durumu
“devrim niteliğindeki İş Sağlığı ve Gü-
venliği Kanun Tasarısı yasalaştı” ifadeleriyle sundu.

"Genel Kurul’da onlarca yıldır beklenen ve milyonlarca
çalışanı ilgilendiren devrim niteliğindeki İş Sağlığı ve Gü-
venliği Kanun Tasarısı yasalaştı. Çalışma ve Sosyal Gü-
venlik Bakanı Faruk Çelik’in, 'Batı 1970’lerde yürürlü-
ğe soktu. Bizde gecikmeli de olsa yasalaşmış oluyor' de-
diği kanun şu düzenlemeleri içeriyor: 

- İşveren; çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliği-
ni sağlayacak. İşveren; çalışanları arasından iş güven-
liği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personeli gö-
revlendirecek.

- İşveren, iş sağlığı ve güvenliği yönünden risk de-
ğerlendirmesi yapacak veya yaptıracak. 

- İşveren, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimi
almasını sağlayacak. Verilecek eğitimin maliyeti çalı-
şanlara yansıtılamayacak. Eğitimlerde geçen süre çalış-
ma süresinden sayılacak." (Milliyet gazetesi, 21 Haziran
2012) 

Düzenin sahiplerinin genel özelliğidir; pazarlamak, göz
boyamak istedikleri her şeyi "devrim" diye nitelerler. Hal-
kı, emekçileri aldatma biçimidir. Devrim bir alt-üst oluş-
tur. Devrim daha ileriye doğru bir nitelik değişimidir. Oysa
AKP'nin gündeme getirdiği ve burjuva basının "devrim
niteliğindeki" dediği uygulamalar gerçekte kazanılmış
hakları gasbetmenin, emekçiler aleyhine düzenleme-
lerin, çalışma koşullarını daha da ağırlaştırmanın ifa-
desidir. 

Oligarşi emekçi düşmanlığını devrim diye pazarlıyor
bize. Neymiş, Avrupa'da 1970'lerde yürürlüğe giren yasa
bizde onlarca yıldır meclis genel kurullarında beklemiş ve
gecikmeli de olsa nihayet yasalaşmış oluyormuş. Mil-
yonlarca çalışanı ilgilendiren bu durum devrim niteli-
ğindeymiş. Eğer böyleyse onlarca yılın hesabı ne olacaktır?
Bu hesabı kim verecektir? Bunun cevabını veremezler. 

İş cinayetlerinin olmasının nedeni sanki bugüne kadar
böyle bir yasanın olmamasıymış. Sorunu sadece bir ya-
sanın olup olmayışına indirgemek açıktır ki sömürü ger-
çeğini, azgın kapitalizm gerçeğini yok saymaktır. Bu nok-
tada burjuva basın sömürü gerçeğini de gizlemektedir. 

“İş kazalarının hemen hemen hepsinde oluş sebebi iş sağ-
lığı ve güvenliğinin önleyici özellikte yeterince sağlanma-
yışı. Bu konuyla ilgili işçi sendikaları, İLO vs. gibi iç ve dış
baskı grupları İş Kanunu’ndan ayrı sadece iş sağlığı ve gü-
venliğini ilgilendiren bir yasanın hazırlanmasını, yasada risk
değerlendirilmesinin ön plana çıkarılmasını ve önleyici özel-
likte olmasını talep ediyordu. Bu talep çerçevesinde Çalış-

ma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Bakan Sayın Faruk Çe-
lik’in de üzerinde durduğu İş Sağlığı ve Güvenliği Kanun
Tasarısı üzerinde çalışmıştı. Nihayet tasarı geçen hafta ya-
salaştı.”(Vatan gazetesi, 24 Haziran 2012) 

Bugüne kadar iş cinayetleri yasal boşluklardan değil
tersine çoğunlukla yasa ve tüzüğe uygun hareket edil-
memesinden kaynaklanmıştır. Yasa bu haliyle bile bir göz
boyamadır, aldatmacadır. AKP, teşhir olmuşluğun ve ar-
tan cinayetlerin yarattığı baskılanmanın sonucu olarak bu
yasayı gündeme getirmiştir. Ancak hemen belirtmek ge-
rekir ki, AKP'nin çıkardığı bu yasanın işçi sağlığıyla, do-
layısıyla iş cinayetlerini önlemeyle bir ilgisi yoktur. Ya-
sanın adı bile buna yönelik değildir. Yasanın adında bile
hayır yoktur: İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası... 

Yasanın Adında Bile Hayır Yoktur!
Yasanın adının neden “İşçi Sağlığı ve Güvenliği”ol-

madığı eleştirilerine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Baka-
nı Faruk Çelik, “Çalışma hayatı bir bütün olarak ele alın-
malı. Bütün unsurlarını içermeli. İş sağlığı ve güvenliği
denildiğinde işçiyi de çalıştıranı da işyerini de içeren bir
düzenleme”savunmasıyla cevap verdi. 

Her zaman ki gibi AKP’li bakan yalan söylüyor, de-
magoji yapıyor. “Çalışma hayatı bir bütün olarak ele alın-
malı... işçiyi de çalıştıranı da içeren bir düzenleme”diyor
ancak yasayı hazırlarken işçilere, onların sendikalarına sor-
mamıştır bile. AKP patronların hizmetindedir, onların çı-
karlarını esas alır çünkü. İşçileri dinlemez. Çıkardıkları
yasa bu nedenle işçilerin lehine, iş cinayetlerini durdur-
maya dönük bir yasa değildir. 

“İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası”adı bile düzenin po-
litikalarına, yapılmak istenene uygun bir yasadır. İşçiyi,
onun sağlığını, güvenliğini düşünmeyen, patronu,
onun sermayesini düşünen bir yasadır bu. 

Bu yasa göstermeliktir; ki bugüne kadarki ölümle-
rin sözü dahi edilmemiştir. Sorumlulara dönük hiçbir yar-
gılama, soruşturmayı kapsamamaktadır. Ölen işçiler için
maddi manevi bir tazmini kapsamamaktadır. 

10 yıllık AKP iktidarı döneminde yaşanan onbinlerce
ölümlü kazadan sadece 44'ü hakkında soruşturma yapıl-
mış, sonuç! Sonuç yok. Çünkü oligarşinin yargısı, mah-
kemeleri işçiyi, çalışanı değil patronları koruyor. Oligar-
şinin yargısı, meseleyi en fazla kişisel bir kusur, ihmal ola-
rak ele alıyor, neredeyse işçiyi sorumlu tutuyor ve patronları
tazminata mahkum ediyor ki, bu da çoğu zaman istisnai
bir durumdur. Öldürüyor sonrada alın tazminatınızı ve su-

Bizi Sömürenlerden İş Cinayetlerini
Önlemelerini Beklemeyelim

Kendi İktidarımız İçin
Mücadele Edelim 

Devrimci İşçi
Hareketi
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sun diyor. 

Şimdi yeni yasa çıktı deniyor. Peki bugüne kadar ki
ölümler ne olacak? Yeni yasa bugüne kadar ki sorumlu-
ları da bu anlamda aklayan bir yasadır. Bugüne kadar ölen
öldüğüyle kalmıştır. Bundan sonra ise işçiler çıkan yasa-
nın gölgesinde ölmeye devam edecektir. Yani değişen bir
şey olmayacaktır. 

Çalışma Koşulları İşçi Lehine 

Düzelmedikçe İş Cinayetleri 

Artarak Devam Edecektir! 
AKP iktidarı patronlardan yana bir iktidardır. Emper-

yalizmin işbirlikçisi bir iktidardır. Tüm demagojilere, al-
datmalara, allayıp-pullamalara karşın çıkardığı yasalar da
patronlardan, emperyalistlerden yana yasalardır. Bundan
kimsenin kuşkusu olmasın. 

Çalışma yaşamını ilgilendiren, milyonlarca işçiyi il-
gilendiren ve meclis gündeminde bekleyen yasalar vardır.
“Ulusal İstihdam Stratejisi”  “Toplu İş İlişkileri Ka-
nunu” kıdem tazminatının ortadan kaldırılması, esnek
çalışma, bölgesel asgari ücret, taşeronlaşmanın yay-
gınlaştırılması... Tüm bunların yol açtığı, açacağı gü-

vencesizlik, örgütsüzlük... İşte ölümlerimizin nedeni. 

Bu yasaları meclisten geçirmeye hazırlananların, ses-
siz-sedasız bu yasaları uygulamaya sokanların bizim gü-
venliğimizi, sağlığımızı düşünmeyecekleri açıktır. 

İşte yakın örnekler, “uçuş güvenliği ve yolcunun ha-
yatı” diyerek direnen THY işçilerinin grev haklarını el-
lerinden alıyor. Bu yasağa tepki gösteren 305 işçinin işi-
ne son veriyor. İşte AKP’nin iş güvenliği ve sağlığından
anladığı budur; Ya kölece çalışmaya boyun eğeceksin ya
da işten atarım seni. Nasılsa milyonlarca işsiz var. 

AKP iktidarı ölümlerimizi, ölümlerimizin nedenini tar-
tıştırmıyor. Çünkü onu tartışmak demek düzeni tartışmak
demektir. Bütün bir üretim sürecini, çalışma koşullarını
tartışmak demek. Yani azgın sömürü gerçeğini, kapitalizmin
daha fazla kar hırsını ve bunun yol açtığı sonuçları tar-
tışmak demektir. Tartışmaz ve tartıştırmazlar. 

Oligarşinin yasal yasadışı tüm engellerine rağmen ör-
gütlenerek, mücadele ederek çalışma koşullarımızı dü-
zeltmeliyiz. Çalışma koşullarını düzeltme mücadelesini
iktidar mücadelesinden ayrı düşünmemeliyiz. Ancak
böyle bir bakışla haklarımızı kazanabiliriz. Ancak böyle
bir anlayışla gerçek anlamda işçi sağlığı ve güvenliğini sağ-
layabiliriz. Ancak kendi iktidarımızda insanca onurlu ya-
şam ve çalışma koşullarını sağlayabiliriz. 

Emperyalist bir kuruluş olan Uluslararası Çalışma Örgütü
(ILO) raporlarına göre Türkiye iş kazalarının en fazla ol-
duğu ülkeler arasında. Türkiye iş kazalarında Avrupa’da
birinci durumda, dünya ölçeğinde de Cezayir ve El Sal-
vador’dan sonra 3’üncü sırada yer alıyor. Rapora göre, Tür-
kiye’de Sadece 2010 yılında 62 bin 903 iş kazası olmuş. İş
kazalarının yüzde 72’si, 50’den az işçi çalıştıran işyerlerin-
de meydana geliyor. Her 6 dakikada bir iş kazası oluyor ve
her 2.5 saatte bir 1 işçi sakat kalıyor. Bunlardan 1.000 ka-
darı ölümlü iş kazası. Günde ortalama 3 işçi ölmüş. 

... 

AKP’li 2002-2011 yılları arasındaki iş kazalarında da
10 bin 804 işçi hayatını kaybetti. Yaklaşık 10 yılda 10 bin
804 ölüm. Yani her yıl bin işçi öldü ve binlercesi de yara-
landı, sakat kaldı, iş göremez hale geldi. Aynı tarihler ara-
sında Türkiye genelinde 735 bin 803 kaza meydana gelir-
ken, 2003 yılından bu yana sadece 44 ölümlü kazanın so-
ruşturması yapıldı. 

Biz buna kaza demiyoruz. İş cinayeti diyoruz. Çünkü ya-
şanan ölümler sömürü politikalarının sonucudur. 

Ölümlerimiz Yasa Dinlemiyor! 
AKP iktidarı teşhir olmuşluğun baskısı altında, pek çok ben-

zerinde yaptığı gibi apar-topar gözboyama yasası çıkardı. Ya-
sanın içeriğini bir kenara bırakalım, adın da bile hayır yoktur;

İş Sağlığı ve Gü-
venliği Yasası.
Yasa gösterme-
liktir, gerçek olan
ise ölümlerimiz-
dir. 

Son bir haf-
ta içinde yaşa-
nan iş cinayet-
leri: 

22 Haziran-
Ankara Metro
inşaatında meydana gelen göçük nedeniyle yoldan geçmekte
olan inşaat işçisi Kadir Sevim hayatını kaybetti. 

22 Haziran- Eskişehir’de bir mermer atölyesinde çalı-
şan 40 yaşındaki Hasan Eker adlı işçi kolunu mermer kes-
me makinesine kaptırarak hayatını kaybetti. 

22 Haziran- Eskişehir’de Oto Tamirciler Sitesi’nde, ma-
kine üretmek için kiralanan ancak kaçak yollarla kimyasal
madde imalat edildiği belirlenen atölyede meydana gelen
patlamada Melik Duran (27), Ahmet Uysal (23), Umut
Küçükarabacı (23), İsmail Tünel (22) isimli işçiler yanarak
hayatını kaybetti. 

20 Haziran- Kırşehir Petlas Lastik Sanayide, MİM-
SAN’a bağlı taşeron firmada çalışan 15 günlük işçi Abdullah
İnce, 25 metrelik iskeleden düşerek hayatını kaybetti. 

Yeni Yasayla Ölümlerimiz de Yasallaşacak!
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İzmir’de KESK İzmir Şubeleri
Platformu 26 Haziran günü KESK ve
bağlı sendikalara yönelik 20 ilde ya-
pılan baskınlarda onlarca KESK üye-
sinin gözaltına alınmasını, 26 Hazi-
ran günü İzmir Büyükşehir Beledi-
yesi’nin önünde yaptığı basın açık-
lamasıyla protesto etti.

Eylem sırasında “Susmayacağız!
Direneceğiz! Baskılar Bizi Yıldıra-
maz” ve “Gözaltılar Serbest Bırakıl-
sın” pankartları taşındı. İzmir Bü-
yükşehir Belediyesi önüne bir yürü-
yüş gerçekleştirildi. Yürüyüş boyun-
ca yapılan konuşmalarda AKP hükü-
metinin KESK'e yönelik saldırıları
teşhir edildi. Açıklamada “Türki-
ye'nin dört bir yanında üye ve yöne-

ticilerimize yönelen keyfi gözaltı ve
tutuklamalarla kuşatılmaya çalışılı-
yoruz. Bugün sabah gerçekleştirilen
şafak operasyonuyla genel başkanı-
mızın da içinde bulunduğu 71 yöne-
tici ve üyemiz gözaltına alınmıştır.

Gözaltına alınanlar arasında kon-
federasyonumuzun Genel Başkanı
Lami Özgen'in yanı sıra bağlı sendi-
kalarımızın MYK üyeleri, İzmir'den
Eğitim-Sen 1 Nolu Şube üyesi Niya-
zi Yılmaz, BES İzmir Şube üyesi Ab-
dülkadir Baydur, Tarım Orkam-Sen
üyesi Ahmet Koçyiğit, Haber-Sen
Yönetim Kurulu üyesi Hadi Aslan bu-
lunmaktadır. Yaşanan gözaltılar biz-
ler açısından şaşırtıcı olmadığı gibi,
yürüttüğümüz kararlı mücadeleden

duyulan rahatsızlığın da bir ifadesidir.
Gözaltına alınan arkadaşlarımızın

tek ortak noktası, yıllardır kamu
emekçileri mücadelesinin içinde ka-
rarlılıkla yer almaları ve Kürt olma-
larıdır. AKP kendisi gibi düşünmeyen
Kürtlerin siyaset yapmasına tahammül
edemediği gibi sendikacılık yapma-
larına da tahammül edememektedir.
Sadece son bir yıl içinde 26 yönetici
ve üyemizin tutuklanmış olması
KESK üzerinde yaratılan baskıların
sistematik bir hal aldığını göster-
mektedir. Birileri durmak yok yola de-
vam diye dursun, bizler de yılmak yok
mücadeleye devam diyerek dimdik
ayakta duracağız.” denildi. Eyleme
200 kişi katıldı.

Baskılarınız Boşunadır! Hiçbir Halkı Teslim Alamazsınız!

19 Şubat’ta yasalaşan İş Sağlığı ve Güvenliği Ya-
sası şu düzenlemeleri içeriyor: 

- İşveren; çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliği-
ni sağlayacak. İşveren; çalışanları arasından iş güvenli-
ği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personeli gö-
revlendirecek. 

- İşveren, iş sağlığı ve güvenliği yönünden risk de-
ğerlendirmesi yapacak veya yaptıracak. 

-  İşveren, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimi al-
masını sağlayacak. Verilecek eğitimin maliyeti çalışanla-
ra yansıtılamayacak. Eğitimlerde geçen süre çalışma sü-
resinden sayılacak." (Milliyet gazetesi, 21 Haziran 2012) 

“İşveren, çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğini
sağlayacak”deniyor. Bu yasa olmadan önce de böyleydi.
Şimdi değişen ne olacak? Hiçbir şey. İşveren, “risk de-
ğerlendirmesi yapacak”deniyor. Risk zaten ortada, işçi-
ler  ölümler olacağı biline biline risk altında çalıştırıl-
maktadır. Sorun riskin bilinip bilinmeyişi değildir. 

“- İşveren; ciddi, yakın ve önlenemeyen tehlikenin
meydana gelmesi durumunda, çalışanların işi bırakarak
derhal çalışma yerlerinden ayrılıp güvenli bir yere gide-
bilmeleri için önceden gerekli düzenlemeleri yapacak. 

- Çalışan, gerekli iş sağlığı ve güvenliği tedbiri alı-
nıncaya kadar işbaşı yapmayabilecek. İş sözleşmesiyle ça-
lışanlar, talep etmelerine rağmen gerekli tedbirlerin alın-
madığı durumlarda iş sözleşmelerini feshedebile-
cek.”(Milliyet gazetesi, 21 Haziran 2012) 

“Tehlike varsa işbaşı yok”deniyor. Tehlike varsa pat-
ron mu işi durduracak? Büyük bir yalandır bu. Patronun
tek derdi daha çok kar etmektir. En büyük karları da en
tehlikeli işlerle, en tehlikeli çalışma şartları içinde sağ-
lamaktadırlar. İşçi mi işbaşı yapmayacak? Evet işçi hak-

ları için direnebilir. Ancak yasaya dayanarak de-
ğil kendi meşruluğuna inanarak yapabilir bunu.
Grevi yasaklayan, direnmeyi suç olarak gören oli-

garşinin ve onun yasalarının işçi için hiçbir güvencesi yok-
tur. Mevcut işsizlik koşullarında işçilerin iş sözleşmele-
rini feshetmeleri de koca bir yalandır. İşçiler hayat ve ge-
çim zorlukları içinde her türlü tehlikeye rağmen ça-
lışmak zorunda bırakılmaktadırlar. Gerçek budur. 

İş sağlığı ve güvenliği için gerekli şartları sağlama-
yanlara “büyük para cezaları geliyor”deniyor. Evet biz-
leri öldürecekler ondan sonra da para cezaları verecek-
ler, tazminatlar ödeyecekler. Hayatımızın değeri ise on-
lar nezdinde bir asgari ücrettir. 

“Ülke genelinde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili politi-
ka ve stratejilerin belirlenmesi için tavsiyelerde bulunmak
amacıyla, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müste-
şarı’nın başkanlığında Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Kon-
seyi kurulacak. Konsey; Bakanlık İş Sağlığı ve Güven-
liği Genel Müdürü, Çalışma Genel Müdürü, İş Teftiş Ku-
rulu Başkanı, ilgili bakanlıklardan birer genel müdür,
Yükseköğretim Kurulu’ndan bir yürütme kurulu üyesi;
sendikaların üst kuruluşlarının en fazla üyeye sahip ilk
üçü ile TOBB, TESK, Türk Tabipler Birliği, TMMOB ve
Türkiye Ziraat Odaları Birliği’nden birer yönetim kurulu
üyesinden oluşacak.”(Vatan gazetesi, 21 haziran 2012) 

“Güvenlik Konseyi kurulacak”deniyor. Bu konsey için-
de sayılanlara bakın. Bir yanda iktidar yetkilileri, patronlar,
bürokratlar. Bir yanda ise sendikaların belli başlıcaları ve
emekten yana bir iki örgütlenme. Birincisi bu konseyin
yetkisi sadece tavsiyelerde bulunmak. Yani yetkisiz ve et-
kisiz bir konsey. İkincisi ve en önemlisi işçi sağlığı ve
güvenliğini tehdit edenlerin içinde olduğu bir konsey,
daha baştan göstermelik ve işlevsiz bir konsey olacaktır. 

Yani neresinden bakılırsa bakılsın göstermelik bir ya-
sadır...  

Göstermeli̇k Yasadan 
Göstermeli̇k Düzenlemeler



Duyduk duymadık demeyin. EMEP’in dostluğuna
bakın. EMEP’in Evrensel’deki yalan ve kışkırtıcılığını
eleştirdiğimiz için “biz de sizin ilanınızı basmayız”
diyor. 

Ama bunu açıkça da söyleyemiyor. “Dostluk” gibi
bir kavramın arkasına sığınıyor. 

Açık olmak yürek ister. Yalansız, kışkırtıcısız açıkça
eleştirmek ideolojik güç ister. EMEP bunu yapmıyor.
Evrensel gazetesi ne için var. O gazete ideolojik müca-
delenin bir aracı değil mi? 

Hayır, EMEP ideolojik mücadelenin bir aracı olarak
kullanmıyor. Burjuva medya patronları gibi onu iste-
mediğini sansürlemek için kullanıyor. 

Halkımız, duyun görün EMEP’in dostluğunu. 
Bu nasıl “dostluk” bu nasıl solculuk, bu nasıl komü-

nistlik...?
Eleştiri sol içi ideolojik mücadelenin temelidir. Ama

eleştirmiyor, yapılan eleştirilere açık açık cevap vermiyor.
Ya yalan söylüyor, kışkırtıcılık yapıyor, ya da elindeki
Evrensel gazetesini tehdit olarak kullanıyor. İdeolojik
mücadeleden kaçıyor. Eleştirirsen ilanını yayınlamam
diyor. Eleştirirsen dostluğumuz bozulur diyor.

Yürüyüş dergisinin son sayılarında 2012 1 Mayıs’ı
üzerine değerlendirmeler yapılmış ve EMEP yönelik
eleştiriler yazılmıştı. Evrensel gazetesi yazarlarından
Seyit Aslan ise, eleştirilere cevap yerine, yalan çarpıtma
ve kışkırtıcı bir değerlendirme yazmıştı. Seyit Aslan’ın
bu değerlendirme yazısındaki yalan ve kışkırtıcılığını
eleştirdiğimiz için Evrensel gazetesi, bu eleştirinin ya-
zıldığı Yürüyüş dergisinin o haftaki ilanını yayınlamadı.
Gerekçe olarak eleştiri yazısının dergi kapığından manşet
yapılarak yazarlarının hedef gösterildiğini ve bunu
“etik” bulmadıklarını ve bundan sonra bu tür kapaktan
manşet yapılan yazılar olduğunda ilanları yayınlama-
yacaklarını,  kendilerine yönelik eleştiri olmayan ilanları
yayınlayacaklarını söylemişlerdi. 

Evrenselciler açıkça bizi eleştirirseniz biz de sizin
ilanlarınızı yayınlamayız diyorlar. Bu bir şantajdır. Ev-
renselciler ben her şeyi söylerim ama sen bana cevap
veremezsin diyor. Bu ne sol adına, ne devrimcilik, ne
komünistlik adına kabul edilemez. Biz eleştirmeye
devam ettik. 

Önceki sayılarımızda bunlara değindiğimiz için tekrar
detaylara girmeyeceğiz. 

Evrenselciler yapılan son görüşmelerden sonra “artık
ilanlarımızı yayınlayamayacaklarını” söylediler. Neden
diye sorduğumuzda ise “aramızdaki dostluğun bo-

zulmasını istemiyoruz” dediler. 
Ne diyelim? Böyle dostluk düşman başına. Tanrı

kimseyi EMEP’in dostluğuna muhtaç etmesin... 

EMEP, Evrensel ve Dostluk! 
Dostluk ve Evrensel nasıl yan yana gelir acaba? Bu-

güne kadar dostluk adına ne yapmışlardır bir bilen,
duyan var mı? 

Birincisi Evrensel bu ilanı “dostluk” adına yayınla-
mıyor. 2001 yılından beri ticari bir ilişki olarak ücretini
alıp yayınlıyor. “Dostluk” adına ücretinde de özel bir
indirim yaptığı yok. 

İkincisi; EMEP kendilerinin eleştirilmesini nasıl
dostluğun bozulması olarak görüyor. İlanımızı yayınla-
madıklarında tamam sizi birdaha eleştirmeyeceğiz di-
yeceğimizi mi sanıyor. 

Kendine “komünist” diyen bir siyasi anlayış, eleştiriyi
düşmanlık olarak görüyor. Bu nasıl “komünistlik”tir?
Bu nasıl dostluktur. 

Halkımız, duyun görün tanınıyın. Komünistliği, işçi
sınıfını dilinden düşürmeyen EMEP’ten öğrenin: Dostluk
nasıl olurmuş?

Dostluk; halkın en önemli değerlerindendir. “Dostuna
dost, düşmanına düşman olacaksın”der. “Dostluk da,
düşmanlık da mertçe olsun” ister halkımız. 

Devrimciler arasında da dostluk çok önemli  bir
kavramdır. 

SOL’un tarihinde “DOST” için can verilmiştir. Kı-
zıldere devrimciler arasındaki dostluğun köşe taşıdır. 

SOL’un yerinden oynayan en önemli köşe taşlarından
biri de dostluktur. Fakat SOL her şeyde olduğu gibi
adeta bu değerlerin üzerinde tepinmektedir. Solun
yerinden oynayan en önemli köşe taşlarından biri de
dostluktur. 

EMEP’in yaptığına bakın: Bir de bunu “dostluk”
adına yapıyor. 

Orada durun. Dostluk üzerinde tepinilecek bir kavram
değil. Bugüne kadar bir dostluğunuzu görmedik, ama
bu yaptığınızın açıklamasını DOSTLUK adına yapa-
mazsınız. 

Sol kavramların için boşaltmış, adeta üzerinde tepi-
niyor. Dostluk bizim için Kızıldere’deki mirası yaşat-
maktır, oradaki dostluğu daha da ileriye taşımaktır.  Bu-
güne kadar buna ters düşecek bir tavrımız olmadı. Tari-
himiz boyunca dostlarımız için de her türlü bedeli öde-
mekten çekinmedik.  

Bizim anladığımız dostluk, dayanışmadır, yardımdır,

Evrenselciler Yürüyüş ilanlarını “aramızdaki
dostluğun bozulmasını istemiyoruz”
diyerek yayınlamayacaklarını açıkladılar!

Böyle Dostluk
Düşman Başına! 
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sahiplenmektir. Çekinmeden sırtını dayamaktır. Zor
günde kol-kanat germektir. 

Dostluk, eleştirmektir. Dostum dediğinin hatalarının
üstünü örtmek, yalakalık yapmak, dalkavukluk yapmak
değildir. 

“Dost acı söyler” der halkımız. Biz de dost dedikle-
rimizden sözümüzü esirgemedik. Eleştirilerimizi olduğu
gibi gerçeği, eğip-bükmeden söyledik. Biz, EMEP dahil
dostlarımıza bugüne kadar bu anlayışla yaklaştık, yak-
laşmaya da devam edeceğiz. 

EMEP’in dostluk anlayışına bakın: Bu nasıl dostluk?
Evrensel Yürüyüş ilanının ne amaçla verildiğini çok iyi
biliyor. 

Ama EMEP’in dokunulmazlığı var: Bizi eleştiremezsin
diyor. Eleştirmişsek nasıl eleştirirsiniz diyor. Bende
sizin ilanınızı yayınlamam... 

Yaptığının ne anlama geldiğinin, neye, kime hizmet
ettiğinin farkında değil. Eleştiri karşısında dengesini
yitiriyor. Yaptığı şeyin AKP iktidarının sansür politika-
larından hiç farkının olmadığını görmüyor. 

Gazete sizindir; yayınlamayın... 
Bu ilan 2001 yılından beri hapishanelerdeki devrimci

tutsaklar için yayınlanıyor. 
Oligarşinin baskı, tecrit ve sansürünün bir aracı

olarak dergimiz çoğu zaman hapishanelerde tutsaklara
verilmiyor. Bizde tutsakların en azından derginin için-
dekiler bölümü üzerinden ülkemizin gündemine yönelik
bilgi sahibi olması için Evrensel’e ilan veriyoruz. Bu
tartışmalar Evrenselciler ile hapishanelerde düşman
saldırılarının en yoğun olduğu dönemlerde yapılmıştı. 

Evrenselciler’in bugün bunu yapması açıkça DEV-
RİMCİ TUTSAKLARI CEZALANDIRMAKTIR. 

Siz beni eleştirirseniz bizde tutsaklarınıza sansür
uygularız diyor. Tecrit içinde tecrit ederiz diyor. 

Solculuk, komünistlik, işçi sınıfının çıkarları bunun
neresinde? 

Devlet ve onun Adalet Bakanlığının tutsaklara yap-
tırım için en çok başvurduğu ceza “iletişimden mahrum
bırakma” cezasıdır. Önce mektup cezası veriyor. Dı-
şarıyla her türlü bağı kopartıyor. Siyasi yayınlar sürekli
sakıncalı bulunuyor ve engelleniyor. Sonra aile ziyareti
ve benzeri her türlü iletişimi kesiyor. 

Peki Evrenselcilerin yaptığının bundan ne farkı
var? Yürüyüş ilanının tek amacı tutsaklar. Başka hiç
bir amacı yok.

Yürüyüş ilanını yayınlamayan Evrensel ‘de devletin
sansür ve tecrit politikalarına destek veriyor.

Evrensel ve onun anlayışı içine düştüğü durumu
görmüyor mu? Elbette görüyor. Fakat ortada bilinçli
bir tercih var

Evet, tercih var. Evrensel ve temsil ettiği anlayışın
yakın tarihine baktığımızda bu bilinçli tercihi çok net
görürüz. Büyük Ölümü Orucu Direnişi bunun en iyi
göstergesidir. 19 Aralık 2000 Hapishaneler katliamından
sonra daha cenazelerimiz yerdeyken “bir siyasi hattın

çöküşü” ile ellerini ovuşturanlar bunlardır. 
Oligarşinin katliam saldırısı ve devrimcilerin direnişi

karşısında dostluğun gereği olarak sahiplenmek yerine
kendileri için “cepte keklik mi” sandınız deyip sırtını
dönen, tutsak yakınlarına parti binalarını kapatan
bunlardır. 

Oligarşinin direnişi kırmak için yaptığı bütün ma-
nevralara, “ölüm orucuna karşı olmak” adına destek
veren, direnişi boşa çıkarmak için solu yönlendirmeye
çalışan, direnişte bir tek tutsağı olmamasına rağmen,
direniş adına konuşan, tutsakların iradesini yok sayan
bunlardır. 

Büyük Direniş’te şehit düşen 122 devrimcinin cena-
zesine dahi katılmayan, insani anlamda dahi gerekleri
yerine getirmeyen bunlardır. 

Evet, EMEP ve Evrensel zihniyeti budur. Bu anlayışın
siyasi tarihine baktığımızda dostane olmayan, hatta
açıkça düşmanlık olan onlarca olay sayılabilir. Tutsakların
en temel haberleşme hakkını gasp eden bir zihniyet bı-
rakalım devrimci olmayı, demokrat dahi olamaz. 

Ve şimdi bunu Evrenselciler, “dostluk bozulmasın”
diyerek yapıyor. Böyle dostluk düşman başına. Böyle
bir dostluğu asla kabul etmiyoruz. Tanrı herkesi EMEP’in
“dostluğundan” korusun....

F Tipi tecrit hücrelerin-
deki devrimci tutsaklar
için verilen ilanı kendilerin
eleştirdiğimiz için yayın-
lamayan  Evrensel’in say-
falarına bakıyoruz kimin
ilanlarını yayınlıyor:

İlan 1: T.C. İSTANBUL
22. SULH HUKUK MAH-
KEMESİ ilanı
İlan 2: BAKIRKÖY 3. AS-
LİYE HUKUK MAHKE-
MESİ ilanı
İlan 3: T.C. İSTANBUL
10 ASLİYE HUKUK
MAHKEMESİ
İlan 4: T.C. İSTANBUL
19. ASLİYE HUKUK
MAHKEMESİ
İlan 5: İstanbul Eğitim ve

Araştırma Hastanesinden
Tıbbi Sarf Malzemeleri iha-
le ilanı
İlan 6: Bademli Akvaryum
Tatil Köyü ilanı
İlan 7: Didim’de satılık
yeni daireler ve yatırım ar-
saları ilanı
İlan 8: Pendik Belediye-
sinden bordür boyası ve ti-
ner ihale ilanı
***
“Sınıf” gazetesi Evrensel’in
ilanları böyle olunca dev-
rimci tutsaklar için verilen
ilanın yeri olmayacaktır.
Bu ilanların büyük çoğun-
luğu Basın ilan kurulu ta-
rafından verilen ticari ilan-
lardır. 

Devrimci Tutsaklar için verilen
ilana sayfalarını kapatıp,
Burjuvazinin ilanlarına
sayfalarını açan EMEP’in
gazetesi Evrensel!
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İstanbul'da, 29-30 Haziran, 1 Tem-
muz tarihlerinde Okmeydanı Sibel
Yalçın Parkı'nda gerçekleşecek ve
Türkiye’nin dört bir yanından gelecek
olan insanların buluşacağı 2. Gele-
neksel Anadolu Halk Festivali'nin
çalışmaları sürüyor. Halk kültürünü
büyütme, daha da zenginleştirme ça-
basıyla yürütülen festival çalışmaları
Halk Cepheliler tarafından coşkuyla
sürdürülüyor.

Mecidiyeköy-Çağlayan: 23 Ha-
ziran günü Çağlayan'da, Devrimci
İşçi Hareketi tarafından festival da-
vetiyeleri dağıtıldı. Bir buçuk saat
süren ve 9 kişinin katıldığı dağıtımda
tek tek bütün esnaf gezildi, bütün
pasajlara, işhanlarına girilerek 1000
davetiye halka ulaştırıldı.

Ayrıca Mecidiyeköy otobüs durağı
ve alt geçitte 60 adet afiş asıldı. Afiş-
leme sırasında polis aracı yanaşarak
“İzniniz var mı?” diye sordu. “İzin
almamızı gerektiren bir durum yok.”
cevabını alan polisler, araçtan aşağı
inerek tartışma çıkartmaya çalışıp,
kimlik istediler. Ancak kimlik ala-
madılar. Bunun üzerine araçlarına
binerek uzaklaştılar.

Gazi Mahallesi: Anadolu kültü-
rünü yaşatma ve düzenin yoz kültü-
rüne alternatif olmak için düzenlenen
Anadolu Halk Festivali çalışmaları
çerçevesinde Gazi Mahallesi’nde fes-
tivale çağrı için masa açılarak afişler

asıldı, festivalin el ilanları dağıtıldı.
Ayrıca festivale çağrı için bir çok
yere pankart asıldı. Yaklaşık 6 saat
açık kalan masada yüzlerce davetiye
halka ulaştırıldı.

Gülsuyu: 25 Haziran günü 2. Ana-
dolu Halk Festivali’ne çağrı için Gü-
lensu Mahallesi’nde 150 adet afiş
asıldı. 

Okmeydanı: 23 Haziran günü
Dev-Genç’liler, Okmeydanı Anadolu
Parkı’nda masa açtılar. 2,5 saat açık
kalan masada festival bildirileri da-
ğıtılırken, 1 adet Yürüyüş dergisi
halka ulaştırıldı. Parkta oturmakta
olan halkımıza tek tek ulaşılarak fes-
tival çağrısı yapıldı. 

24 Haziran günü Okmeydanı’nda
Halk Cepheliler, mahallede bir çok
noktaya afiş astılar.

Şişli: TAYAD’lılar, 19 Haziran ve
24 Haziran günlerinde Şişli’de afiş
astılar. Şişli çevresi, Osmanbey çev-
resi, Abide-i Hürriyet Caddesi ve
Harbiye yolu üzerinde yapılan çalış-
mada toplamda 150 afiş asıldı.

27 Haziran'da da Şişli Camii Par-
kı'nda masa açılarak festival daveti-
yeleri halka ulaştırıldı. Masada toplam
750 festival davetiyesi ve 8 Yürüyüş
dergisi halka ulaştırıldı. Festival ça-
lışmasına 7 TAYAD'lı katıldı. Halktan
bir kişi de festival davetiyesi dağıtı-

mına yardımcı oldu. 

Kocamustafapaşa: 25 Haziran
günü Dev-Genç’liler Kocamustafa-
paşa son durakta masa açtılar. Halkın
yoğun ilgisiyle karşılaşan Dev-
Genç’lilere, özellikle Grup Yorum’un
da festivale katılacağını duyanlar
mutlaka geleceklerini söylediler. Bir-
çok insan masaya gelerek festival
hakkında bilgi aldı. Bakırköy Ba-
ğımsız Türkiye konserine katıldık-
larını, festivalin de ücretsiz olmasına
sevindiklerini ifade edenler oldu.
Sibel Yalçın Parkı’nın nerede oldu-
ğunu öğrenmeye gelenler de oldu.
Anadolu halk kültürünün yok edilmek
istenmesi Amerikan kültürünün ya-
rattığı bencilliğin, duyarsızlığın, asi-
milasyonun üzerine konuşmalar ya-
pıldı. Halk kültürümüzü yaşatmak,
büyütmek için 2. Geleneksel Anadolu
Halk Festivali’ne çağrılar yapıldı.

Açılan masada 600 bildiri dağıtıldı,
duraklara 3 adet festival afişi ve
meydana 1 adet pankart asıldı. 

Avcılar: 21-23 Haziran günlerinde
Avcılar’da Afiş ve el ilanlarıyla hal-
kımız festivale davet edildi. Avcılar
Merkez Mahallesi Marmara Cadde-
si’nde, Merkez postane çevresi ve
Metrobüs yolunda 70 adet afiş asılarak,
550 adet el ilanı halka ulaştırıldı.

Kadıköy: 2 Haziran günü Dev-
Genç’liler tarafından Kadıköy’de 30

Kardeşliğimizi, Kültürümüzü İhtilalimizi
Büyütmek İçin Halk Festivali’ne Çağırıyoruz!

İstanbul-Gaziİstanbul-Örnektepe
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afiş asılarak festivale çağrı yapıldı.

Yedikule: 22 Haziran'da Dev-
Genç'liler, Yedikule ve Kocamusta-
fapaşa'da konser çalışması için afiş-
leme çalışması yaptı. Çalışma bo-
yunca yoğun ilgi gören Dev-Genç’li-
ler insanlardan festivale katılma söz-
leri alarak çalışmalarına devam ettiler. 

2 saat süren çalışmada 60 adet
afiş ve 1 adet de pankart asıldı.

1 Mayıs Mahallesi: 20 Haziran

günü cemevi çevresine, mahallenin
giriş ve çıkışları ile Mandıra ve okul
durağına 250 afiş asıldı. Aynı gün
cemevi çevresindeki evlere davetiye
dağıtımına çıkıldı.

Örnektepe: 22 Haziran'da Halk

Cepheliler, Örnektepe'de halk festi-
valinin çağrısını yaptılar. 3 saat süren
çağrıda 500 adet el ilanı dağıtılırken,
60 adet “Anadolu Halk Festivali”
ile 40 adet “Evlerimizi Yıktırmaya-
cağız” afişleri asıldı.

Taksim: 24 Haziran günü Dev-
Genç’liler, Taksim Galatasaray Lisesi
önünde masa açtılar. 1 saat açık kalan
masada yaklaşık 200 bildiri ve 2 Yü-
rüyüş dergisi halka ulaştırıldı. Festival
bildirilerine halkın ilgisi yoğundu. 

Gürsel Mahallesi: Liseli Dev-
Genç’liler 25 Haziran günü Gürsel
Mahallesi’nde festivalin çağrı afiş-
lerini astılar. 2 saat süren afiş çalış-
masında halkın olumlu tepkileri oldu.
1 saat süren çalışmada 75 adet afiş
ile 4 adet pankart asıldı. 

Baskıya Karşı
Direnmek Meşrudur!

Çağdaş Hukukçular Derneği İstanbul Şubesi, KESK’e
yönelik polis operasyonuyla ilgili olarak 27 Haziran
tarihli yazılı bir açıklama yaptı. “AKP Faşizmi Hız
Kesmiyor! Toplumsal Muhalefet Üzerindeki Baskı
Bitmek Bilmiyor!” başlıklı açıklamada, “AKP iktidarı,
‘itaatkar ve muhafazakar bir toplum’ tasavvuruna, emek
ve demokrasi karşıtı politikalarına karşı duran, başta
sosyalistler, devrimciler ve Kürtler olmak üzere, tüm
toplumsal muhalefeti, yargı erki vasıtasıyla, gözaltı ve
tutuklamalarla, bastırmaya, sindirmeye ve yok etmeye
çalışıyor. Bu çerçevede parasız eğitim isteyen öğrenciler,
puşi takan gençler, demokratik kitle örgütlerinde mücadele
yürüten muhalifler, muhalif düşüncelerini gizlemeden
görev yapan gazeteciler, Özel Yetkili Mahkemeler tara-

fından tutuklanıyor. Öyle ki tutuklu öğrencilerin sayısı
500’ü, tutuklu gazetecilerin sayısı 100’ü, tutuklu avu-
katların sayısı 40’ı aşmış durumda.” denildi.

Açıklama, “AKP iktidarının bu faşist uygulamalarını
kınıyoruz. Gözaltındaki sendikacılar bir an önce serbest
bırakılmalıdır” talebiyle bitirildi.

Afet Yasası Zorbalığın
Yasasıdır Kabul Etmeyeceğiz!

Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) İstanbul
Şubesi üyeleri, yıkımları gerçekleştirmek için çıkar-
tılmış olan Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştü-
rülmesi Hakkında Kanun'un iptali için, yasanın Ana-
yasa Mahkemesi’ne götürülmesi talebiyle 29 Haziran
günü Ankara'ya Meclis’e gidiyor.

28 Haziran’da bir açıklama yapan ÇHD İstanbul
Şubesi, “Hazırladığımız dilekçeyle söz konusu yasanın
Anayasa’ya aykırılıklarını tespit etmiş bulunmakta-
yız.

Dilekçemizi tüm karma yapılarla birlikte ortak
imzayla Meclis’e iletmek istiyoruz.” ifadesinde bu-
lundu.

Eylem programı dahilinde 29 Haziran günü saat
10.00'da TBMM Dikmen kapısında olunacak. Eyleme
Ankara’dan katılacak olanlarla burada buluşulacak.
Ardından TBMM’de basın toplantısı yapılarak, mil-
letvekilleri ile görüşülecek. Görüşmelerin bitiminde
ise Dikmen kapısında basın açıklaması yapılacak. 

Sivas Katliamını Unutturmayacağız!
Kuruçeşme Halk Komitesi, Sivas Katliamı’nın yıl dö-

nümünde anma düzenleyecek. Anma öncesinde afiş ve
pankart asılarak, katılım çağrısında bulunuldu. 27 Haziran
günü Esenyurt Kıraç, Kuruçeşme ve çevresine 75 tane
afiş ile 2 tane pankart asıldı. Afişleri asarken halk yoğun
ilgi gösterdi. Pankartı asmaya halktan insanlar da yardım
etti.

Keyfi Gözaltılar
Mücadelemizi Durduramaz!

27 Haziran günü Ankara Mamak'ta bulunan İdilcan
Kültür Merkezi çalışanı Seyfi Gümüş, halk düşmanı AKP
polisi tarafından sokakta yürürken hiçbir gerekçe gösteril-
meden gözaltına alındı. Gümüş, 28 Haziran’da çıkarıldığı
savcılıktan serbest bırakıldı.

Ankara polisi, kendisine bir ajan-işbirlikçi ararken,
Cepheliler üzerindeki baskılarını da sürdürüyor. Sokak or-
tasında gözaltılar, polisin korkusunun-çaresizliğinin büyü-
düğünün de göstergesidir.
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Dergimizde yeni bir köşe başla-
tıyoruz. Aleviliği, Alevilere karşı ya-
pılan haksızlıkları, adaletsizlikleri,
katliamları ve Alevilerin direnişçi
özünü anlatacağımız bu köşe aynı
zamanda Aleviler üzerinden yapılan
oy avcılığına karşı düzeni teşhir
etmek için kullanılacaktır. 

Egemenler halkları dinler, inançlar
ve milliyetler temelinde bölüp par-
çalayarak güçsüzleştirip yönetmek
ister. Çok farklı inanç ve milliyet-
lerden halkların yaşadığı ülkemizde
de oligarşi zaman zaman böl, parçala,
yönet taktiğine başvurmuş olsa da
esas olarak Türk’ten başka milliyet-
leri, Müslümanlık’tan başka dinleri,
Hanefi-Sünni inancından başka inanç-
ları da yok saymıştır. Devlet politi-
kalarını tüm milliyet ve inançtan
halkların asimilasyonu üzerine oturt-
muştur. 

Öyle ki yakın zamana kadar mil-
yonlarca Kürt’ün yaşadığı ülkemizde
Kürtlerin varlığı, yine milyonlarca
Alevi halkın yaşadığı ülkemizden
Aleviler’in varlığı kabul edilmemiştir.
Yok sayılmışlar ve bilinçli bir poli-
tikayla sistemli bir şekilde asimile
edilmek istenmiştir. 

Ancak baskı ve zulmün olduğu
yerde direnişlerde hep olmuştur. Al-
evilerin tarihi Osmanlı’dan bugüne
egemenlerin bu yok saymasına, zul-
müne karşı isyanların, direnişlerin
tarihidir. Bundan dolayı Aleviler her
dönem düzene muhalif olmuşlardır. 

Haksızlığın, zulmün ağaçlar gibi

büyüyüp dal budak saldığı vatanı-
mızda, İmam Hüseyin’in çağrısına
kulak vererek, zalimliğin artmaması
için başkaldıracağız.

Yıllardır katlediliyoruz. Çorum,
Maraş, Sivas, Gazi… SHP, CHP,
DYP, ANAP, AKP ve bundan sonra
gelecek halk düşmanı her iktidar
halkı katletmeye devam edecek. Bu
zulüm yalnız Alevilere değil, bütün
inanç ve milliyetlerden tüm halkımıza
uygulanıyor. Uludere’de Kürt halkı-
mızdan 34 insanımızı katleden de
bu devlet; son 10 yılda “iş kazala-
rında” ölen 10 bin 804 işçinin katili

de bu devlet!

Katiller Alevi, Sünni diye ayır-
mıyor. Onların aradığı halkı bölmek
ve zulüm düzenini rahatlıkla sürdü-
rebilmektir. 

Devlet o yüzden tetikçilerini, ka-
tillerini koruyor; aynı Sivas Katlia-
mı’nda 35 insanımızı yakan katilleri
zaman aşımıyla koruduğu gibi.

Sivas Katliamı sırasında iktidarda
olan DYP-SHP hükümetinin Başba-
kanı Tansu Çiller, “Çok şükür, otel
dışındaki halkımız bu yangından
zarar görmemiştir!.. Halktan kim-
senin burnu kanamamıştır ve ölenler
de çıkan yangından boğularak öl-
müşlerdir.” demişti.

Başbakan Tayyip Erdoğan ise
Sivas katliam davasının zaman aşı-
mına uğramasıyla ilgili “Milletimiz
için, ülkemiz için hayırlı olsun.”
dedi. Bu da yetmedi, katillerin de
aslında bu uzun yargılama sürecinden
mağdur olduğunu söyledi.

Bunları tanıyalım… Dün Çiller,
bugün Erdoğan… Bunlar bizim ka-
tillerimizdir. Hepsi de Yezidlerin so-
yundandır.

Katillerimizin düzeninde sesimizi
çıkartmadan yaşayacak mıyız?

Onlar halkı katlederken, katilleri
zamanaşımıyla kurtarırken, biz su-
sacak mıyız?

Hz. Ali’nin ölüm döşeğinde söy-
lediği sözler bize mirastır: “Siz, siz
olun, zalime boyun eğmeyin. Za-
limle, mazlum kavgaya tutuşursa,
hep masumun, mazlumun yanında
olun. Ömür dediğin, şimşekten hızlı
gelip geçer. Ama geriye, mazlumun
yanında olanlar için, parıltısı sön-

“Her isteyen her istediğine boyun eğdirirse, boyun eğmeyenlerin
hali nice olacak? Sanılmasın ki boyun eğmemek bir kibir işidir.
Ben de boyun eğerim. Ama bilirim ki Yezid’in önünde eğilirsem

eğer, zalimlik azalacağına çoğalacaktır.”

İmam Hüseyin 

Zali̇me Karşı Mazlumun Yanında
Zali̇mden Hesap Soracağız!

Devrimci Alevi Komitesi Olarak Diyoruz ki

Alevi halkımız zulme ve
asimilasyona karşı direnmek

için devrimci saflardaki
yerini almalıdır.  

Bedii Cengiz



meyen bir ışık kalır ki, bu ışık me-
zarınızın bekçisi olur...”

Kerbela’yı bugün hala anıyorsak,
hala çocuklarımıza Ali, Hüseyin…
isimlerini koyuyorsak bunun sebebi
onların bize bıraktığı direniş mirasıdır.
Kerbela’da Yezid’e karşı direnip,
onurlarıyla şehit düştükleri için onları
unutmadık… Haklı bir davaya ina-
nanlar ölmezler, halkın bağrında ya-
şamaya devam ederler.

Kerbela’da sembolleşen aslında
tarih boyunca görülen zalimle maz-
lumun, inanan ile inanmayanın, ezen
ile ezilenin savaşıdır. 

Bugünün zalimi AKP’dir, dev-
lettir!

Devletin bizi katletmesine, katil-

lerimizi zaman aşımıyla korumasına
karşı örgütlenmeli ve hesap sorma-
lıyız. Hesabımızın mahşere kalmasını
istemiyorsak bugünden zalime karşı
mücadele etmeliyiz. 

Sivas’ta 33 aydın ve sanatçı ile 2
otel görevlisini yakanlar, bugün ülkeyi
yönetmeye devam ediyorlar. Mah-
keme önlerinde işkence ederek sal-
dırıyorlar…

Dün yakanlar, bugün evlerimizi
yıkmaya geliyor. Milliyet ve din fark
etmiyor. Saldırı tüm halkadır. Evle-
rimizi, mahallelerimizi emperyalist
tekellere peşkeş çekmek için yıkmak
istiyorlar. AKP, yaka yıka yönetiyor.
Yaktıkları bizim canlarımızdır, yık-
tıkları ise binbir emekle yaptığımız
evlerimiz.

Zulüm devam ediyorsa, bize
düşen görev mazlumların yanında
olup zalime başkaldırmaktır. Biz
İmam Hüseyinler’den öğrendik nasıl
direnileceğini. Kerbela bize Yezid-
ler’in sonlarını da öğretti. Ve öğrendik
ki biat edersek, Yezidler gibi lanet-
lenerek anılırız. Oysa biz direnenlerin
soyundanız.

Ahımızın yerde kalmadığını, ada-
let isteğimizden vazgeçmediğimizi,
Sivas şehitlerinin hesabını sormakta
kararlı olduğumuzu ancak örgütle-
nerek ve davamıza sahip çıkarak
gösterebiliriz.

Canlarımızın katillerini zama-
naşımı kurtaramaz. Katillerimizi
katliamcılar yargılayamaz!

Emeğimize Sahip Çıkalım,
Sömürenlerden Hesap Soralım!

Devrimci Mücadelede Mühendis Mimarlar’ın, “Emek
Sömürüsüne ve Güvencesiz Çalışmaya Karşı Örgütlen-
meye, Mücadeleye” başlığı ile 24 Mart’ta başlattığı
kampanyanın çalışmaları devam ediyor. 

18 Haziran günü Ankara Yeni Mahalle Belediyesi
Parklar ve Bahçeler Müdürlüğü gezilerek, broşür dağıtıldı;
kampanya bildirisi verilerek mühendis ve mimarlarla
sohbet edildi.

22 Haziran’da Ankara ODTÜ'deki TEKNOKENT'te
kampanya masası açılarak, mühendis ve mimarlara
İvme Dergisi’nin tanıtımı yapıldı ve kampanya bildirisi
ile broşürleri dağıtıldı. Aynı zamanda Ankara'da 8
Temmuz günü yapılacak olan DMMM Dayanışma Pik-
niği’ne ve 23 Haziran’da İvme dergisi bürosunda yapı-
lacak olan "Türkiye'de Hukuk Var Mı?" konulu söyleşi
ve film gösterimine çağrı yapıldı. 

22 Haziran günü Ankara Devlet Su İşleri'nde kam-
panya bildirileri, DMMM broşürü ve piknik çağrısı
için hazırlanmış el ilanları dağıtıldı. Yaklaşık 150 adet
bildiri DSİ çalışanlarına ulaştırıldı.

23 Haziran’da İvme dergisinin Ankara bürosunda
"Türkiye'de Hukuk Var mı?" konulu bir söyleşi gerçek-
leştirildi. Ayrıca, daha önce komplolarla katledilen ve
tek suçları halkı ve vatanı için mücadele etmek olan iki
İtalyan göçmeni anlatan Sacco ve Vanzetti filmi izlendi.
Söyleşide 2 ay önce Ankara'da yapılan baskınlarla hu-
kuksuz bir şekilde tutuklanan 6 devrimci ve onlara
yapılan komplolar anlatıldı. 6 devrimcinin tutuklanmasının
tek sebebinin halk ve vatan sevgisiyle mücadele etmeleri
olduğu belirtildi. Halkı korkutmak, devrimcileri uzun
yıllar hapishanelerde tutarak mücadelelerine engel olmak
isteyen AKP’nin, herhangi bir delil olmadığı durumda
komplolara başvurduğu anlatıldı. Film gösterimi ve
söyleşiye 19 kişi katıldı.

Kampanya kapsamında 24 Haziran günü de Gazi
Barajı Piknik Alanı’nda piknik düzenlendi.

Devrimci Alevi Komitesi Olarak Diyoruz ki

AKP’nin Tutuklama Terörünü
Direnerek ve Sahiplenerek
Boşa Çıkaracağız!

Mersin Halk Cepheliler, 23 Haziran günü Taş Bina
önünde eylem yaparak, keyfi olarak tutuklanan arka-
daşlarının serbest bırakılmasını istediler ve tutuklamaları
protesto ettiler. 

“Kahrolsun Faşizm Yaşasın Mücadelemiz”, “Gözaltılar
Tutuklamalar Baskılar Bizi Yıldıramaz”, “Devrimci
Tutsaklar Serbest Bırakılsın”, “Devrimci Tutsaklar Onu-

rumuzdur”, “Yaşasın Devrimci Dayanışma” sloganlarının
atıldığı eylemde, yarım saatlik oturma eylemi de yapıldı.
Halk Cepheliler yaptıkları konuşmalarla da halka, tu-
tuklamaların hukuksuzluğunu anlatıp, tutuklanan arka-
daşlarını sahiplenmeye çağırdılar. 16 kişinin katıldığı,
Partizan’ın da destek verdiği eylem türküler ve alkışlarla
sona erdi.

Halk Cepheliler daha sonra Kapalı Çarşı’da 200
bildiri dağıtarak, çarşı esnafına tutuklamaları teşhir
ettiler. Eylemin bitmesinin ardından Abdullah Karaer
yolda AKP’nin polisi tarafından durdurularak kimlik
kontrolü yapılmak istendi. Polisin bu keyfiliğine taviz
verilmedi.
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10 Haziran günü Ergene Neh-
ri’nin kirliliğine dikkat çekmek, so-
runun asıl nedenini ve çözümünü
halkla paylaşmak için ‘Ergene Trak-
ya'dır! Emperyalizmin Çöplüğü Ol-
mayacaktır’ diye Uzunköprü’den
Ankara’ya Uzun Ergene Yürüyü-
şü’nü başlatan Trakya Halk Komi-
tesi ile  yaptığımız röportajı yayın-
lıyoruz.

Yürüyüş: Kampanyadan bah-
seder misiniz? Neden yürüyüş ya-
pıyorsunuz? 

Muhammet Akyıldız (Tekstil İş-
çisi, 29 yaşında)

Ben kampanyayı 4 aydır takip
ediyordum. Bunun sonrasında yürü-
yüşe başlanılacağını öğrendiğimde
çalışmaya katılma kararı aldım. Kam-
panyayı bu 4 aylık süreçte vatanımızın
sorununa dair bir çözüm olarak gör-
düm ve ben de olmalıyım diye dü-
şündüm. Bu dönemde işten çıkarıl-
dığım için çalışmaya ayıracak yeterli
zamanım da var. Trakya Halk Ko-
mitesi’nden arkadaşlarla görüşüp ça-
lışmaya katılmak istediğimi belirttim.
Olumlu karşılandığımda yürüyüş ha-
zırlıklarına başlanmıştı ve ben de
yürüyüşün hazırlık aşamasına katıl-
dım. Öncesinde arkadaşlarımız im-
zalar toplamışlardı. Bu çalışmayı
daha verimli ve sonuç alıcı bir hale

dönüştürmek için böyle bir
yürüyüşü gerekli görmüşler.
Ben de böyle bir çabanın so-
nuç vereceğine inandım, doğ-
ru olanın da böyle olduğunu
düşündüm. Yürüyüşün ha-
zırlık aşamasında Ergene
Nehri’nin boyundaki belli
başlı beldelere yürüyüşümüzü
duyuran afişler astık. Bu yer-
lerdeki soruna duyarlı kişi
ve kurumlarla görüşüp yü-
rüyüşümüz için destek istedik. Son-
rasında yürüyüşümüz için gerekli
olan eşyaların ve katılabilecek arka-
daşların listesini çıkarıp bu eksikle-
rimizi tamamladık, yerel basına da
yürüyüşümüzün duyurusunu yaptık.

Bülent Uluada (Trakya Ünv. Rad-
yo TV Mezunu, Yaş 28)

Kampanyamızı başlatma nedeni-
miz Trakya köylüsünün yıllardır kan-
grenleşmiş olan Ergene Nehri’nin
kirliliği sorununa çözüm olmak. Şim-
diye kadar yöre insanımızı içi boş
beklentilere sokanların, umut ta-
cirlerinin karşısına dikilmek. Ya-
ratacağımız örgütlülüklerle, halkın
sorununu halk çözer anlayışıyla,
sorunun çözümüne halkımızla ulaş-
mak için bu kampanyayı başlattık.

Yürüyüş başlatma nedenimiz ise,
Ergene Nehri’nden zarar gören Trakya

köylümüzle birlikte onlardan
toplayacağımız imzalarla Mec-
lis’e halkımızın sorununu gör-
meyen gözlere, duymayan ku-
laklara duyurmak ve takipçisi
olmaktır. Bu sorunu düzen par-
tilerinin çözeceğine inanmıyo-
ruz. 

Bundan önce verilen onlarca
söz nasıl tutulmuyorsa, AKP’nin
de “Yüzeceğiz, balık tutacağız,
suyunu içeceğiz” sözleri pa-
lavradan öte değildir. Çünkü

AKP’nin açıkladığı şafak operasyo-
nunda Çevre ve Orman Bakanlığı
iki yılda sadece derelerin ıslahından
başka bir şey yapmamıştır. Ve bunu
da bölgeye taşınacak yeni para ba-
balarının fabrikaları için yapmıştır. 

Çözüm ise Çorlu-Çerkezköy’de-
ki fabrikaların takılı olan arıtma-
larını çalıştırmasıdır. Bunu yaptı-
racak olan tek güç ise halkın gücüdür.
Kampanya 7 ay önce Babaeski başta
olmak üzere Lüleburgaz Kırklareli
ve Pehlivanköy merkezde toplu
bildiri dağıtımı ve açıklamalarla
başladı. Tek tek belli merkezlerdeki
köylere gittik, köylülerimizi din-
ledik. Sonrasında 29 Nisan’da Ba-
baeski’de düzenlediğimiz panel ile
imza kampanyamızı başlattık. Ar-
dından yine köylere gittik. 10 Ha-
ziran günü de Uzunköprü’de yü-
rüyüş, basın açıklaması ve topla-
dığımız imzalarla Trakya Halk Ko-
mitesi’nin 4 gönüllüsü olarak yola
çıktık. Ergene Nehri üzerindeki
köylerde imzalar toplayarak, bil-
direler dağıtarak, afişler asarak
Ankara’ya gideceğiz.

Muhsin Engür (Belediye’de ça-
lışan memur, yaş 51)

Yaşadığımız topraklarda en önemli
sorun, Ergene Nehri’nin zehirlenmesi
ve buna bağlı olarak geçimini tarımla
sağlayan halkımızın bundan payını

Röportaj

Muhammet Akyıldız Bülent Uluada

ERGENE’Yİ KİRLETEN AKP’NİN DÜZENİ, TEMİZLEMEK
İÇİN YİNE HALKTAN VERGİ TOPLUYOR

Ergene’yi Temizleme Mücadelesi, Bu Sömürü
Düzenini Yıkma Mücadelesinden Bağımsız Değildir!
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fazlasıyla
almasıydı;
halkımızın
bu sorunu-
nu görmez-
den gele-
mezdik. Bir
yanda Trak-
ya toprak-
larını so-
rumsuzca
talan eden
ve yağma-

layan işbirlikçi sermaye; diğer yanda
sindirilmiş, umutları çalınmış, yarınına
karamsar bakan halk. Bu can alıcı bir
durum bizler için, duyarsız kalamazdık.
Yaklaşık 7 ay önce birkaç arkadaş bir
araya gelerek Trakya halk komitesini
kurduk. Sorunun çözümü için bu adım
gerekliydi. Sonrasında sorunun çözü-
müne ilişkin Kırklareli, Babaeski, Lü-
leburgaz ve Pehlivanköy’de afişler
asıp, bildiriler dağıtıp, basın açıkla-
maları yaptık. Ayrıca konuyla ilgili
29 Nisan’da da Babaeski’de yaklaşık
50 kişinin katılımıyla bir panel dü-
zenledik. Daha sonra Uzunköprü’den
Ankara’ya yürüyüş kararı aldık. 10
Haziran’da Uzunköprü’den yola çık-
tık.

Murat Ulusoy: (Tekirdağ Namık
Kemal Ünv. Ziraat Fakültesi Mezunu,
yaş 33)

“Ergene Trakya’dır Emperya-
lizmin Çöplüğü Olmayacaktır”
adıyla başlatılan bir kampanya. Yak-
laşık 7 aylık bir geçmişi var. Ben
kampanyanın başlangıç aşamasında
kısa bir süre yer almıştım. Ardından
4 aylık bir aranın ardından iki buçuk
aydır bu çalışmanın içindeyim. İlk
ayları genelde bildiri dağıtımı ve afiş
asma şeklinde devam etti. Kırklareli,
Lüleburgaz ve Pehlivanköy’de basın
açıklamaları yapıldı. Dönem dönem
köy ziyaretleri yapıldı. Fakat asıl
olarak 29 Nisan’da Babaeski’de dü-
zenlediğimiz panel öncesinde ve son-
rasında hızlanan bir süreç oldu. Panel
daveti için gittiğimiz yerlerde aslında
insanların sorunu gayet iyi bildiğini
gördük. Zaten sürecin başından iti-
baren imza kampanyası ve Ankara

yürüyüşü hedefi vardı. Biz yürüyüşü
planladığımızdan bir ay kadar erken
başlattık. Artık daha fazla zaman
kaybına gerek olmadığını düşündük.
Bir de imkanlarımız son derece sınırlı,
bunun için bir çok köye gidememiştik.
Yürüyüşü başlatınca bu köylere de
gitme olanağımız olacaktı. Ayrıca
bu mesafeleri yürüyerek kat etmenin
önemli olduğunu düşünüyorum. Bu
sayede halkla olan paylaşım daha
fazla oluyor. Çevreyi ve sorunu daha
yakından görebiliyoruz. İnsanlar da
bu anlamda daha samimi oluyor. 

Uzunköprü ilçesinin Ergene ko-
nusunda sembol olmuş bir yanı var.
Ama Uzunköprü’de 10 Haziran’da
yaptığımız imza çalışmasında şunu
gördük: Sorun Uzunköprü’den son-
ra daha da yakıcı. Çünkü orada
karşılaştığımız bazı köylüler neden
kendi köylerine de gitmediğimizi
sordular. Biz de imkanlarımızın kıt-
lığından bahsettik. Ayrıca bölgeyi iyi
tanımadığımızı bir kez daha anladık. 

Köylerden bahsedecek olursak
gayet sıcak karşılandık. Tek sorun
insanların tarlada ve işte olmalarından
dolayı görüşebildiğimiz insan sayı-
sının sınırlı olmasıydı. Her köyde
konaklayamadığımız için özellikle
konakladığımız yerlerde daha sıcak
ilişkiler kurduk daha fazla sohbet
ettik. Gördüğümüz insanların yüzde
doksan beşinden, belki de daha faz-
lasından imza aldık. Ancak onları
kampanyaya dahil edemedik. Sadece
bir köyde, o köyün gençleri katıldı
bize. Evleri dolaşarak imza topladılar.
O köyde 300’ün üzeride imza top-
landı. Yürüyüşümüze de iki arkadaş
bir süre eşlik etti. Bir de Kırklareli
sınırları içine girildikten sonra
polis ve jandarmanın devreye
girdiğini gördük. Köylere biz-
den önce gidip, özellikle muh-
tarlarla görüşerek tedirginlik
yaratmaya çalışıyorlar. İki
köyde bunu biraz hissettik
ama diğer yerlerde pek etkili
olamadılar.

Yürüyüş: Yürüyüş boyunca
geçtiğiniz yerlerde halk sizi
nasıl karşılıyor?

Muhammet Akyıldız: Trakya
köylümüz evlerini sofralarını bizlere
açarak karşılıyor. Bu sorunu çözün,
çözülsün artık söyleminden başka
bir şey demiyorlar. Gittiğimiz köy-
lere bizden önce jandarma gitse
de Trakya çiftçimiz bizleri sahip-
leniyor. Jandarmaya inat, ver on
tane imza atayım diyenler bile olu-
yor. Bizler onlardan güç alarak kam-
panyamızı daha bir coşkuyla, tüm
hızımızla mücadele ediyoruz. Trakya
köylüsüne bizlerde bu sorunu çözene
kadar mücadele edeceğimizi söylü-
yoruz. Bu halk için, bu köylümüz
için bedel ödemeye değer söyleminde
bulunuyoruz. Bu söylemimizden son-
ra bir amca siz bence güzel şey ya-
pıyorsunuz. Bizler için çaba harcı-
yorsunuz ama sizler evdekilerinizi
arayın yastığı yorganı hazırlasınlar,
sizleri fazla tutmazlar tutuklarlar de-
mesine karşın bizler de, aramamıza
gerek yok yatağımız yorganımız çan-
tamızda, sırtımızda dedik.

Yürüyüş: Yürüyüş programın-
dan bahseder misiniz? Neler yapa-
caksınız, nerelerden geçeceksiniz?

Bülent Uluada: Yürüyüş prog-
ramımız çerçevesinde İstanbul’a kadar
yaklaşık 40 köye ulaşarak Pehli-
vanköy, Lüleburgaz, Muratlı, Çor-
lu, Çerkezköy gibi sorunun yakı-
nındaki ilçelerde açıklamalar ya-
pacağız, imzalar toplayacağız. Bu
yerlere giderken de köylerden imzalar
toplamayı, bildiri dağıtmayı, afişler
asarak köylülerimizi yürüyüşümüze
katmayı hedefliyoruz. Hedefimiz
20.000 imza ile önce İstanbul Tak-
sim’de meşaleli yürüyüş yapmak,

Muhsin Engür 

ERDAL, ADALETE SUSAMIŞ HALKIN ADALET ÖZLEMİDİR! Sayı: 20 / 01 Temmuz 2012 445



Ankara da da Meclis’e yürümek.
İstanbul-Ankara arasındaki belli şehir
merkezlerinde de yürüyüş ve açık-
lamalar yapmayı hedefliyoruz. Yü-
rüyüşün sonunda da Meclis önünde
ve Çorlu-Çerkezköy’de belirledi-
ğimiz atığını Ergene’ye salan fab-
rikalar önünde çadır kurarak o
fabrikayı halka teşhir edeceğiz.

Yürüyüş: Talebiniz nedir?

Bülent Uluada: Taleplerimiz şun-
lardır:

1- Fabrikaların arıtmalarını hemen
çalıştırmaları.

2- Çalıştırmamakta ısrar edenlerin
bölgeyi terk etmesi.

3- Denetimin yöre insanından oluş-
turulacak bir heyete bırakılması.

4- Halkın yaşama hakkını göz
önünde bulunduracak Trakya bölgesi
yaşam ve temel kaynaklarının bu
komisyon tarafından korunmasıdır.

Yürüyüş: Halk Ergene’nin kir-
letilmesine ne diyor? Ergene’nin
açtığı zararların farkında mı?

Muhammet Akyıldız: Halk Er-
gene’nin kirletilmesine öfkeli. Çöp-
lerinden kurtulabilmek için fabrikalar
derelerimizi, ekinlerimizi yok etti. Es-
kiden ektiğimiz pancarı şimdi ekemi-
yoruz Ergene’den tarlalarımız sulamak
için su alamıyoruz. Yanı başımızda
dere varken başka yerlerden tarlaları-
mıza parayla su taşıyoruz. Buna çözüm
bulunsun demeleri öfkelerinin nedenini
açıklıyor. Fabrika sahiplerinin köylü-
lerimizi tehdit söylemlerinden biri de
“Çocuklarınızı işten çıkarırız” diyerek
ve “Biz de bu ülkeye hizmet ediyoruz,
o kadar olacak milli ekonomimiz
ayakta kalsın.” diyerek Trakya köy-
lümüzün yalnız olduğunu bildiklerin-
den onları tehditlerle korkutmaya, ür-
kütmeye çalışıyorlar.

Muhsin Engür: Yürüyüş boyunca
geçtiğimiz yerlerde Trakya Halk Ko-
mitesi’ne ilgi yoğundu. Hiçbir kişisel
çıkar gözetmeksizin, kendi sorunlarını
bir kenara bırakarak halkın sorunlarını
çözmeye çalışan biz devrimcilerle

karşılaşan insanlar şaşkınlıkla-
rını ve hayretlerini gizleyemiyor.
İmzaları tereddütsüz atıyorlar.
Kısacası umutsuz yüreklere su
serpiyoruz, umut oluyoruz. On-
lar bize güveniyor ve güvenmek
istiyor. Biz de onlara güveni-
yoruz.

Murat Ulusoy: Halk çok
tepkili. Kirliliğin yol açtığı zararların
hepsinin farkında, sadece gençlerde
biraz duyarsızlık var. O da Ergene’nin
temiz günlerini göremediklerinden
kaynaklanıyor. Ama asıl neden, yoz-
laşmanın etkisinden kaynaklı duyar-
sızlaşmaları. Yine de içlerinden du-
yarlı olanlar hiç de az değil.

Yürüyüş: AKP büyük projeler
açıklayıp Ergene’nin temizleneceğini
söylüyor. Ne yaptı? Halk inanıyor
mu?

Bülent Uluada: AKP’nin büyük
projesi 2013’te Ergene’de yüzüleceği,
2015’de Ergene’de balık tutulacağı
gibi yalanlardan ibaret. Yöre insanının
ağzına bir parmak bal çalarak, umut
tacirliğini sürdürerek 5-10 yıl daha
sorunu geçiştirmeyi amaçlıyor. Ha-
zırladıkları şafak operasyonunu 2
yıl önce başlattılar. Hazırladıkları
projede fabrikaların arıtmalarını ça-
lıştırmalarına hiç değinilmiyor. İçe-
risinde bolca HES barajı bulunan ve
bunu da halkın sulamada yararlana-
cağını belirten yalanlar var. 

Sorunun kaynağı olan boyama
ve deri fabrikalarından bilinçli olarak
uzak duruyor. Bununla birlikte böl-
gede özellikle kendinden olmayan
belediyelere yaptırdığı katı atık arıtma
tesisleriyle belediyeleri su faturaları
üzerinden para toplamaya zorluyor.
Örneğin, Babaeski Belediyesi evler-
den 10 TL, dükkanlardan 15 TL su
faturası üzerinden aylık olarak katı
atık bedeli ücreti topluyor. Bu neyin
karşılığı alınıyor? Tabii ki Ergene’yi
kirleten emperyalist tekellerin işbir-
likçileri aracılığıyla halka kestikleri
faturadır bu.

AKP’nin açıkladığı Ergene projesi
başta köylüler olmak üzere halkın

belli bir kesimi tarafından çok inan-
dırıcı bulunmasa da başka alternati-
finin kalmadığı noktalarda mecbur
inanmak durumunda kalıyor. Çok
az da olsa karşılaştığımız AKP’li-
lerin belli bir kesimi bilinçli olarak
imza atmıyorlar.

Murat Ulusoy: AKP 3-4 yıldır
bu konudan bahsediyor hatta tarihler
açıklamış durumda. Arıtma tesisleri
yapacağından, fabrikaları OSB’ler
(Organize Sanayi Bölgesi) içinde
toplayıp, hepsini topluca arıtma tes-
isleri yapacağından bahsediyor. So-
runun asıl kaynağının evsel atıklar
olduğunu söylüyor. Bu doğru değil.
Elbette onların da bu işte sorumluluğu
var ama söylenen oranlar doğru değil.
Burada yapmaya çalıştığı şey bu-
radaki kirliliğin faturasını serma-
yeye değil bölge halkına kesmek.
Hatta bunun için 2010 yılına ait bir
yönetmelikle bölgede hane başı 10
TL ücret toplanmasına başlanmış.
Su faturalarında kullanım bedeli-
nin yanı sıra 10 TL katı atık ayrış-
tırma ve taşıma bedeli alınıyor.
Halk örgütsüz olduğu için her is-
tediklerini kabul ettirmekte zor-
lanmıyorlar.

Bir de şöyle bir yanı var, buradaki
talan İstanbul’daki kentsel dönüşüm
saldırısıyla birebir ilişki içinde. 2004
yılında son halini İstanbul Büyükşehir
Belediyesi’nin verdiği Trakya bölge
planı var. Bu planla birlikte, İstanbul’da
yıkmayı planladığı gecekondu böl-
gelerindeki yoksul halkı buralara sür-
meye çalışacak. Onun için önce ora-
larda istenmeyen sanayiler buraya ge-
tiriliyor. Ardından da insanlar buralar
yönlendirilecek. Bu sayede o bölgeler
büyük sermaye ve finans kuruluşlarına
peşkeş çekilecek.
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Yaşadığımız bu düzen adaletsizlik-
ler, hukuksuzluklar üzerine kurulu bir
düzendir. Hayatımızın her anında, her
kesiminde bu adaletsizlikleri, hukuk-
suzlukları görebiliriz. İşçilerden köylü-
lere, esnaflardan memurlara, emekli-
lerden öğrencilere halkın her kesimi bir
yanıyla bu adaletsiz düzenden fazlasıyla
payına düşeni alıyor. Bu düzen sömürü
düzenidir. Yaşadığımız tüm adaletsiz-
liklerin, hukuksuzlukların nedeni sö-
mürüdür. Yüzyıllardır süren ezen-ezilen
savaşında, bu sömürü çarkında daha iyi
bir yaşam için bedeller ödedik, bazı hak-
larımızı kazandık. Ama düzen, ömrünün
sonuna doğru gelirken varolan hakları-
mıza saldırıyor, gasp ediyor. 

Dünyanın her yerinde haklı ve
meşru mücadelelerini sürdüren öğren-
cilere biber, portakal, soğan gazları gibi
insan yaşamına son verebilen işkenceler
yapılıyor. Ellerindeki joplar yetmiyor,
demirden joplar alıyorlar. Avrupa’da

kullanılan ve bir çok öğrencide kalıcı
hasar bırakan bir işkence aletidir demir
jop. Haklar ve özgürlükler mücadele-
si vermek bedel ödemeyi gerektiriyor.
İnsanlarımız gözaltına alınıyor, işken-
ceden geçiriliyor, tutuklanıyor, katle-
diliyor. Dev-Genç, tarihi boyunca bu
bedelleri ödemiş hala da ödemektedir.

Gülşah ve Meral, Amerikan pos-
tallarını ülkelerinde istemedikleri
için, emperyalistlere füze kalkanı
olan bir ülke yerine, özgür bir vatan
istedikleri için; yoksul halk çocukla-
rının okula gidebilmesi için parasız
eğitim, sınavsız bir gelecek istedikle-
ri için tutuklandılar. Sınava hazırlanan
ama maddi imkansızlıklardan ve gele-
cek kaygılarıyla boğuşmaktan intihara
zorlanan öğrencilerin artmaması için pa-
rasız eğitim istediler ve aylardır tutuk-
lular. Temeli adaletsizliğe, hukuksuzluğa
dayalı olan böyle bir ülkede adalet is-
temek, Gülşah ve Meral gibi aylarca

keyfi bir şekilde tecrit hücrelerine mah-
kum edilme sebebi olabiliyor..

Tüm bu hukuksuzlukların, adalet-
sizliklerin olduğu ülkemizde halkımızın
da adaleti var. Adalet istiyoruz, alacağız!
Bu düzen kendi sonunu getirecek ka-
rarlar vermiyor "tarafsız mahkeme"le-
rinde. Bernaların parasız eğitim talebi-
nin 8.5 yıl hapis cezasıyla "ödüllendi-
rilmesi" bunun en somut örneği. Halk
kendi adaletini sağlayacaktır. Tüm sal-
dırılara direneceğiz. Tarihimiz boyunca
her türlü zulmü yenmeyi başardık; İş-
birlikçi AKP iktidarının da zulmünü ye-
neceğiz. Dev-Genç’liler olarak bize
düşen görev daha fazla sorumluluk al-
mak, daha çok örgütlenmek, zulme
karşı geleneklerimizi savunmak ve daha
fazla direnmektir.

Tutsak düşenlerin ve şehitlerimizin
görevlerini üstlenmek ve direnişe tüm
gençliği ortak etmek dışında bir alter-
natifimiz yoktur.

Ülkemizde Gençlik

10 Haziran günü Ergene Nehri’nin kirli-
liğine dikkat çekmek, sorunun asıl nedenini
ve çözümünü halkla paylaşmak için Uzun-
köprü’den Ankara’ya Uzun Ergene Yürüyü-
şü’nü başlatan Trakya Halk Komitesi gö-
nüllülerinin yürüyüşü devam ediyor. Ergene
boyunda toplam 160 km yürüyen komite üye-
leri, 29 köy ve 2 beldeyi geride bırakıp 21 Ha-
ziran Lüleburgaz Kongre Meydanı’na vardılar. 

Lüleburgaz’da basın açıklaması yapılarak,
Ergene yürüyüşünde gelinen süreç ve halkın
yürüyüşü nasıl sahiplendiği anlatıldı. Ayrıca
“Sorunun çözümü Çorlu ve Çerkezköy’deki
fabrikaların, takılı olan arıtmalarını çalıştır-
malarındadır. Bu fabrikaları harekete geçirte-
cek tek güç ise halkın örgütlü gücüdür.” denildi.
Eylem sırasında kamera çekimi yapan polisin
keyfiyeti müdahale edilerek durduruldu. Ey-
leme Lüleburgaz’da bulunan hiçbir sendika ve
demokratik kitle örgütünün katılmadığı da gö-
rüldü. Öte yandan yerel gazeteler, Ergene yü-
rüyüşünü düzenli olarak takip ediyorlar. 

Lüleburgaz’a ulaşan yürüyüşçüler, sı-

rasıyla Pehli-
vanköy, Akarca,
Yeşilpınar, Kad-
riye, Hedeyli,

Karakavak, Düğüncülü, Büyükmandıra, Si-
nanlı, Sarıcaali, Oklarlı, Düğüncübaşı köy-
lerini gezdiler. Ve toplam 9 bini aşkın imza
topladılar. 

Komite üyelerinin açıklama yaptığı son-
raki nokta ise Tekirdağ’ın Muratlı beldesi
oldu. Komite, 35 köy ve 3 beldeyi geride bı-
rakarak, yaklaşık 170 km yolu aşıp 11 bin
imza topladı.

İstasyon Mahallesi, Müsellim, Eski Be-
dir, Ovacık, Karamusul, Çiftlikköy, Seyitler,
İnanlı köylerini geride köyde basın açıkla-
ması yaptılar.

Muratlı Belediyesi önünde yapılan açık-
lamayla yürüyüşte gelinen süreç, yaşananlar
ve çalışmayı hazmedemeyen AKP’nin poli-
sinin yürüyüş sırasında yaptığı baskılar an-
latıldı. Bu esnada eylemi izleyen Muratlı hal-
kı alkışlarıyla destek verdi.

Köy kahvesinde yapılan konuşmalarda
2001 yılından bugüne Ergene’nin simsiyah
suyuna içilebilir raporu verenler halka an-
latılırken bu temiz sudan Meclis'e bir bidon

götürüleceği ve önce bu milletin vekili ol-
duğunu söyleyenlerin bu sudan içmesi ge-
rektiği vurgulandı.

Ovacık köyünde köylülerle birlikte Er-
genenin geçtiği köprünün üzerine kadar
yüründü. Köyün büyükleri burada yaşa-
dıkları zararları anlattı. "Köylüyüz Haklıyız
Kazanacağız", "Halkız Haklıyız Kazanaca-
ğız", "Ergene Bizimle Temiz Akacak" slo-
ganları atıldı. 

Ardından Lüleburgaz'da bulunan Anado-
lu Efes, Koray Kimya, AK Maya, DOSU Maya
gibi şirketlerin kirli sularını nasıl Ergene'ye bo-
şalttıkları fotoğraflanarak, kamera kaydı yapıldı.

Bundan sonraki hedef 30 Haziran'da Çor-
lu'da Sağlık Mahallesi'nde basın açıklama-
sı yapmak. 

Trakya Halk Komitesi, Ergene için
Trakya halkının umudu olmaya devam edi-
yor, umutsuz yüreklere su serpiyor. Trakya
Halk Komitesi yürüyüşüne şu inançla devam
ediyor:“ Biz kazanacağız, Trakya köylüsü ka-
zanacak, Ergene mücadelesi kazanacak.
Emperyalizm bu topraklarda yenilecektir. Er-
gene Trakya'dır! Emperyalizmin Çöplüğü Ol-
mayacaktır."

Ergene Bizimdir! Doğayı Karları 
Uğruna Kirletenlere Bırakmayacağız!
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AKP’nin adaleti: Parasız eğitim isteyene 8.5 yıl hapis cezası...
Halkın da Adaleti Var!



İstanbul Gülsuyu’ndaki Heykel Meydanı’nda 25 Ha-
ziran günü, torbacı (uyuşturucu satıcısı) olduğu bilinen
Hakan T. isimli kişi ve arkadaşları bir minibüse zarar ve-
rerek, mahalle halkını rahatsız ettiler.

Halk Cepheliler, torbacı Hakan T.’nin abisine; “Kar-
deşini al götür sakinleştir. Halka rahatsızlık vermeyi kes-
sin” dediğinde, kendisinin “yurtsever” olduğunu söyle-
yen abi, Cepheliler’in kardeşini uyaramayacağını söyledi.
Abisinin bu tavrının ardından torbacı Hakan T. ve arka-
daşları halka, tüm örgütlere yönelik küfürler etti. Bununla
da kalmayarak, devrimcilerin üzerine daha önceden ifa-
de veren birinden devrimcilere karşı kullanmak üzere si-
lah istedi. Halka büyük rahatsızlık veren, halka ve dev-
rimcilere küfürler eden torbacı birkaç tokat atılarak
gönderildi. 

Bu olayın ardından Gülsuyu BDP, “Bu olayı bizim-
le görüşeceksiniz, gelin toplantı yapalım.” diyerek Halk
Cephelileri çağırdı. Bu olayın BDP ile alakası olmadığı
ve toplantı yapılacak bir konu olmadığı belirtilip toplantıya
gidilmedi.

Gülsuyu-Gülensu Haklar Derneği, yaşananlarla ilgi-
li olarak 27 Haziran’da bilgilendirmede bulundu. Yapı-
lan açıklamada, “Torbacı Hakan T.’nin bu ilk serseriliği
değildir! Kendi çürümesi bir yana, halk çocuklarını ze-
hirlemektedir. Her anlamda tanıdığımız ailesini de ser-

serilikleri yüzünde mağdur etmektedir. Torbacı Hakan
T.’ye çağrımızdır: Torbacılık, serserilik yapmaktan vaz-
geç! Halka ve tüm örgütlere ettiğin küfürlerin, çıkardı-
ğın rezilliğin hesabını ver!” denildi.

BDP’nin aldığı tavrın da yanlış olduğunun belirtildi-
ği açıklama, “Halka küfreden bir serserinin himaye
edilcek bir yanı yoktur. Bu konuda toplantı yapılacak bir
durum yoktur. Çünkü küfür halka ve tüm örgütlere yö-
neliktir. Mahalleyi rahatsız etmiştir… Böyle bir serseri-
yi himaye etmeye çalışmak halkın, yurtseverlerin, dev-
rimcilerin çıkarına değildir. Dahası sahipleneni de çürü-
tür!.. BDP’nin torbacı Hakan T.’yi korumak için Halk Cep-
heliler’e gelmesini değil, ettiği küfürlerin hesabını sor-
mak için Hakan T.’ye gitmesini beklerdik! Çünkü halkın,
yurtseverlerin, devrimcilerin çıkarına olan budur. Her gün
operasyonlarla uyanıyoruz!.. Sokaklar işkencehaneye çev-
rilmiş!.. Mahallelerimize kan emici tekeller göz dikmiş,
yıkım kapıda!.. Çözümü için toplantı, birlik yapacağımız
halkın onlarca sorunu var. Gülsuyu’nda halkın mücade-
lesini büyütmek için bir araya gelelim! Halka, tüm ör-
gütlere küfreden, serserilik yapan biriyle ilgili toplanıp
konuşulacak bir şey yoktur!

Tüm bu yaşananları en başta BDP’li halkımızın ve tüm
devrimci-demokrat güçlerin ve halkımızın bilgisine su-
narız!” denilerek bitirildi.

Spor Gerçek Amacına

Ancak Halkın Elinde Ulaşır!
Pir Sultan Abdal Kültür Derneği (PSAKD) Çiğli Şu-

besi tarafından düzenlenen “2. Geleneksel Yozlaşmaya
Karşı Futbol Turnuvası” 16 Haziran günü başladı. Var-
to-Der, Şirintepe Gençlik, Gomizil, İşçi Kültür ve Halk
Cephesi’nin de katıldığı turnuvaya 16 takım katıldı. Maç
öncesi takımlar Pir Sultan Abdal resmiyle fotoğraf çek-
tirerek, turnuvanın Pir Sultan kültürüne yakışacak şekilde
geçmesi gerektiğini vurgulandı. 

Grup usulüyle oynanan turnuvaya yöre dernekleri, dev-
rimci kurumlar ve mahalleden takımlar katılıyor. Maç-

lar Çiğli Güzeltepe
Spor futbol saha-
sında oynanıyor.
1-2 ay sürmesi
beklenen turnuva,
aynı zamanda
PSAKD Çiğli Şu-
besi’nin Güzelte-
pe’ye taşınması
nedeniyle gerçek-
leştirilecek bir açı-
lış töreniyle bitirilecek. Dernek üyeleri, yozlaşmaya kar-
şı birlik olmak için düzenlenen bu turnuvaya halkın des-
teğini beklediklerini söyleyerek turnuvayı başlattılar.

Her Yerde Politikalarımızı

Anlatacağız!
Kartal Belediyesi tarafından düzenlenen ve 1 ay sürecek

olan Kartal Festivali’nde Halk Cephesi standı 1 haftayı ge-
ride bıraktı. Halk Cephesi standını ziyaret eden halkımızla,
Yürüyüş dergisinde çıkan yazılar üzerine sohbetler edi-
liyor; Tavır ve Boran yayınlarından çıkan kitaplar halka

ulaştırılıyor.
Standı ziya-
ret edenler,
oturdukları
yerlerdeki
derneklere
ulaşmak için
bilgi de isti-
yorlar

Düşmanımız Yoksulluğu ve Yozluğu Yaratıp
Büyütenlerdir, Devrimciler Değil!
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Av ru pa’da

12 Haziran’da İstanbul İstinye Polis Karakolu’na ya-
pılan eylemde şehit düşen Erdal Dalgıç, Avrupa’da Halk
Cepheliler tarafından yapılan törenlerle anıldı…

Londra: İngiltere'nin başkenti Londra'da, Erdal Dal-
gıç için Londra Anadolu Gençlik Merkezi’nde anma
düzenlendi.

Her hafta düzenli olarak yapılan kahvaltının ardından
anma programına geçildi. Yapılan konuşmada “Türki-
ye’deki mücadele, meşruluk ve bizim görevlerimiz” baş-
lıkları işlendi. Konuşmadan sonra “Türkiye’de Adalet Yok-
tur Adaleti Biz Sağlayacağız” başlıklı 389 No’lu, DHKC
açıklaması okundu. Anma boyunca “Erdal Dalgıç Ölüm-
süzdür”, “Yaşasın Halkın Adaleti”, “Kahramanlar Ölmez,
Halk Yenilmez”, “Mahirden Dayıya Sürüyor Bu Kavga”
sloganları atıldı. Şiir dinletisinin ardından, Bülent Dil Ço-
cuk Korosu'nun türküleriyle anmaya katılan kitle coşkuyla
söylenen türkü ve marşlara eşlik etti. Anmaya yaklaşık 60
kişi katıldı. 

Almanya: Almanya'nın Köln şehrinde Halk Cepheliler,
21 Haziran günü Erdal Dalgıç için bir anma düzenlediler.

Anma, Erdal Dalgıç nezdinde tüm devrim şehitleri için
yapılan saygı duruşuyla başladı. Halk Cephesi adına ko-
nuşma yapan bir kişi, “Ülkemizde baskılar, adaletsizlik-
ler artık yeter denecek noktaya gelmiştir. Faşizmin bu per-
vasızlığına karşı geçmişten günümüze Erdal Dalgıç'lar hep
çıkmıştır ve çıkmaya da devam edecektir” dedi. Anma bo-
yunca, Erdal Dalgıç için hazırlanan köşede saygı nöbeti
tutuldu. Bize Ölüm Yok ve Haklıyız Kazanacağız marş-
ları hep birlikte söylendi. Topluca yenen yemeğin ardın-
dan 20 kişinin katıldığı anma sona erdi.

Belçika: Belçika'nın Liege şehrinde 17 Haziran günü,
Türkiyelilerin de yoğun olarak gittiği semt pazarının ku-
rulduğu yere “Erdal Dalgıç Ölümsüzdür İşkencecilerden
Hesap Sorduk Soracağız, Dev-Genç” ve Liege merkezi-
ne de “Erdal Dalgıç Yaşıyor Engin Çeber'in Hesabını Sor-
maya Devam Edeceğiz – DHKC” yazılı pankartlar asılarak,
kuşlamalar yapıldı.

Hollanda: Hollanda’nın başkenti Amsterdam’ın Slo-
termeer bölgesinde, 15 Haziran’da halk kurtuluş savaşçısı
Erdal Dalgıç selamlandı. “Erdal Dalgıç Ölümsüzdür”,
“Devrim Şehitleri Ölümsüzdür”, “Umudun adı DHKP-C”,
“Titre Oligarşı Parti-Cephe Geliyor” yazılamaları Slo-
termeer’in 12 ayrı yerine yapıldı.

Yunanistan: Erdal Dalgıç, Yunanistan Halk Cephesi
tarafından 17 Haziran günü düzenlenen törenle anıldı.

Anma bağımsızlık, demokrasi ve sosyalizm mücade-
lesinde ölümsüzleşenler için yapılan saygı duruşu ile baş-
ladı. Ardından 389 No’lu DHKC Basın Bürosu açıklaması
ve şiir okundu. 

Tanıyanlar Erdal Dalgıç’ı anlatırken, onun halktan olu-
şuna sade-doğal olmasına ve şehitliği ile bize, 46 yaşın-
da da bir insanın savaşçı olabileceğini anlattığına vurgu
yapıldı. “Düşmanın zulmünün sınır tanımadığı, halkımı-
zın adalet özleminin gün be gün katmerlendiği bu günlerde
bir adım öne çıkalım çağırısına ömrünü katanlardan ol-
muştur. O bize bir kez daha savaş çağrısıdır.” denildi. An-
maya katılanların düşünceleri alındıktan sonra, hep bir-
likte hazırlanan yemek yenilerek anma sona erdirildi. 

AKP, Mahallelerimizi Kuşatamayacak!
Anadolu Federasyonu çalışanları, Almanya'nın Düs-

seldorf şehrinde bulunan Türkiye Konsolosluğu önünde,
21 Haziran günü faşist AKP iktidarının, halka yönelik ope-
rasyonlarını protesto eden bir eylem düzenlediler.

Eylemde Anadolu Federasyonu adına Halit Uzunçe-
lebi tarafından yapılan açıklamada: “İşbirlikçi AKP'nin po-
lisi yoksul halkın yaşadığı mahallelere, büyük çaplı ope-
rasyonlar yapacağı söylentilerini yayıyor. İşkenceci po-
lis gece yarısı devrimcilerin kurumlarını taciz ediyor! AKP
yoksul halkın yaşadığı mahalleleri kuşatmaktan, halkı ta-
ciz etmekten vazgeçmelidir.” denildi. 

Açıklamanın sonunda, “İşbirlikçi AKP Katil ABD”,
“Baskılar Bizi Yıldıramaz”, “Erdal Dalgıç Ölümsüz-
dür”, “Yaşasın Halkın Adaleti”, “Halkız Haklıyız Kaza-
nacağız” sloganları atıldı. Ayrıca konsolosluk bahçesin-
de bekleyen insanlara bildiri dağıtıldı.

Erdal Dalgıç Halk Adaletsiz
Kalmasın Diye Şehit Düştü!

Londra

Hollanda

Köln

Düsseldorf
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Sosyalist sistemi bilen, o sistemde
yaşayan hiçbir halk hiçbir insan kapi-
talizmi istemez, isteyemez... Ekono-
mik, kültürel, sosyal olarak kapitaliz-
mi bir avuç asalak dışında halktan hiç
kimse olumlayamaz. 

Bugün gerek Rusya’da, gerek Doğu
Almanya ve diğer eski sosyalizmi ya-
şamış ülke halklarının içinde bulun-
dukları durum, yoksulluk açlık ve sö-
mürüdür. Dilenciliktir, fuhuştur, ben-
cillik bireyciliktir... Yani kapitalizme ait
ne kadar alçaklık varsa onu yaşamak-
tadır bu halklar. Ve haliyle bu sistem-
den memnun olmayacaklar, bundan
daha doğal bir şey olamaz... 

19 Haziran tarihli Taraf gazetesin-
de çıkan bir haber bu gerçeği bir kez
daha göstermektedir. 

Haberde “2008’de yapılan bir an-
kette Doğu Almanyalılar’ın yüzde
43’ünün tekrar sosyalizm istediğini
ortaya koymuştu” deniyor. 

Halk sosyalizmi neden unutsun? 
Ne yaparlarsa yapsın emperya-

listler sosyalizm gerçeğini unuttura-
mazlar. Eğitim, sağlık, barınma, ula-

şım vb. gibi en temel ihtiyaçların
devlet tarafından karşılandığı ve
işsizliğin yoksulluğun olmadığı bir
düzen bugünkü Almanya'nın ko-
şulları göz önüne alındığında el-
bette unutulamaz. 

Burjuvazi Berlin duvarı yıkı-
lınca Doğu Alman halkının refaha,
özgürlüğe kavuşacağı propagan-
dasını yapıyordu. Doğu Alman-
ya’da sosyalist sistemin yıkılması-
nın üzerinden 23 yıl geçti, halk aç-
lıkla tanıştı, işsizlikle tanıştı. Eğitim so-
runlarıyla, sağlık sorunlarıyla tanıştı. 

Bugün Almanya'daki tablo çarpı-
cıdır; 2 milyon 875 bin kişi işsiz, Özel-
likle Doğu Almanya bölgesinde halk
işsizliği ve sömürüyü daha yoğun bir
şekilde yaşıyor. Nüfusun yüzde 14,5’i
yoksul. Bu da yaklaşık 12 milyon in-
sanın, dünyanın en zengin ülkelerinden
birinde yoksulluk içinde yaşadığı an-
lamına geliyor. Almanya’da 330.000
kişi de evsizdir. 
İşte Almanya'da kapitalizmin çü-

rümüşlüğü… 
Bu tablo sosyalist sistemin yıkıldığı

tüm ülkeler için geçerlidir. Sistem yı-
kılır yıkılmaz halk açlıkla, yoksulluk-
la, sefaletle tanıştı. Okuma oranının en
yüksek olduğu, ücretsiz tedavi olduğu,
işsizlik nedir bilmediği, konut sorunu
olmayan bu ülkelerde halklar bu so-
runların hepsiyle yeniden tanıştı. 

Tekrar soruyoruz; Halk sosya-
lizmi neden unutsun? 

Sosyalizm halkların bilincine işle-
miştir. Emperyalizmin tüm çarpıtma-
larına rağmen sosyalizm yaşıyor. Halk-
ların sosyalizme duyduğu özlem ve
umut her geçen gün büyüyor. Ve halk-
lar er-geç kurtuluşlarının sosyalizmde
olduğunu da görecektir.

Çürüyen Kapitalizm Halklara Umut 
Olamaz! Halkların Umudu Sosyalizmdedir! 

İhsan Gürz İşkenceyle Katledildi
Katiller Açıklansın,  Suçlular
Cezalandırılsın!

2 Temmuz 2011 tarihinde Hollanda'nın Beverwijk şehrinde po-
lisler tarafından işkenceyle gözaltına alınarak; götürüldüğü Ijmui-
den polis karakolunda işkenceyle öldürülen İhsan Gürz’ün Türki-
ye’de yapılan otopsisinin raporu açıklandı. Polis, kendisini aklamak
için İhsan'ın cesedini bölgede 3 hastaneye götürerek, hastanede öl-
düğüne dair rapor istemişti. Polis, İhsan’ın ölümünü “uyuşturucu yü-
zünden kalbinin durması” olarak göstermeye ve Hollanda'da yapı-
lan ilk otopside bunu kanıtlamaya çalışmıştı. Türkiye'de yapılan ikin-
ci otopside İhsan Gürz'ün kalbiyle beyninin yerinde olmadığı gö-
rüldü ve vücudunda uyuşturucuya rastlanmadı. 

Anadolu Gençlik Hollanda tarafından yapılan yazılı açıklama ile
yeni otopsi raporu değerlendirildi. Açıklamada, “Hollanda devleti her-
kesi kör ve aptal sanıyor! Hollanda devleti İhsan’ı katleden işken-
ceci katil polislerini koruyor. Onlara 'yargılanamaz' zırhı geçiriyor.
Gençlerimizi katledip, katillerini korumalarına izin vermeyeceğiz.
Biz, Anadolu Gençlik Hollanda olarak katillerin cezasız kalmaları-
na sessiz kalmayacağız. Katilleri biliyor tanıyoruz! Katiller aramızdadır,
aynı karakolda suç işlemeye devam ediyorlar” denildi.

Cephe’yi Sahiplenmek;
Halkı Sahiplenmektir!

Fransa’nın Nancy şehrinde Halk Cepheliler,
24 Haziran günü piknik düzenlediler. Piknik, Ma-
hir ve Dayı’nın resimlerinin bulunduğu Halk Cep-
hesi pankartının etrafında toplanan kitleye yapılan
“Hoşgeldiniz” konuşmasıyla başladı. Ardından
Erdal Dalgıç nezdinde, tüm devrim şehitleri için
bir dakikalık saygı duruşu yapıldı. Ve DHKC’nin,
“Türkiye’de Adalet Yoktur! Biz Sağlayacağız!”
başlıklı, 389 No’lu açıklaması okundu. Müca-
deleyi sahiplenmek, desteklemek gerektiği vur-
gulandıktan sonra “Cephe’yi Sahiplenmek; Hal-
kı Sahiplenmektir! Cephe’yi Sahiplenmek; Umu-
du Büyütmektir!” yazısı okundu. 

2 Haziran günü Almanya’nın Düsseldorf şeh-
rinde düzenlenen Grup Yorum konserine katılan-
lar duygu ve düşüncelerini paylaştılar. Hava ko-
şullarının kötü olmasına rağmen, pikniğe katılan 40
kişi hep birlikte yemekler yiyip, oyunlar oynadı, tür-
küler söyledi, halaylar çekti… Piknik, gelecek yıl
daha kitlesel biraraya gelinmesi kararı ile sona erdi.
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Avrupa'da devrimcilerin
temel çalışma kampanyala-
rını "Irkçılığa Karşı Mü-
cadele" ve "Asimilasyona
karşı kendi kültürümüzü
sahiplenme" oluşturuyor.

50 yıldır Avrupa'da yaşı-
yoruz. 50 yıldır değişme-
yen tek şey, bizim burada
emeğimizle var olduğumuz. Hakkı-
mız olmayan hiçbir hak talebinde bu-
lunmadık bugüne kadar. Hakkımız
olan için dahi yeterince bir talebimiz
ve mücadelemiz olmadı. Tek istedi-
ğimiz aşağılanmadan onurumuzla
çalışmak ve yaşamak. 

50 yıldır en ağır işlerde çalıştık.
Her kuruş için alınteri döktü, emek
harcadı insanlarımız. Ağrımıza gitse
de yine de çalıştık. Aşağılanmak en
ağırıydı. “En kötü işlerde çalışayım
ama aşağılanmayayım, ırkçılığa ma-
ruz kalmayayım” istedi insanlarımız.
Ama bütün devlet kurumlarında ikin-
ci sınıf insan muamalesi gördü. Dev-
let memurları işlerini zorlaştırmak için
ellerinden geleni yaptı. 

Bunlar yetmedi diri diri yakıldılar.
Sokak ortasında tek kurşun ile katle-
dildiler. 

O yüzden halkımızın başlıca so-
runu ırkçılıktır Avrupa’da. Karakol-
larda dövülerek öldürüldü gençleri-
miz. 

Peki ırkçılığa karşı yürüttüğümüz
kampanyalarda sonuç alabiliyor mu-
yuz? Şu şekilde soralım: Bütün ba-
şarılı ya da başarısız olduğumuz iş-
lerimizde nasıl bakıyoruz?

Örneğin bir yürüyüş yaptık ırkçı-
lığa karşı ve halkımız bu kadar tep-
ki duymasına rağmen yeterince ka-
tılmadı. Peki bunun nedeni nedir? So-
ruyor muyuz bunu kendimize? 

Yoksa katılmayan halkı mı suçlu-
yoruz? Eğer kendimize dönüp bak-
mazsak halkı suçlarız? Ya da adam az,
yetemiyoruz diye mazeretler sıralarız.
Her ikisi de devrimci bir tarz değil-
dir. O zaman nasıl bakacağız?

1- Meşruluk

Örneğin ırkçılığa karşı bir etkin-
lik düzenledik diyelim. Irkçılığa kar-
şı mücadele halkın gözünde meşru bir

talep midir? EVET… meşrudur. 

Irkçılığın ne demek olduğunu bi-
liyor mu? EVET biliyor, bizzat yaşı-
yor. O yüzden çok meşru bir taleptir
halk için. 

2- Güven

Peki halk devrimcilere güveniyor
mu? Bu kadar meşru bir talebin arka-
sında birlikte yürüyecek kadar güve-
niyor mu? Güvenmiyor, çünkü tanı-
mıyor yeterince. Halk tanımadığı hiç-
bir kişinin, hiç bir kurumun peşinden
gitmez. İlk önce güvenecek ve inana-
cak.

3- Sonuç Alınabileceğine
İnanıyor mu?

Bu mücadelenin sonucunda kaza-
nabileceğine inanıyor mu? Hayır inan-
mıyor? Irkçı saldırıların arkasında Al-
man devletinin olduğunu biliyor. Ama
onlar bildiğini okur diye düşünüyor, biz
başaramayız diye düşünüyor. Devlet
büyük onun gözünde ve o biz ne ya-
parsak yapalım bunu değiştiremeyiz. 

Kendi gücünün büyüklüğüne inan-
mıyor, biraraya gelebileceğimize
inanmıyor.  O zaman güveni yarata-
cağız ve kazanabileceğimizi göste-
receğiz. Peki nasıl?

Sihirli bir formül yok. Herkes ken-
di alanını tanıyacak ona göre çalışma
yürütecek. Ama tek gerçek olan şu;

Tek Tek, Kapı Kapı
Çalışmak… Kulaktan
Kulağa Ulaşmak…

Bildiri dağıtmak, çağrılar yapmak
çok önemlidir, stantlar açmak çok
önemlidir. Ama hiçbir çalışma kapı
kapı dolaşmanın önüne geçemez. Çün-
kü kapı kapı dolaşmak güven vermek
demektir, kendini tanıtmak demektir.
Israr demektir, ikna etmek demektir.

Örneğin stantlar açıyo-
ruz. Nerelerde açıyoruz?
Merkezi yerlerde, örneğin
Dom Kilisesi’nin önünde.
Olabilir, olmaz diye bir şey
yok? Ama bizim amacı-
mız nedir? 

Irkçılığa karşı bir yürüyüş
mü düzenleyeceğiz? O za-
man Türkiyeliler’in olduğu

mahalleler olmalı. Ve sabit yerlerimiz
olmalı, sürekliliği olmalı. Yani aynı ma-
halledeki insanlar bizi sürekli görmeli
karşısında. Bir iki üç görecek ve bu ıs-
rarı gördükçe daha fazla güveni artacak. 

Biz yanlış bir şey mi yapıyoruz?
Hayır! Doğru olanı yapıyoruz, onla-
rın da doğru bildiği bir şeyi onlara tek-
rar anlatıyor ve buna karşı bizim ile
birlikte mücadele etmelerini istiyoruz. 

Doğru bir şeyi halka anlatmak çok
daha kolaydır. Yalanlarla milyonlar-
ca insanımızı iliklerine kadar sö-
mürdü İslamcı kurumlar. İnsanları-
mızın  dini inançlarını kullandılar yıl-
larca. Deniz Feneri, Kombassanı,
Jetpası. Halkımız inandığında yap-
mayacağı yardım yoktur.

Hala nasıl inanıyorlar diye soru-
luyor? Halk olma özelliği o. Anlaşıl-
mayacak bir şey yok. Temiz ve saf dü-
şünüyor halkımız. Ve sürekli gidi-
yorlar, ikna etmeye çalışıyorlar ve edi-
yorlar. Bizim yapmamız gerekeni
onlar yapıyor, kapı kapı dolaşıyor ve
yalanlarla sömüyorlar halkı. 
Şu gerçeği de unutmayalım: Av-

rupa’daki Türkiyelilerin yürüyüş şek-
linde eylem yapma kültürleri yok.
Yani hak arama bilinçleri yok. Yürü-
yüşe gelmiyor mu, o zaman farklı
yöntemler bulacağız. Kermesler, film
festivalleri, yarışmalar, konserler...
Bunu herkes genişletebilir, yeter ki dü-
şünelim… Mutlaka bir yolu vardır. 

KAZANABİLECEĞİMİZE NA-
SIL İKNA EDECEĞİZ? Somut kaza-
nımlar ile edeceğiz. Somut taleplerimiz
olmalı? Somut kazanımlarımız olmalı.

HALKA GÜVENECEĞİZ VE
HALKIN GÜVENİNİ KAZANMAK
İÇİN KAPI KAPI ÇALIŞACAĞIZ! 

HALKIMIZI SAHİPSİZ BI-
RAKMAYACAĞIZ! HALKIMIZIN
TEK DAMLA ALINTERİNİ YE-
DİRMEYECEĞİZ EMPERYA-
LİSTLERE!..

AVRUPA’dakiBİZ

MEŞRULUK, GÜVEN, SONUÇ
ALMAYA İKNA!

BUNLARI BAŞARDIĞIMIZ
HER İŞİMİZDE MUTLAKA

BAŞARILI BİR SONUÇ ALIRIZ!
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"Bizler dar ve karanlık sokakların adamlarıyız. Gün
gelecek tüm tutsak yoldaşlarımızla hasret giderip
nostalji yapacağız"

Cavit Özkaya

Dev-Genç'li olmanın onurunu ya-
şadı her zaman. Her fırsatta vurgu-
ladı. Gözbebeklerindeki parıltı, yü-
zünden eksilmeyen gülümsemesi
aklımızda. Tutsak kaldığı sürece
anaların, babaların, eş ve kardeşle-
rin yanında ailesinin omuz omuza
olamamasından duyduğu sıkıntıyı ta-
şırdı... 

Görüş günlerinde İbrahim Erdo-
ğan'a annesini getirir, yoldaşının
ikna becerisini ailesine taşımak is-
terdi. Kıpır kıpırdı. Mücadelenin sı-
nırsızlığını taşıdı her zaman. Yeri gel-
diğinde işkence tezgahlarında, yeri
geldiğinde tutsaklıkta, yeri geldiğin-
de yeraltı mücadelesinde ve Dev-
Genç'in gelenekselliğini sürdürme-
deki rolünü yine Dev-Genç’in 20. Ku-

ruluş yıldönümü kutlamalarında onur
defterinde şöyle ifade ediyordu:
“Dev-Genç, Beyazıt Meydanı'nda
yatan bir ölü idi, Şişli Meydanı'nda üç
kız oldu.

Kızıldere'de Mahir'di, Cihan idi,
Kerim oldu, Vedat oldu, Kenan
oldu... Meydanlarda Halil İbrahim idi,
Yüksel idi, Selçuk oldu, Hüseyin
oldu.
İşkencede Ahmet idi, Hayrettin idi,

Ölüm Orucu'nda Haydar oldu, Hasan
oldu, Apo oldu.
İlhan idi, Osman idi, Öztürk oldu,

Salih oldu, Ali oldu.
Onlar idi, yüzler oldu, binler oldu...
Akhisar'dan, Ödemiş'ten, Sö-

ke'den, Aybastı'dan, Çukurova'dan.
Çorum'dan, Maraştan, Çağla-

yan'dan, Kağıthane'den, Bakkal-
köy'den, Profilo'dan, Tariş'ten, Ak-
saray'dan, Beyazıt'tan, Yıldız'dan...
Aktı, aktı, akıyor...

Bağımsızlık, demokrasi ve sos-
yalizm mücadelesinde önderleri ve
halkıyla kucaklaştı, kavgaya koşuyor.

Selam olsun zulmün, zalimin kar
etmediği yiğit neferlere.

Selam olsun Dev-Genç'e ve and
olsun ki, daima Dev-Genç ruhu ve
coşkusuyla yaşayacağıma."

Zaman zaman buluşma yerinde
polisin kuşatmasını hissettiğinde, so-
ğukkanlılığını yitirmeyerek gülümse-
yen Nazmi, onları atlatırken bir köpeğe
yakalanmadan kurtuluşunu daha bir
espriyle anlatıyordu. Yeri geldiğinde,
randevuların titizliği konusundaki bir
tartışmada, deneyimini uykusundan
kalkarak anlatır, yeniden uykuya ge-
çerdi. Cezaevinde tüneldeki bir suyu
boşaltma hazırlığında Nazmi, arka-
daşının enerjisinin tükendiğini fark et-
tiğinde "Bir maşrapa su bir maşra-
pa özgürlük" sözleriyle çalışma tem-
posunu yükseltiyordu. 

Nazmi'nin sıcak insan ilişkilerinin
yanında, sanatla ve kültürle olan ba-
ğını da görüyor, örneklerini birlikte
okuyorduk. Nazmi silaha tutkundu.
En son yakalanmasında silahı çok
sevdiğini, silahsız dolaşmayacağını
haykırıyordu. Ve 12 Temmuz'larda
katletmeye gelenlere karşı halkın si-
lahını kullandı. Kavgada Dev-Genç'i
yeniden sarıp sarmalıyor şimdi.

Nazmi TÜRKCAN'ı
bir yoldaşı anlatyor:
"Dev-Genç Ruhu ve
Coşkusuyla Yaşadı"

Kavganın ve Hayatın İçinde

07 Temmuz - 13 Temmuz

Onlar Vardı

Devletin 2 Ocak 1936’da yürürlüğe soktuğu
“Tunceli Kanunu” ile başlattığı, Dersim’i teslim
alma saldırısına karşı Seyit Rıza önderliğinde
başlayan ayaklanmanın önderlerindendi Alişer.
Ayaklanmaya karşı devletin başlattığı saldırıda
on binlerce Dersim’li katledilirken, ayaklanma-
nın önderlerinden Ozan Alişer ve eşi Zarife de
hainler tarafından katledildiler.

15 Nisan 1912’de Pyonyang’da
doğdu. 1931’de Komünist Partisi’ne
katılarak, Japon işgaline karşı Halk
Ordusunu örgütledi. 1945’te savaşın
zafere ulaşmasından sonra Komünist
Partisi Genel Sekreterliği ve Kore
Demokratik Halk Cumhuriyeti’nin
başbakanlığı görevlerini üstlendi. Kore
devriminin teorik ve pratik önderi olarak

10 Temmuz 1994’te ölümsüzleşti. 

Kim İl SUNG

Alişer ve Zarife

Ülkemizin onurlu aydınlarındandı.
Halkının aydını olan Ilgaz, onurlu yaşa-
mında halktan yana birçok eser yazdı.
83 yaşında, 7 Temmuz 1993’te hayata
veda etti. Rıfat ILGAZ

12 Şubat 1971’de Zonguldak’da
doğdu. Ankara Üniversitesi Hukuk Fa-
kültesi’nde okurken 1989’da Dev-Genç
saflarına katıldı. Zonguldak maden
ocaklarında işçi olarak çalıştı. Zongul-
dak’da İşçi Hareketi Gazetesi Temsilci-
liği yaptı.1995’te tutsak düştü ve ölüm-

süzlüğe kadar devrimciliğin onuru ve kararlılığıyla
yaşadı.

19 Aralık katliamını Bartın Hapishanesi’nde ya-
şadı. 8 Temmuz 2001’de Sincan F Tipi’nde 2. Ölüm
Orucu Ekibi direnişçisi olarak ölümsüzleşti.

Ali KOÇ

Temmuz
1980’de
anti-faşist
mücadelede
şehit
düştü.Aynur CEYLAN

8 Temmuz
1989’da
Samandra’da
faşist mafya
tarafından
katledildi.Metin TOPAL

7 Temmuz 1980’de İstanbul
Sirkeci’de polisle çıkan çatışma-
da şehit düştüler. Dev-Genç’in
Faşist Teröre Karşı Silahlı Mü-
cadele Ekipleri’nde yer alan mili-
tanlarındandılar.

Osman Korkmaz, 1959 do-
ğumludur.

Uğur Korkmaz, 1960 doğumludur.

Osman KORKMAZ Uğur KORKMAZ



İstanbul'un Nişantaşı, Balmum-
cu, Yeni Levent ve Dikilitaş semtle-
rindeki üslerde bulunan 10 Devrimci
Sol önder kadro ve savaşçısı, oligar-
şinin ölüm mangaları tarafından ku-
şatıldılar. Oligarşi, Türkiye’yi ziyaret
edecek olan ABD Başkanı Bush’a,
Devrimci Sol’a karşı kazanılmış bir
zafer armağan etmek istiyordu.

Kuşatılan üslerdeki Devrimci
Sol’cular, heveslerini kursaklarında
bıraktı onların. Kurşunları, bombala-
rı marşlarıyla, sloganlarıyla karşıla-
yan Devrimci Sol’cular, öldüler ye-
nilmediler. 12 Temmuz 1991’de
ölümsüzleştiler.

Niyazi AYDIN: Devrimci Sol'un
kuruluşunda önder kadrolardan biri
olarak yer aldı. Katledildiğinde Mer-
kez Komite üyesiydi. 1950 Dersim
doğumlu. ‘70'li yılların başında katıl-
dı mücadeleye. İstanbul'da İYÖKD
yöneticiliği yaptı. 12 Eylül'den he-
men sonra, mücadelenin en zor ko-
şullarında Devrimci Sol Merkez Ko-
mitesi'ndeydi. 1981 Kasım'ında tut-
sak düştü. İşkencedeki direnişçi tav-
rı örnekti. 1985'te tutsaklığı sona er-
diğinde hareketi yeniden toparlayan,
mücadeleyi ayağa kaldıranlardan
biri olarak görevine devam etti. Dev-
rime adanmış 20 yılda örnek ve ön-
der oldu.

İbrahim ERDOĞAN 
1950 Sivas doğumlu. 1969'da

THKP-C'nin işçi kesimindeki bir
sempatizanı olarak mücadeleye ka-
tıldı. 12 Mart sonrasında yılgınlara,
inkarcılara karşı çıkıp THKP-C po-

tansiyelini toparlamaya
çalışanlardan biriydi.
Devrimci Sol'un kuru-
luşuyla birlikte Dev-
rimci İşçi Hareketi'nin
yaratılmasında görev

aldı. 12 Eylül sonrasında tutsak düş-
tü. 1984 Ölüm Orucu eyleminin bi-
rinci ekibinde yer alarak 75 gün sü-
ren kahramanlığın yaratıcılarından
biri oldu. ‘90'da gerçekleştirilen bir
firar eyleminde özgürlüğüne kavuş-
tuktan sonra kır gerillası sorumlulu-
ğuna atandı. Kıra gitme hazırlıkları
sırasında 12 Temmuz'da şehit düş-
tü.

İbrahim İLÇİ: 1957 doğumludur.
1974'ten itibaren gençliğin akade-
mik-demokratik mücadelesinin ön
saflarında yer aldı. Temmuz ‘77'de
Beşiktaş'ta bir faşist odağın dağıtıl-
ması eyleminde tutsak düştü. Kaldı-
ğı hapishanelerde hep direnişin için-
de yer aldı. Sürgünden sürgüne
gönderildi. ‘84'te Ölüm Orucu direni-
şinin hazırlıkları sürerken gönüllüler-
den biriydi. Tutsaklığı sona erdiğin-
de tereddütsüz mücadeleye koştu.
Devrimci İşçi Hareketi sorumlulu-
ğunu üstlendi. Bu görevini sürdürür-
ken şehit düştü.

Zeynep Eda BERK: 1964 do-
ğumludur. Devrimci yaşamı öğrenci
gençliğin akademik-demokratik mü-
cadelesi içerisinde başladı. İTÜ İn-
şaat Fakültesi’nde Dev-Genç'li ola-
rak çalıştı. Öğrenimini yarıda bıraka-
rak profesyonel devrimciliğe adımını
attı. Ardından SDB komutanlarının
kullandığı bir askeri büronun ku-
rumlaşmasında görev aldı.

Yücel ŞİMŞEK: 1967 doğumlu-
dur. 12 Eylül sonrası gelişen devrim-
ci gençlik hareketi içerisinde yetişti.
İTÜ gençliğinin önderlerinden biri
oldu. Okulu bitirdikten sonra İnşaat
Mühendisleri Odası’nda devrimci
faaliyetlerini sürdürdü. Son olarak
örgüt kuryeliği görevini üstlendi. Yü-
cel'in en büyük isteği Devrimci
Sol'un silahlı savaşçısı olmaktı. Bu
özlemine kavuşamadı belki ama bir
Devrimci Sol savaşçısı gibi şehit
düştü

Ömer COŞKUNIRMAK: 1960
doğumludur. 12 Eylül sonrası geli-
şen gençlik hareketi içinde yetişen
devrimcilerden biriydi. Okul sonrası
mühendis odalarında devrimci faali-
yetlerini sürdürdü. 1989 yazında

yeraltı yaşamına geçti. Büro örgüt-
lenmesi ve çeşitli teknik konuların
geliştirilmesinde sorumluluk aldı.

Cavit ÖZKAYA: 1958 doğumlu-
dur. 1975'te üniversiteyi okuduğu İs-
tanbul'da Dev-Genç saflarında ör-
gütlü mücadeleye katıldı. Beyazıt
Dev-Genç örgütlenmesinde sorum-
luluklar üstlendi. Daha sonra Kara-
deniz Bölgesi’nde görevlendirildi.
Cuntaya karşı mücadelede yine İs-
tanbul'daydı. ‘83 başlarında tutsak
düştü. ‘84 Ölüm Orucu direnişinde
ikinci ekipte görev aldı. ‘88'de tahliye
olduktan sonra SDB'lerin yeniden
oluşturulmasında büyük emeği geç-
ti. Askeri Komite Üyesi olarak gör-
evini sürdürdü.

Hasan ELİUYGUN: 1962 do-
ğumlu. Devrimci mücadeleye lise
yıllarında katıldı. ‘81'de tutsak düştü.
8 yıl sonra dışarı çıktığında yeri yine
mücadele oldu. ‘88'de bir kamulaş-
tırma eyleminde yine tutsak düştü.
1990'da özgürlüğüne kavuştuğunda
Akdeniz Bölge Komitesi’ne atandı.
Daha sonra Askeri Komite Üyesi
ve bir komutan olarak mücadelesi-
ni sürdürdü.

Nazmi TÜRKCAN: 1964 doğum-
ludur. Liseli Dev-Genç içerisinde
kısa sürede gelişti.12 Eylül sonra-
sında tutsak düştüğünde işkenceha-
nelerden zaferle çıkmasını bildi.
‘83'te tutsaklığı sona erdiğinde İs-
tanbul devrimci gençliğinin örgütlen-
mesinde aktif görevler aldı. ‘88'de
tekrar tutsak düştü. 1990'da tahliye
olduktan sonra önce Ege Bölge-
si’nde sorumluluklar üstlendi. Daha
sonra Askeri Komite adayı ve ar-
dından komite üyesi oldu.

Bilal KARAKAYA: 1962 doğum-
ludur. ‘80 öncesinde anti-faşist mü-
cadeleye katıldı. Cunta döneminde
tutsak düştü. 12 Eylül zindanlarında
direndi. Tahliye olduğunda yeri yine
mücadele oldu. Bir devrim emekçi-
siydi. Yıllarca her türlü sosyal ya-
şamdan uzak bir atölyede bombalar-
la yatıp kalktı, onları hazırladı, taşı-
dı. Şehit düşünceye kadar bir Dev-
rimci Sol'cu gibi yaşadı ve öyle
ölümsüzleşti.

İbrahim İLÇİ İbrahim ERDOĞAN Bilal KARAKAYA

Cavit ÖZKAYA

Niyazi AYDIN Ömer COŞKUNIRMAK Yücel ŞİMŞEK Nazmi TÜRKCAN

Zeynep Eda BERK Hasan ELİUYGUN



Evet, bir dönüşüm sürecinin
başlangıcıdır 1990 Mart kararları.
Yaraları sarma, ayağa kalkma
ve yeniden yürüme süreci ta-
mamlanmış, daha hızlı koşma
ve belirlenen hedeflere en kısa
sürede varma süreci başlamıştır.
Bir dönemin noktalanıp yeni bir
dönemin başlatılması ve Dev-
rimci Sol’un gelişimi açısından
önemli bir yere sahip olan ‘90
Mart Kararları aynı zamanda
kısa vadeli bir program olma
özelliğini de taşır. 

1990 Mart Kararları’nın bir
anlamı müdahale ise diğer bir anlamı
da atılımın gerekliliğini ifade ediyor
oluşudur. Devrimci Sol’un yeniden
inşasını programlayan bu kararlar,
ricat sürecinin gerçek anlamda bitişi,
komiteleşmeden yeraltı örgütlenme-
sinin oluşturulmasına, kadroların eği-
timinden askeri örgütlenmenin yeni
baştan yaratılmasına kadar geniş bir
çerçevesi olan bir “yeniden inşa prog-
ramı”dır aslında. Kararların özü, gerçek
anlamda bir “güç” olabilmektir. Dev-
rimci iradeyi oligarşiye kabullendire-
bilmektir. Devrimci Sol önderliği bil-
mektedir ki siyaset sadece üretilen
doğru politikalarla değil, bunları hayata
geçirebilecek bir güçle yürütülebilir.
Yani, siyaset var olmak değil, “güç”
olmak demektir. Önemli olan budur. 

Ülkemizin koşulları düşünüldü-
ğünde, güç olmanın yolunun silahlı
mücadeleyi geliştirmekten geçtiği,
bu anlamda, silahlı örgütlenmeye,
yeraltı örgütlenmesine ağırlık veril-
mesi, hemen her şeyin de bu eksende
düşünülmesi gerektiği açıktır. 1990
Mart Kararları’nı Devrimci Sol her
şeyden önce bu temel üzerinde şe-
killendirmiştir. Kararlar, ülke gerçe-
ğinin ve içinde bulunulan subjektif
durumun somut ifadesidir: 

“1- Merkezi organ güçlendirile-
cek ve etrafında onu çevreleyecek,
her koşulda politika üretebilen, de-
nenmiş, güvenilir, yetkin ileri kad-

rolardan kendi içinde alternatif yö-
netim çıkaracak çap ve kapasiteye
sahip bir kadro çemberi oluşturmak
hedeflenecektir. 

2- Tüm çalışma alanları ve böl-
geler tek insana dayalı ilişkilerden
çıkıp komiteleşecektir. 

3- Yeraltı örgütlenmesi ile legalite
arasındaki ilişki yeniden düzenle-
necek, yeraltı örgütlenmesini güç-
lendirecek bir örgütlenme modeli
esas alınacaktır. 

4- Askeri örgütlenmeye önem ve-
rilecek ve bu geçmiş silahlı ekiplerin
eksik ve zaaflarının genel işlerlik
açısından pratikte ortaya çıkardığı
zorlukların değerlendirilmesi ışığın-
da, günün ihtiyaçlarına cevap verecek
tarzda yeni baştan ele alınacaktır. 

5- Kadroların askeri eğitimine
özel bir önem verilecek, cephe geri-
sinin özellikle Ortadoğu’nun bu
amaçla değerlendirilmesi için bir
program dahilinde ivedi pratik adım-

lar atılacaktır. 

6- Örgütlenmeye orantılı olarak
siyasi pratiğin yükseltilmesine ça-
lışılacak, silahlı eylemlilikler de
sürece ve örgütlenmeye denk bi-
çimde geliştirilecektir. 

7- Stratejik öneme sahip bazı
bölge ve alanlarda örgütlenme
adımları atılacaktır. 

8- Kimin örgüt üyesi, kimin
aday üye, kimin taraftar olduğunun
bilinmediği, belirsizliğe ve karı-
şıklığa son verilerek üyelik teme-
linde bir örgütsel ilişki ağına geçiş
sağlanacaktır. 

9- Merkezi denetim ve yönlen-
dirme kurumlaştırılacak, örgüt ye-
niden disipline edilecektir. Yer yer
şekilsizleşen ideolojinin hayat içinde
ortak düşünce ve davranış birliğini
sağlama noktasında özümsenmesine
önem verilecek, hareket ruhu güç-
lendirilecektir. 

10- Bütün bunlara bağlı olarak,
en kısa sürede ricattan çıkılacak,
atılım yapmanın koşulları oluştu-
rulacaktır. 

11- ‘83’ten günümüze hareketin
değerlendirmesi yapılacak, kadrolara
açıklanacaktır.” 

Kararlar, kadroların açık ve net
onayıyla uygulamaya konuldu. Ön-
derliği coşkuyla onaylayan kadrolar
‘90 Mart Kararları’nı da aynı bilinç
ve kararlılıkla onayladılar. 

Kararların alınmasının ardından
vakit kaybetmeksizin pratik olarak
uygulamaya geçildi. Cesaret ve atıl-
ganlığın damgasını vurduğu hızlı
koşu çoktan başlamıştır artık. Tarih
gösterecektir... Yaşanılacak atılım sü-
reci bir bütün olarak değerlendirildi-
ğinde pürüzsüz, sorunsuz bir süreç
olmayacaktır. Eski ve yeninin çatıştığı,
eski ve yeni arasındaki savaşın ke-
sintisiz sürüp gittiği, eskinin ayak
dirediği ama yeninin, ayak direyenle
hesaplaşıp yoluna devam da ettiği
bir süreç olacaktır…

GÜNÜMÜZÜ AYDINLATAN BİR DÖNÜŞÜM SÜRECİNİN
BAŞLANGICI:

1990 MART KARARLARI 

Devrimci Sol önderliği
bilmektedir ki siyaset sadece
üretilen doğru politikalarla

değil, bunları hayata
geçirebilecek bir güçle

yürütülebilir. Yani, siyaset
var olmak değil, “güç”

olmak demektir. Önemli
olan budur. 
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