 Onlar, Halkın
Avukatlarıdır!
 Onlar, Halkın
Sanatçılarıdır!
 Onlar, Gerçeğin
Sesini Halka
Ulaştıran Yürüyüş
Çalışanlarıdır!

 Onlar, Onurumuz
Gururumuz
TAYAD’lı Ailelerdir!
 Onlar, Faşizme
Karşı Savaşan Halkın
En Onurlu Evladı
DEVRİMCİLERDİR!
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Zulümle, İşkenceyle Yenemediklerinizi
Komplolarla, İftiralarla, Yalanlarla
YENEMEZSİNİZ!
Bu Kavga, Bu Direniş, Bu Bedeller,
Sömürüsüz, Zulümsüz Bir Dünya İçindir!
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 Onlar, Bağımsız
Türkiye İsteyen Anti
Emperyalist
Mücadelenin
Bayraktarları
Dev-Genç’lilerdir!
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Faşizme Karşı Savaşmak Meşrudur!
Emperyalist Saldırganlığa ve

Faşizme Karşı Birleşelim!

Faşizme Karşı Savaşmak Meşrudur! Emperyalist
Saldırganlığa ve Faşizme Karşı Birleşelim!

Ö ğretmenimiz
Biz, Cephe olarak, karşı-devrim rüzgarlarının
en şiddetli haliyle estiği günlerde de,
sosyalizmden asla vazgeçmeyeceğimizi,
emperyalizmle asla uzlaşmayacağımızı haykırdık.
Ne bayraklarımızdan orak ve çekici çıkarmayı
düşündük, ne de silahlarımızı bırakmayı.
Sosyalizmin sorunlarının çözümü sosyalizmdedir
şiarıyla, geçmişten sosyalist deneylere
eleştirel bakıp dersler çıkarmaya evet,
sosyalizmi inkara hayır dedik.
Silahlı mücadelemizde de, hayatın diğer
alanlarındaki mücadelemizde de orak çekiçli
kızıl bayrağımızı dalgalandırmaya devam ettik.
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Türkiye oligarşisinin, emperyalizmin tam desteğiyle
devrimci harekete karşı azgınca saldırısının altında
yatan asıl neden budur. Yoldaşlarımızın olağanüstü
bir kahramanlıkla direnmelerinin altında yatan
ideolojik güç de budur.

İçindekiler
4 Bu operasyon bizi düzene çekme
operasyonudur! Bunlar bize
sökmez! Biz bu konuda
aşılıyız!

24 Tarihimizden Öğreniyoruz:
1 Nisan Komplosu

27 Devrimci Halk Kurtuluş

SAVAŞI BÜYÜTECEĞİZ!

6 Faşizme karşı savaşmak

10
13
14
20

21

meşrudur! Emperyalist
saldırganlığa ve faşizme karşı
birleşelim!
Onlar faşizme karşı savaşan
halkın en onurlu evladı
devrimcilerdir!
AKP’nin komplocu polisine
sahte belge düzenlemesi için
fırsat vermeyeceğiz!
Demir dövüldükçe çelikleşir.
AKP’nin zulmüne boyun
eğmeyeceğiz!
Yürüyüş Dergisi: Gerekirse
kanımızı mürekkep edecek,
gerçekleri yazmaya devam
edeceğiz!
Halk Cephesi: Demokratik
kurumlara yönelik baskınlar,
hukuksuzluk ve medya

30

Cephesi: Olmadı Gürkan
Hacır! Kontranın çocuğu
olma yolundaki Gürkan
Hacır olmadı!..
Devrimci Okul: İdeolojik
saldırı -2 (Burjuvazinin
ideolojik saldırısına karşı
nasıl direneceğiz?)

33 İşbirlikçi AKP, Suriye
halkının düşmanıdır

34 AKP faşizmi cenazeler için
Kürt Milliyetçilerini “bu
süreç bir turnusol kağıdı,
samimiyet sınavıdır” diye
“test” etti

37 AKP düşünme ve
örgütlenme özgürlüğüne
saldırıyor. Zulümle,
işkenceyle,
yenemediklerinizi
komplolarla yenemezsiniz!
Bu zulüm ve adaletsizllik
AKP’yi vurur.

44 Röportaj: AKP polisinin baskın
46
47

48
49
50
52
53

terörü ve 4 gün süren işkence
Emek Haberler: Adalet yok, biz
getireceğiz, hak yediler
ödeteceğiz!
Kamu Emekçileri Cephesi
Haberler: İş güvencemiz, grev
hakkımız ve onurumuz için
örgütlenelim, direnelim,
kazanalım! Milyonları
örgütleyelim.
Emperyalizme ve işbirlikçilerine
karşı Suriye halkının safındayız,
direneceğiz!
Basından: Bağlama... Yüz binler
yürümedikçe sıra hepimizde.
Avrupa’da Yürüyüş: Adaletin
olmadığı yerde örgütlenmek suç
değildir!
Avrupa’daki Biz: Emperyalizm
sahiplenme duygularımızı yok
ediyor! Buna izin vermeyelim!
Onlar halkın sanatçılarıdır. Halkı
için yaşayıp halkı için ölürler!
Yitirdiklerimiz...

54
55 Öğretmenimiz: Sosyalizmden
vazgeçmeyeceğiz!
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Bu Operasyon Bizi Düzene
Çekme Operasyonudur!
Bunlar Bize Sökmez! Biz Bu Konuda Aşılıyız!
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MAYAMIZ KIZILDERE’DEN
GELİYOR... “ÖLMEK VAR DÖNMEK YOK” diyen biziz!
12 Eylül faşist cuntasına karşı
“Amerikancı Faşist Cunta 45 Milyon
Halkı Yenemeyecek" diye direnen
biziz!
Cuntanın hapishanelerinde onursuzlaştırma, teslim alma saldırılarına
karşı direnişimizle hapishaneleri direnişin kalelerine çevirenler biziz!
Bizi onursuzlaştırmak, teslim almak için giydirilmek istenen tek tip elbiseleri 84 Ölüm Orucunda şehitlerimizle paçavraya çevirenler biziz.
Bizi düzen içine çekemeyecekler!
Evet; düşmanın her türlü saldırılarına karşı aşılıyız biz.
84 Ölüm Oruçlarıyla zindanlarda
yarattığımız direniş geleneği dışarıda
tüm halk kesimlerinin elinde direniş
silahına dönüştü. 90’larda karşı devrimlerle sosyalist iktidarlar bir bir
yıkılırken biz atılımı başlattık. Silahlı mücadele veren örgütler silah bırakıp uzlaşma çizgisine girerken biz
düşmandan hesap sorarak silahlı mücadeleyi başlattık. Birileri tarihin sonunu ilan ederken biz 12 Temmuzlarda, 17 Nisanlarda direnişlerimizle
yeni destanlar yarattık. Yeni Kızıldereler yarattık. Sosyalizmin değerlerini savunduk. Sosyalist, komünist geçinen hareketler bayraklarından orak
çekiçleri çıkartırken biz Çiftehavuzlar’dan Sabolar’la sosyalizmin orak
çekiçli bayrağını dalgalandırdık.
Bayrağımız Türkiye’nin her tarafından dalgalanacak diyerek sosyalizme, devrime olan inancımızı tüm
dünyaya gösterdik.
Tüm dünya tanıktır; herkes emperyalizmle uzlaşırken, biz tek başımıza kalmaktan asla korkmadık.
Dünyanın neresinde emperyalizme
kafa tutan, direnen varsa onların yanında yer aldık.

90’larda karşı-devrimlere direnen
Çavuşeskular’ın yanında yer aldık.
Körfez’de Amerikaya kafa tutan Saddam’ı destekledik. Libya’da emperyalizme teslim olmayan Kaddafi’nin yanında olduk. Suriye’de Emperyalistlere ve işbirlikçilere karşı boyun eğmeyen, direnen Esad iktidarının yanındayız. Tek başına kalmanın bedeli neyse
ödedik ve ödemekten çekinmiyoruz.
Evet, biz aşılıyız. Oligarşinin darbelerine, operasyonlarına karşı aşılıyız. Oligarşinin polisi yok etmek üzerine örgütlenmiştir. İstanbul’un tüm
valileri, tüm emniyet müdürleri, terörle
mücadele şubesinin örgütlenmesi
BİZİ yok etme üzerine şekillenmiştir. On yıllardır nice valileri, nice
emniyet müdürleri gelip geçmiştir ve
hevesleri kursaklarında kalmıştır.
Ve itiraf etmişlerdir. “Kızıldere’nin
adı değişti bir siz değişmediniz. Bir sizi
yola getiremedik” diye. Bu saldırılar
bizi değiştirme saldırılarıdır.
Özellikle “İmralı süreci” denilen
şu günlerde AKP, herkese ayar veriyor. Düzen için muhalefete “benim
istediğim gibi muhalefet edeceksin”
diyor. “Benim istediğim gibi parti,
benim istediğim gibi sendika, benim
istediğim gibi dernek, gazete, dergi... olacaksın” diyor.
Yani her şey AKP’nin düzenine
hizmet edecek, hiçbir şey emperyalizmin ve işbirlikçilerin çıkarlarına zarar vermeyecek... AKP’nin düzenine
hizmet etmeyen, emperyalizmin ve işbirlikçilerin çıkarlarının önünde engel teşkil edenler dize getirilip tasfiye edilmek isteniyor.
Bu çerçevede düzen içi güçler aralarında kıyasıya çatışsalar da, çıkarları doğrultusunda uzlaşıyor. Muhalif kesimler ise AKP’nin faşist terörü karşısında ciddi bir direniş gösteremiyor.
AKP, bu kesimleri de “İmralı
süreci”, “akan kan dursun” diye

başlattıkları süreçle düzen içine çekip
politikalarına yedeklemek istiyor.
Kürt milliyetçilerinin, reformizmin, küçük burjuva kesimlerin “ihtiyatlı” da olsa umutlandığı gibi ortada bir "barış, uzlaşma" süreci
yoktur. AKP, Abdullah Öcalan'ın
desteğiyle PKK'yi silahsızlandırıp
teslim almaya çalışıyor.
Bunun için her türlü saldırı mekanizmaları devrede. KCK adı altında gözaltı ve tutuklama terörü sürüyor.
Suikastlerle, gerilla kamplarını bombalayarak, PKK'yi, BDP'yi içten bölüp parçalamaya çalışarak Kürt milliyetçi hareketi silah bırakmaya zorlanıyor. Oligarşinin bütün çabası bu.
“Aman... herkes diline dikkat etsin.
Bozulmasın” denen “İmralı süreci”ne
bakın: Başbakan Erdoğan, İstediği kişiyi Öcalan’la görüştürüyor, istemediğini görüştürmüyor, “Cenazeleri şöyle kaldıracaksın” diyor, “Şöyle konuşacaksın, böyle konuşmayacaksın”
diyor. “Seni samimiyet testinden geçiriyorum” diyor. Bu ne biçim bir süreç böyle? Adını doğru koyalım, kendimizi kandırmayalım... Süreç tamamen AKP'nin daha doğrusu emperyalizmin denetiminde ilerliyor.
“İmralı süreci” dedikleri Abdullah
Öcalan ile yapılan görüşmelerde bugün
Öcalan’ın durduğu yer, bugüne kadarki
en geri noktadır. 2000'lerden çok daha
geridir. Oligarşinin vereceği hak kırıntılarıyla yetiniliyor. Bunlar Kürtçe
dil kursu, Kürtçe savunma, Kürtçe TV,
yerel yönetimlerin yetkilerinin genişletilmesi, valilerin seçimle getirilmesi , yeni yapılacak anayasada “Anayasal vatandaşlık tanımı”nın getirilmesi gibi hak kırıntılarıdır. "Barış",
"akan kan dursun" söylemleriyle
Kürt halkını buna razı etmeye çalışıyorlar. Halkın baskısıyla, oligarşinin
katliam, suikast gibi saldırılarıyla da
"Kandil"i de buna mecbur bırakacağını
düşünüyorlar...

"Kandil" emperyalizmle ve oligarşiyle uzlaşmaya hazır olmakla birlikte, Öcalan’ın "bölgesel özerklik"ten
de vazgeçen önerisini kabul etmiyor.
Emperyalizmden Barzani, Talabani
gibi askeri güçlerinin emperyalizmin
hizmetinde bölgenin hizmetinde kullanılmak üzere korunmasını istiyor.
Geçtiğimiz yaz boyunca yaptığı güç
gösterisinin amacı buydu. Emperyalistlere bölgede dikkate alınması gereken bir güç olduğunu göstermek.
Bizi tasfiye etmeyin kullanın diyor
"Kandil." Şu anda uzlaşamadıkları
nokta budur... Oligarşi ise PKK’nin
tasfiye edilmesi koşuluyla emperyalistlerin maşası olarak kullanılmaya
hazır. Oligarşi ile emperyalistler
PKK’nin silahsızlandırılması konusunda anlaştı.
"Aman sürece zarar gelmesin,
kimse süreci baltalayacak açıklamalarda bulunmasın" denilen süreç
budur.
Herkesin ağzından çıkan kelimelere dikkat ettiği bu süreçte, Biz diyoruz ki;
SAVAŞI BÜYÜTECEĞİZ!
Bu sürecin PKK'yi silahsızlandırma ve teslim alma süreci olduğunu söylüyoruz. Kimse kendini
kandırmasın, NE BARIŞI diyoruz!
DİĞER TARAFTAN EMPERYALİZMİN SURİYE POLİTİKALARINA, OLİGARŞİNİN İŞBİRLİKÇİLİĞİNE AÇIKTAN KARŞI
ÇIKIYORUZ VE ESAD İKTİDARININ YANINDA OLDUĞUMUZU SÖYLÜYORUZ.
Sol’un durumu ortada. Şöyle ya da
böyle düzen dışında illegal mücadeleyi sürdüren bir oportünist de olsa
sol vardı. Bugün o da yok. İdeolojik
fiziki olarak tasfiye oldular. Uzun
süredir bağımsız, örgütlü bir faaliyet
sürdürecek durumda değiller. Kürt
milliyetçi hareketin politikalarına yedeklendiler. Direnen, bedelleri göze
alarak sonuç alan bir mücadeleden çok
uzaklar. Fiilen düzenin STÖ'lerine
dönüştüler. Biz her alanda direnmekten bahsediyoruz. İdeolojik olarak
da, her alandaki direnişlerimizle de, silahlı eylemlerimizle de, OLİGARŞİ
İÇİN TAM BİR ÇIBAN BAŞIYIZ!
Konser de yapsak, film de çeksek,

türkü de söylesek OLİGARŞİ İÇİN
TEHLİKELİYİZ. Konser bileti satmaktan onlarca insanımız yargılanıyor. Film afişi asan insanlarımız gözaltına alınıyor.
ÇÜNKÜ, HERKES "BAĞIMSIZLIĞIN MODASI GEÇTİ"
DERKEN BİZ; 350 BİN KİŞİLİK
BAĞIMSIZ TÜRKİYE KONSERİ
YAPTIK.
DÜŞMAN, TECRİTİ TESLİM
ALMANIN ARACI OLARAK KULLANIRKEN, BİZ TECRİTİ NASIL
PARÇALADIĞIMIZI ANLATTIK.
Onun için emperyalizmin ve oligarşinin her türlü politikalarının
önünde çıban başıyız.
Özellikle de PKK'nin silahsızlandırılma sürecinde çok net olarak bunun emperyalizmin denetiminde
PKK'yi tasfiye süreci olduğunu söylüyoruz.
Oligarşi bugün olmazsa yarın PKK
ile bir şekilde uzlaşacağını düşünüyor.
Ancak bizim silahlı mücadeledeki
ısrarımız, düzen içine çekilemememiz
büyük bir engel teşkil ediyor.
Çünkü direnişimiz faşizmin saldırılarına maruz kalan tüm halka örnek
teşkil etmektedir. AKP iktidarı halkı
ekonomik sosyal olarak memnun ederek yönetmiyor. Baskı, zulüm ve faşist
terör ile yönetiyor. Bir iktidar sonsuza
kadar zorla iktidarını sürdüremez. Kaldı ki, 75 milyon halkımızın yarısı
AKP'nin her alandaki pervasızlığına
büyük bir öfke duymaktadır. Bu yanıyla
güçlü olan biziz. Güçsüz olan AKP’dir.
Asla operasyonlarla, gözaltılarla,
tutuklamalarla, faşist terörle bizi düzen içine çekemeyecekler. Asla boyun
eğmeyeceğiz. Bu oligarşinin bizi yok
etmek için yaptığı ilk operasyon da değildir. Emperyalizm ve oligarşi esas
olarak bunu 2000'de F tipleriyle yapmak istedi. Bunun için hapishaneler tarihinin en büyük katliamını yaptı. Dışarıda bizim dışımızda örgütlü tüm kesimleri teslim aldı. Solu tasfiye etti.
Ve esas olarak 19 Aralık, katliamcılardan Zeki Bingöl'ün itiraf ettiği gibi "DHKP-C'yi bitirmek için”
yapıldı. Düşmanın bu saldırısını direnişimizle boşa çıkarttık.
Beyinlerimizi teslim almak istemişlerdi... 7 yıl süren Büyük Direnişi-

mizle, 122 şehidimizle asla yok edilemeyeceğimiz bir miras bıraktık geriye.
Ve şimdi bu operasyonlarla bizi
sindirmek, nefes alamaz hale getirmek
ve düzen içine çekmek istiyorlar.
Burjuva basında özel olarak yaptırılan DHKP-C haberleri bunun için yaptırılıyor.
Evet, bu bir süreçtir. Bizi düzen içine çekmeye çalışma sürecidir. Bunun
için sadece gözaltı ve tutuklamalarla
gelmeyecekler üzerimize... demagojileri, yalanları, komplo teorileri...
yani psikolojik savaş boyutu fiziki saldırılarla birlikte sürecek...
Yalnızlaştırmaya çalışacaklar. Bize
selam verenleri gözaltına almak isteyecekler, ya da tutuklamak isteyecekler. DHKP-C'nin nasıl bir “terör örgütü”
olduğunu anlatan programlar yapılacak.
Ancak, biz bunlara da aşılıyız. Bu saldırılarla da ilk kez karşılaşmıyoruz.
Hepsine de meydan okuyoruz.
Nice kuşatmaları yardık... Oligarşinin
her türlü saldırılarına karşı aşılıyız.
Asla geri adım atmayacağız. Bizim
asıl hedefimiz oligarşinin korkularını büyütmektir. Hedefimiz, feda
ruhuyla silahlı savaşı büyütmektir...
Faşizmin terörü bizi teslim alamayacak. Herkes barış, uzlaşma demeye devam etsin. Biz KURTULUŞA KADAR SAVAŞ demeye devam
edeceğiz.
Halkımız oligarşiyle asla barış olmayacağını da mutlaka görecek. Direnmekten başka yol olmadığını görecek! Kurtuluş için savaşmaktan
başka yol olmadığını görecek!
AKP'nin bu saldırılarını da boşa çıkartacağız. Hızla tutuklanan yoldaşlarımızın yerini yeni insanlarımız doldurmalıdır.
Bunun için yeni insanlarımıza bir
adım değil, 5 adım ileri atmanın koşulları doğmuştur.
Tutuklanan hiç bir yoldaşımızın
yeri boş kalmayacak.
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Hiçbir yoldaşımız “ben tecrübesizim” diye kaygılanmasın. Nice dolambaçlı yolları aşıp geldiğimiz, ateş
çemberlerinden geçtiğimiz 43 yıllık tarihimizin tecrübesiyle savaştığımızı
unutmayın.
BİZ KAZANACAĞIZ!..
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Zulümle İşkenceyle Yenemediklerinizi Komplolarla, İftiralarla,
Yalanlarla Yenemezsiniz! Bu Kavga, Bu Direniş, Bu Bedeller,
Sömürüsüz, Zulümsüz Bir Dünya İçindir!

Faşizme Karşı Savaşmak Meşrudur!
Emperyalist Saldırganlığa ve

Faşizme Karşı Birleşelim!
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Yargıçlar ve Savcılar Birliği
(YARSAV) gözaltılara ilişkin yaptığı
açıklamada "Darbe dönemlerini aratmayan bir biçimde sabaha karşı avukat bürolarına kapıları kırılarak girilip, hak savunucularının gözaltına
alındığı, toplu gözaltı kararlarının
verildiği, sivil toplum örgütü niteliğindeki dernek odalarının basıldığı
dev polis ordularıyla sokakların tutulduğu faşizmin sıradan bir gününe
uyandık" diyor.
Ancak 18 Ocak günü saat dört;
Sabahın köründe henüz kimse uyanmamıştı. Amerikan uşağı AKP’nin
polisleri kapımıza dayandıklarında.
Yürüyüş dergisi, Tutuklu Aileleri
Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği
(TAYAD), Halkın Hukuk Bürosu
(HHB), Çağdaş Hukukçular Derneği
(ÇHD), Okmeydanı Haklar Derneği,
Gençlik Federasyonu, Grup Yorum’un
faaliyetlerini yürüttüğü İdil Kültür
Merkezi yukarıda helikopter, aşağıda
yüzlerce polis, özel tim, itfaiye araçları, panzerler, TOMA’lar, akrepler
ve çeşitli zırhlı araçlar eşliğinde basıldı. Aynı şekilde İstanbul dışında
Ankara, İzmir, Antalya, Hatay, Bursa,
Malatya olmak üzere 7 ilde toplam
86 kişi gözaltına alındı.
Kurumlara yönelik baskınlar televizyon haberlerine geniş bir şekilde
yansıdı. Faşizmin terörünü büyük
bir çarpıtmayla tüm halkımız izledi.
Okmeydanı’ndaki Gençlik Federasyonu’nun tepesinden bir polis helikopteri projektörlerle binayı aydınlatıyor. Aşağıda yüzlerce polis zırhlı
araçlarla sokakları tutmuş. Bir itfaiye
aracı Gençlik Federasyonu’nun üçüncü katına sepetin içinde yüzleri kar
maskeleriyle kapatılmış ve ağızlarında
gaz maskeleriyle kırdıkları camdan

içeriye
gaz
bombaları atıyorlar. Binanın
girişinde yine
bir grup polis ellerinde balyozlarla duvarı kırıyor. Bir başkası oksijen
kaynakları ve
kesici spirallerle
kapıları kesiyor. Benzer bir görüntü
İdil Kültür Merkezi’nde var. Kültür
Merkezinin giriş kapısının yanındaki
duvarı balyoz ve beton kırma makineleriyle kırmışlar.
Televizyon ve gazeteler günlerce
“11 çelik kapı kırıldıktan sonra ‘kozmik oda’ya girildi” diye haber yaptılar.
"Faşizm, kendine kitle tabanı yaratabilmek için her tü rlü iletişim
araçlarından yararlanmanın yollarına başvurmaktan kaçınmaz. Kişinin
yakasını bırakmayacak biçimde bir
imgenin ü st ü ste kullanılışından
dü zmece bir devrimci dil kullanmaya,
sivil ve ahlaki davranışını etkilemeye
kadar uzanan bir propaganda çalışması söz konusudur." (Faşizmin Analizi, Maria A. Macciochi)
Maria A. Macciochi’nin Faşizm
Analizi’ndeki gibi dört gün boyunca
burjuva medyadan baskın haberlerini
izledik. Döne döne;
“11 çelik kapı”, “Kozmik oda”,
“Kriptolu notlar”, “Devlete ait gizli
bilgilerin Yunanistan ve Suriye’ye
sızdırılarak ajan faaliyeti yürütmek”,
“Eylem hazırlığında olan örgütün
eylemleri son anda önlendi...” gibi
bini bir para etmeyen yalan haberler
verdiler.
Biraz düşünerek fikir yürüten aklı

başında hiç kimse bu yalanlara inanmaz. Ancak faşist propaganda YALAN VE DEMAGOJİ üzerine kuruludur.
Bir yalanı 40 kez tekrarlayınca
artık o yalana söyleyen kendi de
inanmaya başlarmış. Amerikan uşağı
AKP’nin faşist polisleri de öyle yapıyor. Sürekli yalan bombardımanına
tutarak halkın bilinçlerini allak bullak
yapıyor. Daha sonra AKP’nin yalanları ortaya çıkmış, bundan kaç
kişinin haberi olacak... Kitlelerin hafızalarına yalan propaganda yerleşmiş
oluyor. Yalanların çoğu daha aynı
gün ortaya çıkıyor ancak yalanlar
faşist propagandanın özü olunca, örneğin İdil Kültür Merkezi’nde 11
demir kapı olmadığına ilişkin tüm
basın Kültür Merkezi bir basın toplantısıyla gezdirilmesine rağmen “çelik kapı” yalanı hangi kurum hedefe
konulmuşsa onun üzerinden devam
ediyor.
Yasadışı “terör örgütü” ile bağını
kurdun mu, tamam artık her türlü
vuruşu yapabilirsin.
Burjuva medya AKP iktidarı için
çalışıyor. Pervasızca yalanlarını söylüyor AKP. Örgütsüz olmasını da
kullanarak halkın tüm kesimlerine
alçakça saldırıyor.
Kendi iktidarı döneminde Genel

FAŞİZMİN HALKA, ÖRGÜTLENMEYE, DÜŞÜNCEYE UYGULADIĞI

Kurmay Başkanlığı yapmış bir
generali “Terör örgütü kurmak
ve yönetmek”ten tutuklayabiliyor. Ya da 15-20 ilde aynı anda
KCK operasyonu diyerek, “Balyoz” diyerek, “Ergenekon” diyerek yüzlerce kişi gözaltına alıp
tutukluyor. Sadece KCK adı altında yapılan operasyonlarda tutuklananların sayısı 10 bine yaklaştı.
Burada özellikle belirtmek istiyoruz; -birkaç istisna hariç- AKP bütün bu terörü estirirken hiç bir direnişle karşılaşmadı ve karşılaşmıyor.
Son iki yıldır AKP’nin faşist terörüne
maruz kalmayan neredeyse halkın
hiç bir kesimi kalmadı. Futbol Kulüplerinden düzen partilerinin belediye
başkanlarına kadar, AKP’nin terörüne
uğramayan yok. Faşizmin terörü
adeta “kader”miş gibi sineye çekiliyor.

Hayır! AKP’nin Hiçbir
Saldırısı Meşru Değildir!
Yolsuzluksa, hırsızlıksa en büyük
hırsız AKP’dir. Bunlar AKP’nin faşist uygulamalarıdır.
FAŞİZM; MEŞRU DEĞİLDİR!
FAŞİZM; İNASANLIK SUÇUDUR!
FAŞİZM; İNSANLIĞA EN BÜYÜK HAKARETLERDEN BİRİDİR!
FAŞİZM; İNSANLIĞIN DÜŞMANIDIR!
FAŞİST İKTİDARLAR DÜNYA
HALKLARININ OLUK OLUK KANINI AKITTILAR. SADECE İKİNCİ PAYLAŞIM SAVAŞINDA KATLETTİKLERİ İNSANLARIN SAYISI 55 MİLYON CİVARINDADIR.
Onun için faşizm MEŞRU DEĞİLDİR!

Faşizme Karşı Direnmek,
Savaşmak Meşrudur!
İnsanlık Adına Onurdur!
Faşizme karşı direnmek; kendine
devrimciyim, demokratım, ilericiyim,
aydınım diyen herkesin görevidir.
Faşizm kendi dışındaki halkın tüm
kesimlerine, tüm örgütlülüklerine,
her türlü düşünceye düşmandır.

YARSAV’ın açıklamasında hiç
bir abartı yok. Faşist AKP iktidarı
için artık binlerce polisle bir mahallenin kuşatılıp operasyon yapması
sıradanlaşmıştır. Ancak 18 Ocak sabahı AKP’nin faşist polisleri alıştığı
gibi sıradan bir gözaltına alma işlemi
yapamadı. Baskın yaptığı bütün kurumlarda saatlerce süren direnişlerle
karşılaştı.
“11 tane demir kapı, kozmik
odalar, şifreli notlar”ın hikayesi
işte budur. AKP’nin polisleri direnişin
karşısında çaresizdir. Sabahın köründe
Halk Cephesi’nin kapılarını çaldıklarında polisler “içeriye buyur” edilmediler. Çünkü onyıllardır uygulamalarıyla çok iyi tanıdık oligarşinin
faşist polislerini... Baskınlarda neler
yaptığını, nasıl sahte diller ürettiğini,
nasıl komplolar kurduğunu çok iyi
biliyoruz.
Balyoz davasında, Oda TV davasında ve daha bir çok davada
herkes gördü sahte belgelerle, komplolarla, gizli tanıklarla ya da hiç bir
delile de gerek duymadan insanların
nasıl tutuklanıp yıllarca hapishanelerde yatırıldığını. Bugün oligarşi içi
çatışmanın bir sonucu olarak düzen
içinden birçok kesimin de maruz
kaldığı faşizmin bu terörüyle, komplolarıyla devrimciler on yıllardır karşı
karşıyalar... Ve onyıllardır aynı şekilde
saldırıyor faşizmin polisleri...
Onun için hiç bir meşruluğu yoktur polislerin. Polislerin faşist terörü
karşısında direnmek en meşru hakkımızdır.
Baskın yapılan kurumlarda kapıları polise açmamışlar, çelik kapı
yapmışlar... Ne yapacaklardı çelik
kapı yaptırmayıp da? Ne yapacaklardı? Yasa, hukuk, kanun... tanımayan
polise karşı ne yapacaklardı? “Buyurun istediğiniz gibi terörünüzü estirin, komplolarınızı kurun, bilgisa-

yarların içine istediğiniz bilgileri kopyalayın, size hayırlı
komplolar” mı diyeceklerdi.
Halk Cepheliler AKP’nin
polis terörüne karşı meşru direnme haklarını kullanıyorlar.
Direnerek polislerin komplolarının önüne geçmeye çalışıyorlar...
Operasyon boyunca AKP’nin polisleri yalan ve demagojilerle faşist
terörünün üstünü örtmek ve faşist
teröre karşı direnişimizin meşruluğunu gölgelemek istemiştir.

Polislerin Tüm İddiaları
Yalandır!
Onyıllardır zulümle, işkencelerle,
katliamlarla, kayıplarla, infazlarla on
yılları bulan hapis cezalarıyla yıldıramadılar bizi. Teslim alamadılar.
Sindiremediler... Yenemediler... İşkencelerden geçirildik, katledildik,
kaybedildik, hapsedildik, hapishanelerde katledildik ama teslim olmadık, hep direndik...
Komplolarla, yalanlarla da yenemeyecekler bizi. Amerikan uşağı
AKP’nin polislerini rezil rüsva edeceğiz!..
“Kozmik oda”ymış. Biz çok iyi
biliriz sizin o “kozmik oda”larınızı...
“Bülent Arınç’a suikast yapılacaktı”,
diyerek Genelkurmay’la yaptığınız
çatışmaya benzemez. Ne oldu o kozmik odalarınız? Siz, bizi, devletin
gücü arkasından çekilince “sus pus”
olan Amerikancı generalleriniz mi
sandınız? Bizim kurumlarımıza girmek Amerikancı ordunun odalarına
girmeye benzemez.
“Başka ülkelere devletin sırlarını sızdırıp ajan faaliyetleri” gösteriyormuşuz...
Hadi ordan Amerikan köpekleri!
Sizin hangi sırrınız var Amerika’nın
bilmediği? Amerika’dan onay almayan tek bir başbakanı, tek bir yöneticisi var mı bu devletin de biz devlet
sırlarını başka ülkelere verecekmişiz.
Bu tür ucuz yalanlarla devrimcilere
kara çalamazsınız. Emperyalist ajanlar
ülkemizde cirit atıyor. Emperyalizmin
askerlerini, üslerini ülkemize sokan
siz değil misiniz? Ülkemizi emperyalistlerin ve işbirlikçilerin savaş ka-

TERÖRE KARŞI HER ALANDA MÜCADELEYİ BÜYÜTELİM!
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çıkarlarını korumak için AKP hükümeti hakkında dava açacaktır.
Avukatlara atılan çamurun bir nedeni de budur...

Biz Devrimciyiz!
Vatanımızın Bağımsızlığı
İçin Canımızı Veriyoruz!
rargahı haline getiren siz değil misiniz?
Ülkemizdeki bilinen Amerikan
ve NATO üslerinin sayısı 120’nin
üzerinde. Topraklarımızın 35 milyon
metre karesi askeri üs olarak emperyalistlerin denetimi altında. Bu Gazze’nin 3.5 katıdır.

AKP, Halk Cephelilere
Faşizme Karşı Direndiği
Teslim Olmadığı İçin
Saldırdı!
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Halkın Hukuk Bürosu avukatlarının Suriye’ye “devlet sırlarını sızdırdığı” yönündeki yalanların aslı
şudur: Amerikan uşağı AKP Suriye’de
Amerika’nın maşası olarak kullanılıyor. Suriye muhalefeti denilen işbirlikçiler ülkemizde eğitilip, silahlandırılıp gönderiliyor. Halk Cepheliler başından beri ülkemizin emperyalizmin savaş karargahı olarak kullandırılmasına karşı çıkmıştır. Halk
Cephesi başından beri emperyalistlere
ve işbirlikçilerine karşı tek başına
da olsa direnen, boyun eğmeyen
Esad iktidarının yanında olmuştur.
Gizlimiz saklımız yok!
Dünyanın neresinde emperyalizme
karşı bir direniş varsa Halk Cephesi
gücü ve olanakları ölçüsünde o direnişin yanındadır. Çünkü dünya
halklarının baş çelişkisi emperyalizmdir. Emperyalizme karşı direnen halkların yanında olmak devrimcilerin enternasyonalist görevidir.
AKP, bunların dışında Suriye’de
sayısız suç işlemektedir. Suriye’den
tarihi eserler, depo malları çalınıp,
fabrikalar sökülerek ülkemize getiriliyor. Açıkça hırsızlık, yağmacılık,
çapulculuk yapılıyor. Halkın Hukuk
Bürosu Avukatları AKP’nin “ecdadı
Osmanlı”dan devraldığı yağma ve
çapulculuğuna karşı Suriye halklarının

Amerika’nın çıkarları için değil,
halkımız için mücadele ediyoruz.
Kavgamız Bağımsız Türkiye kavgasıdır. Emperyalizmin ve işbirlikçi
oligarşinin sömürüsüne, zulmüne son
verme kavgasıdır.
Halkımızın bağımsız, sömürüsüz,
eşit, adeletli, ögür, demokratik bir
ülkede yaşaması içindir kavgamız.
Bu kavga emperyalizmin sömürüsüne ve oligarşinin iktidarına son
verene kadar sürecek. Faşist terörünüzle, gözaltılarınızla, komplolarınızla,
tutuklamalarınızla engelleyemeyeceksiniz. Yalanlarınızla, iftiralarınızla,
demagojilerinizle mücadelemizin meşruluğunu karartamazsınız.
Halkımız, İşçiler, memurlar, köylüler, esnaflar, aydınlar, sanatçılar,
öğrenci gençlik, öğretmenler, avukatlar, mühendisler, doktorlar, yoksul
gecekondu halkımız... “Kozmik odalar, çelik kapılar, şifreli notlar, eylem
planları, ajan faaliyetleri... yasadışı
örgüt bağlantıları...” bunların hepsi
AKP’nin faşist terörünü meşrulaştırmak içindir. AKP’nin hedefine
koyduğu devrimcilerin, ilerici muhalif
kesimler tarafından sahiplenilmesini
önlemek içindir. AKP bu tür yalanlarla
saldıracağı kesimleri önce tecrit ediyor. Yalnızlaştırıyor. Kimsenin sahiplenemeyeceği noktada artık istediği
gibi saldırıyor.
Korkmayın! AKP’nin yalanlarına,
demagojilerine kanmayın... Demokratik kurumlarımıza yönelik terörünü
meşrulaştırmak ve bizim sahiplenmemizi önlemek için daha çok yalan
söyleyecekler. Artık sizlerde çok iyi
tanıyorsunuz AKP’yi... “Bunlar
DHKP-C’nin yan kuruluşu” diyecekler. “Bunlar eli kanlı terör...” diyecekler. “Bunlar şunu şunu öldürdüler” diyecekler... Daha akla izana
sığmayacak yalanlar söyleyecekler...
Bu yalanlara kanmayın. Bu yalanların

hepsi AKP’nin faşist terörünü meşrulaştırmak içindir. Kendi faşist yasalarına dahi uymamayı meşrulaştırmak içindir...
“Terörist” mi diyor bizlere; İnanmayın. AKP bugüne kadar kimleri
teröristlikle suçlamadı ki. AKP’den
daha büyük terörist mi var. İktidara
geldiğinden beri halkı terörle yönetiyor. Dünya halklarının baş düşmanı,
baş terörist Amerika’nın uşaklığını,
taşeronluğunu yapıyor AKP. Teröristlikte de efendilerinden geri kalmıyorlar...
Ülkemiz halklarına uyguladığı terör yetmiyor, artık başka ülke halklarına karışıyor. Bakın Suriye’ye:
Bütün çapulcuları topraklarımızda
eğitip, silahlandırıp Suriye halklarını
katlettirmek için geri gönderiyor. Aylardır yapıyor bunu. Bu suçtur. Uluslararası suç işliyor AKP.
Bir ülkenin nasıl yönetileceğine
o ülkenin halkları karar verir. Suriye’nin nasıl yönetileceğine karışıyor.
Size ne? Siz kim oluyorsunuz? Esad
iktidarının diktatörlüğü demagojileriyle kendi suçlarının, katliamlarının
üstünü örtmeye çalışıyorlar. Sizin
beslediğiniz, eğittiğiniz, silahlandırıp
Suriye’ye gönderdiğiniz işbirlikçi
çapulcular “Allah Allah” diye tekbir
getirerek insanları kesiyorlar. Toplu
mezarlara gömüyorlar. Siz kimi diktatörlükle suçluyorsunuz?
Hadi ordan halk düşmanı katiller!..
Provokatörler, linççiler, işbirlikçiler!..
AKP’nin polisleri takır takır sokak
ortasında çoluk-çocuk, kadın-erkek,
genç-yaşlı demeden insanları katlediyorlar... Bütün karakollar işkencehaneye dönüştü. Cezalandırılan tek
bir polis var mı? Gaz bombası atılmayan tek bir hak alma eylemi var
mı? Ülkemizde adaletin “A”sı var
mı?
Yasa, hukuk, adalet... bunlar
AKP’nin faşist terörünü meşrulaştırmak ve bir avuç emperyalist ve
işbirlikçi tekellerin çıkarlarını korumak ve güvence altına almak için
var...
“Devrimciler terörist” miş?
Halkımız! Kanmayın bunlara.
AKP halkın düşmanıdır!
AKP, Amerika’nın uşağıdır!
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AKP bugün faşizmin uygulayıcısıdır...

Halkımız! Bugün Öncelikli
Görevimiz Aramızdaki
Çelişkileri, Düşünce
Farklılıklarını Bir Kenara
Bırakıp AKP’nin Faşist
Terörüne Karşı
Birleşmektir!
Evet, bugün öncelikli görevimiz
budur. AKP, halk muhalefetinin bölük
pörçük parçalanmışlığından aldığı
güçle saldırıyor. “Sokaktaki her iki
kişiden biri AKP’li” diye böbürleniyor. Hayır, güçlü olan biziz. AKP’lilerin dediği gibi de olsa 75 milyonun
yarısı biziz. Biz bölük pörçük olduğumuz ve AKP’den korktuğumuz
için halkın önemli bir kesimi hala
destekliyor AKP’yi... Halk bizimdir.

AKP’nin saldırıları karşısında
Halk Cephelileri örnek alın. Herkes
direnebilir. Faşizme karşı birleşelim
ve direnelim. AKP karşımızda küçücük kalacaktır.

Halkımız! Faşizme Karşı
Direnmek, Savaşmak
Meşrudur!
Faşizmin varlığını artık kimse
tartışmıyor; bu ülkenin yargıçları ve
savcıları bile “faşizmin sıradan bir
gününe uyandık” diyorsa; sadece
halk kesimleri değil, düzen partileri
bile faşizmin terörüyle karşı karşıyaysa; faşizmin varlığını tartışmak
yersizdir. Faşizm; “finans kapitalin
en gerici en bağnaz en emperyalist
unsurlarının açık zorba diktatörlüğüdür.” Demokrasinin, haklar ve özgürlüklerin baş düşmanıdır. Bugün

halkımızın her kesimi faşizmi iliklerine kadar yaşıyor.
Faşizmle barış olmaz. Faşizmle
uzlaşılmaz. Faşizmin iktidarına son
verinceye kadar onunla savaşmalıyız.

Faşizme Karşı Savaşı
Büyütmeliyiz!
Faşizme karşı savaşmak, namusuyla, onuruyla yaşamak isteyen, iktidarın uşağı ve halklarımızın katili
olmak istemeyen, vatanını ve
özgü rlü ğü nü dü şü nen herkesin insanlık görevidir. Saldıran, katleden,
işkence yapan, komplolarla tutuklayan, yıllarca hepiste yatıran faşist
AKP iktidarıdır. Faşist saldırılara
karşı direnmek, savaşmak dü nyanın
en meşru ve haklı görevidir. Bu
meşru hakkımızı kullanmalıyız.

Faşizmin Baskı ve Zulmü Altında Yaşamak İstemiyorsak
Savaşı Büyütmeliyiz
Bursa; Liselerde, üniversitelerde bildiri dağıtmak,

İzmir

parasız eğitim talep etmek AKP faşizmi ve okul idareleri
işbirliği içerisinde engellenmeye çalışılıyor. 17 Ocak
tarihinde 4 Dev-Genç’li, Bursa’nın Teleferik Mahallesi’nde
Nuri Erbak Lisesi önünde “Parasız Eğitim Sınavsız Gelecek Hakkımız İstiyoruz Alacağız!” kampanyasının
bildirisini dağıttılar. AKP’nin işkenceci polisleri bildiri
dağıtan Emel Yeşilırmak, Onur Duran ve Başak Diyaroğlu
ile ismini henüz öğrenemediğimiz bir kişiyi daha
gözaltına aldı.
Dev-Genç’liler daha sonra serbest bırakılırken; Bursa
Gençlik Derneği Girişimi, “AKP iktidarı işkencecileriyle
terör estirerek liselilere korku salmaya çalışıyor. Demokratik hakkımız olan bildiri dağıtımını ve parasız
eğitim hakkımızı, milyonlara ulaşmamızı istemeyen
iktidar ve faşist saldırılar bizleri durduramayacaktır”
açıklamasında bulundu.
Serbest bırakıldıktan sonra alanı boş bırakmayan
Liseli Dev-Genç’liler, 18 Ocak günü Nuri Erbak Lisesi’nin
çıkış saatinde eylem yaptı. Eylemde, “Parasız Eğitim
Sınavsız Gelecek İstiyoruz, Alacağız! Milyonları Örgütleyeceğiz”
pankartı açılarak; “Halk
İçin Bilim,

Halk İçin Eğitim!”, “Parasız Eğitim Sınavsız Gelecek
İstiyoruz, Alacağız!” dövizleri ile flamalar taşındı.
Eylemde liseliler, gençlik üzerindeki baskılara karşı
mücadele etmeye çağrıldı. 20 dakika boyunca bildiri
dağıtan Liseli Dev-Genç’liler, hiçbir saldırının kendilerini
yıldıramayacağını gösterdiler.
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İzmir; Liseli Dev-Genç’liler, iki haftadır bildiri
dağıtırken gözaltına alındıkları Suphi Koyuncuoğlu
Anadolu Lisesi önünde 17 Ocak günü basın açıklaması
yaptılar. Lisenin önünde ve çevresinde çevik kuvvet
araçları ve çok sayıda sivil polis bekletilerek öğrenciler
korkutulmaya çalışıldı. Çıkış saati geldiğinde öğrencilerin
kapıdan dışarı çıkması engellendi ve servis araçları
okulun bahçesine sokulup öğrenciler servislere içeride
bindirilerek Dev-Genç’lilerle iletişim kurmaları engellenmeye çalışıldı.
Öğrencilerin çıkmaya başlamasıyla Dev-Genç’liler
açıklamalarına sloganlarla başladılar. Eylemde yapılan
açıklamada “Bizi iki haftadır işkenceyle gözaltına alan
polise soruyoruz: Parasız eğitim istemek, bağımsız
Türkiye için mücadele etmek suç mu? Suç değilse
bizleri ne hakla gözaltına alıyorsunuz?” diye soruldu.
Eylem sırasında kuşlama ve bildiri dağıtımı da
yapıldı. Polisler ise bildiri alan öğrencileri kameraya
çekerek korku salmaya çalıştı. Ancak öğrenciler polisin
tüm çabalarına karşın Dev-Genç’lileri sahiplendi. Onlarca
öğrenci basın açıklamasının sonuna kadar bekledi. Basın
açıklaması polisin tüm provokasyon çalışmalarına rağmen
sloganlarla bitirildi.
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9

Onlar Faşizme Karşı Savaşan Halkın En Onurlu

Evladı

DEVRİMCİLERDİR!

 7 İlde 86 Gözaltı,
55 Tutuklama Terörü!
 Onlar halkın
avukatlarıdır!
 Onlar halkın
sanatçılarıdır!
 Onlar gerçeğin sesini
halka ulaştıran Yürüyüş
çalışanlarıdır!
 Onlar Bağımsız
Türkiye isteyen
Anti Emperyalist
mücadelenin
bayraktarları
Dev-Genç’lilerdir!
Sayı: 349

Yürüyüş
27 Ocak
2013

 Onlar onurumuz
gururumuz TAYAD’lı
Ailelerdir!
AKP’nin işkenceci katil polisi
devrimcileri, işkence yaparak, kurumlarını talan ederek bitiremeyeceksiniz!
Halkı örgütlememizi engelleyemeyeceksiniz!
Baş eğmeyeceğiz, teslim olmayacağız. Bir yıksanız da bin kez yapacağız kurumlarımızı!
AKP halka ve devrimcilere azgınca saldırmaya devam ediyor. Sömürü ve zulüm düzenini saldırılarıyla
pervasızca sürdüren AKP kendine
engel olacak herkesi bastırmaya, susturmaya çalışıyor teslim alamadıklarını, tutuklayarak ya da katlederek
sindirmeye çalışıyor. “Ya benden
olacaksın ya da yok olacaksın” diyor
AKP, “Ya düşüncelerini değiştirecek
bana tabi olacaksın ya da yok ederim
seni” diyor.
Barış adı altında teslimiyet politikalarıyla Kürt halkının mücadelesini
engellemeye çalışan AKP; bir yandan
Kürt halkına; “Barışın, her şey çok
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güzel olacak” derken,
bir yandan katliamlarına operasyonlarına
devam ediyor. Bunun
içindir ki; AKP barış
naraları attığı bir süreçte, halkın kurumları
olan devrimcilerin kurumlarına köpeklerini
saldırtmıştır.
AKP’nin polisleri
18 Ocak’da İstanbul’da, Halkın Hukuk Bürosu, Yürüyüş Dergisi, TAYAD, İdil Kültür
Merkezi, Gençlik Federasyonu, Okmeydanı Temel Haklar veÖzgürlükler
Derneği, Çağdaş Hukukçular Derneği’ni gecenin bir saatinde basarak
talan etti. İstanbul dışında Ankara,
İzmir, Bursa, Malatya, Antalya ve
Hatay olmak üzere 7 ilde devrimci
demokratik kurumları basarak toplam
86 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına
alınanlardan 55’i tutuklandı.
Halk düşmanı AKP’nin polisleri
devrimci kurum ve kişileri başka ülkelere devletin gizli bilgilerini sızdırmak gibi suçlarla suçluyor. Bu
suçlamalar tam da emperyalizme
uşaklık yapan AKP’ye uygun suçlamalardır.
Basılan tüm kurumlarımızı ve bu
kurumlardan gözaltına alınıp tutuklanan insanlarımızı halkımız çok iyi
tanımaktadır.

Onlar Halkın
Avukatlarıdır!
On yıllardır faşist devletin katliamlarına, işkencelerine, infazlarına,
zulmüne karşı devrimcilerin, işçilerin,
köylülerin, memurların, gençliğin,
yoksul gecekondulu halkımızın avukatlığını yapmışlardır. 1988 yılında
kurulan Halkın Hukuk Bürosu’nun
avukatları faşist devletin terörü neredeyse orada olmuşlardır.
12 Eylül Cunta mahkemelerinde
1243 sanıklı Devrimci Sol davası
savunmalarında devrimci avukatlık
geleneğini yaratmaya başlamış, herkesin sindiği bir süreçte cuntaya karşı

devrimcileri savunmuşlardır. Bugüne
kadar kurulan onlarca komployu
yerle bir edip boşa çıkartmışlardır.
19 Aralık 2000’de ülke genelinde
hapishanelere gerçekleştirilen 28 devrimci tutsağın katledildiği, yüzlercesinin ağır şekilde yaralandığı katliam davalarının peşinde olmuş, devletin katliamcı yüzünü teşhir etmişlerdir. 29 Eylül 2008’de Yürüyüş
dergisi satarken gözaltına alınıp hapishanede katledilen Engin Çeber
ile onlarca işkence davasını üstlenen
ve yine devletin katliamcılığını her
türlü engellemeye karşın ortaya seren
avukatlardır.
İstanbul’un göbeğinde 28 Eylül
1994 tarihinde kontrgerillanın kurşunlarıyla infaz edilen Fuat Erdoğanlar’dan, yedi yıl boyunca süren
Büyük Direnişte müvekkillerinin
haklarını savunmak uğruna ölüm
oruçlarına yatan Behiç Aşçılar’a
kadar Halkın Hukuk Bürosu avukatları, bugün hala inandıkları değerler
uğruna canlarını ortaya koyarak halkın
hukuk mücadelesini sürdürdükleri
için faşizmin hedefi oldular ve tutuklandılar.

Onlar Halkın
Sanatçılarıdır!
Faşist cuntanın hemen ardından
kurulan ve aslında kuruluş tarihinde
bile faşizmle asla uzlaşmayacağını
gösteren Grup YORUM, 1985 yılında
İstanbul Üniversitesi öğrencileri tarafından kuruldu. Kurulduğu tarihten
bugüne düzenin her türlü baskı ve
işkencesine maruz kaldılar. Grup YO-
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RUM; halkın umutlarını, özlemlerini,
açlığını, yoksulluğunu ve sosyalizme
olan inançlarını anlatmaktan vazgeçmedi. Faşizm ne kadar çok saldırdıysa
baş eğmeyenlerin sesi Grup YORUM’u halk daha fazla sahiplendi.
Birler yüz oldu, yüzler bin…
2010’da düzenlediği İnönü konseri ile 55 bin kişiyi bir araya toplayan
ve sosyalizm inancını binlerle haykıran Grup YORUM, 2011’de başladığı Bağımsız Türkiye Konserleri
ile önce 150 binleri sonra 350 binleri
bir meydana toplayarak korkularını
büyüttü tekellerin. Son olarak yapımcılığını üstlendiği F Tipi Film’iyle
sanatın başka bir dalını da mücadele
arenasına soktu.
Ayçe İdil Erkmenler’in “Yaşamış
sayılmaz zaten yurdu için ölmesini
bilmeyen” sloganıyla halkın mücadelesini tiyatro alanında yürüten İdil
Tiyatro Atölyesi, 30 yılı aşkın süredir
çıkardığı Tavır Dergisi’yle de devrimci sanatçılığı, sosyalizm mücadelesini Türkiye halklarına anlatmaya
devam ediyorlar.
Her zaman faşizmin hedefi oldu
devrimci sanatçılar. Ancak yıldıramadılar. Tutuklanmayan, gözaltına
alınmayan, faşizmin terörüyle karşılaşmayan Yorum üyesi yoktur. Ancak bugüne kadar hiç bir saldırı
onları yıldıramamıştır. Onlar her zaman halkın, haklının yanında olmuştur. Çünkü onlar halkın sanatçılarıdır.
İdil Kültür Merkezi de halkın kültür
merkezidir.

Onlar Halkın ve Haklının
Sesi, Yürüyüş Dergisi
Çalışanlarıdır!
27 yıldır devrimci basın alanında
faaliyet yürüten devrimci basın Yürüyüş’le misyonunu sürdürüyor. Burjuva medya gibi AKP iktidarına hizmet etmeyen, patronlardan tekellerden
değil haktan yana yayın yapan, halka
gerçekleri anlatan özgür ve devrimci
basın geleneğinden geldiği ve bu geleneğin sürdürücüsü olduğu için her
türlü baskıyla, hukuksuzluk ve keyfiyetle engellenmeye çalışılmıştır.
Kapılarının kırılmadığı duvarlarının
yıkılmadığı yıl yoktur. Bırakın Yü-

rüyüş dergisi çalışanı olmayı, okuru
olmak bile çok büyük bedelleri göze
almak demektir. Yayın hayatı boyunca
onlarca tutsak ve şehit vermiştir. Ancak her şeye rağmen Yürüyüş dergisi
halkın onurlu sesi olmaya devam etmiştir. AKP polisinin bu terörü de
Yürüyüş’ün halka ulaşmasına engel
olamayacak.

Onlar Onurumuz
Gururumuz TAYAD’lı
Ailelerdir!
Halk düşmanı AKP polisinin bastığı kurumlardan birisi de TAYAD’tır.
TAYAD, sadece ülkemizde değil, demokrasi mücadelesi için tüm dünyada
örnektir. İşkencelere, infazlara, katliamlara, gözaltında kayıplara, hapishanelerde tutsaklara yönelik saldırılara karşı verdiği mücadelesiyle
tüm dünyada eşi benzeri görülmemiş
bir mücadele geleneği yaratmıştır.
AKP gibi halk düşmanlarının TAYAD’ı suçlaması, TAYAD’a kara
çalmaya çalışması alçaklıktır. TAYAD
demokrasi, hak ve özgürlükler mücadelesi adına Türkiye ve dünya
halklarının onurudur. Kurulduğu 1986
yılından beri 12 Eylül cuntasından
oligarşinin tüm faşist iktidarlarına
karşı onurlu bir mücadele vermiştir.
Sayısız ilkler yaratmış, Gülsümanlar,
Şenaylar gibi şehitler vermiştir. Kurulduğu günden itibaren devletin
adeta başının belası olan TAYAD ve
TAYAD’lı aileler, karda kışta hapishane önlerinde, mahkeme salonlarında
eylem alanlarında, sokaklarda her
yerde hapishanedeki devrimci tutsakların sorunlarının çözülmesi için
mücadele ettiler.
Gün geldi ana ve babalar hapishanedeki evlatlarının sesini duyurmak
için canlarını ölüme yatırdılar.

Onlar Bağımsız Türkiye
İsteyen Anti Emperyalist
Mücadelenin
Bayraktarları
Dev-Genç’lilerdir!
Türkiye devrim mücadelesinde
10 Ekim 1969 yılından bugüne onur
duyulacak bir tarihe sahip olan Dev-

Genç’liler 43 yıllık mücadele tarihleri
boyunca kesintisiz devam eden kuşaktan kuşağa devredilen militan bir
çizginin temsilcileri olmuşlardır. Dünyada pek az halk ve siyasi hareket
sahiptir böyle bir gençliğe. DevGenç’liler Türkiye halklarının gençlik
mücadelesinin, Türkiye devrim tarihinin her dönem atılgan, cüretli ve
başı çeken gücü olmuşlardır. Sadece
bir gençlik hareketi olmakla kalmayıp
fabrikalarda, köylerde, tarla işgallerinde, gecekondu mahallelerinde, barikatlarda, halkın mücadelesinin olduğu her yerde olmuşlardır. Anadolu
halkları Dev-Genç’lileri bağrına basmış kahramanlaştırmıştır.
Üniversitelerde ve liselerde faşist
işgallerin kırılmasında, öğrenci hakların savunulmasında, parasız eğitim
talebinde, örgütlenme özgürlüğünün
savunulmasında tarihimizin her sürecinde her türlü bedeli göze alarak
savaşmış Anadolu halklarının onurlu
evlatlarıdır.
Her süreçte faşist iktidarın saldırı
hedefi olan ne cunta koşullarında ne
infaz ve kayıp koşullarında, ne de
herkesin mücadeleden kaçtığı süreçte
kaçmamış, geri adım atmamış, halkın
yanında olmuştur. Bugün dahi kısa
süreli aralıklarla baskınlara maruz
kalmasına ve her defasında kitlesel
tutsaklıklar vermesine rağmen DevGenç’liler, Liseli Dev-Genç’liler üç
kampanya birlikte yürütmekte ve örgütlenme mücadelesine ara vermeden
devam etmektedirler. Tutsak DevGenç’lilerin serbest bırakılması, demokratik liseler mücadelesi ve tutsak
devrimci annelerin serbest bırakılması
için kampanyalar yürüten Dev-Gençliler yeni tutsaklıklar vermek pahasına devrimci mücadelelerine yine
coşku ve cüretle devam ediyorlar.
Bu çizgilerini sürdürdükleri ve
AKP’nin faşist gençliği olmayı reddettikleri için hedeftirler.
İşbirlikçi AKP iktidarı Suriye’de
emperyalistlerin maşası olarak kullanılırken, Dev-Genç’liler Bağımsız
Türkiye diyerek Amerika’nın Kürecik’teki radar sistemine, ülkemize
yerleştirilecek patriot füzelerine karşı
mücadele ettiği için polisin hedeflerinin hep başında oldu. Saldırıya uğ-
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ramadığı neredeyse gün yoktur. Bu
saldırılarla Dev-Genç’lileri yıldıracağını sanan Amerikan uşakları yanılıyor. Dev-Genç’liler Anti-emperyalist mücadelenin bayraktarlığını
yapmaya devam edecek.

Onlar Devrimcilerdir!
Onlar emperyalizme karşı bağımsızlık, faşizme karşı demokrasi ve
kapitalizme karşı sosyalizm mücadelesinin öncüsüdürler. Devrimciler
yabancı ülkelere gizli bilgi sızdırmakla suçlanıyorlar. Hadi ordan Amerikan köpekleri! Suçlarınızı devrimcilere çamur atarak gizleyemezsiniz.
Topraklarımızı karış karış satan sizsiniz. Tekellerin çıkarlarının bekçiliğini yapan sizsiniz. Devrimciler
emperyalist tekellerin ülkemizdeki
sömürüsüne son vermek için, vata-
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nımızın bağımsızlığı için savaşıyorlar.
Okullarında iş yerlerinde mahallelerinde düzeni teşhir eden, faşizme
karşı savaşan, halkı için, vatanı için
canını feda eden sadece devrimcilerdir. İşçisi, öğrencisi, öğretmeni,
doktoru, avukatıyla yeteneklerini,
mesleklerini, halkın mücadelesi için,
onur-namus-adalet için kullananlardır.
Hiçbir “casusluk, ajanlık” yalanları
bu gerçeği karalamaya yetmeyecektir.
Onlar yozlaşmaya karşı halkın kültürünü, değerlerini savunan sahiplenen
ve büyütenlerdir. Çetelere mafyalara
karşı halkın hakkını savunanlardır.
Onlar AKP’nin teslim alma politikalarına karşı canlarını ortaya koyarak direnenlerdir.
Devrimcileri bugüne kadar işkencelerle, katliamlarla, gözaltılarla, tutuklamalarla, onlarca yılı bulan ha-

Yürüyoruz Adım Adım
Düşman Üstüne; Baskı, Zulüm,
Ceza, Ölüm Kar Etmez Bize!
Malatya; 17 Ocak günü Malatya’da Dev-Genç’liler
tarafından Paşaköşkü Mahallesi ve Çavuşoğlu Mahallesi’nde Yürüyüş dergisi dağıtımı yapıldı. Dergi dağıtımı
2 saat sürdü ve 22 Yürüyüş dergisi halka ulaştırıldı.
Bursa; 17 Ocak günü Yürüyüş okurları Bursa’nın
Teleferik Akçağlayan Mahallesi’nde dergimizin 347.
sayısının tanıtımını ve dağıtımını yaptı. 1,5 saat süren
çalışmada, okuma yazma bilmeyen bir kişiye derginin
ana başlıkları okundu. 4 Yürüyüş okurunun katıldığı
tanıtımında halkımıza toplamda 15 dergi ulaştırıldı.
18 Ocak’ta ise Ortabağlar Mahallesi’nde 3 Yürüyüş
okurunun 2 saatlik çalışması ile 30 dergi halka ulaştırıldı.
20 Ocak günü Kestel’in Elmalık ve Kale Mahalleleri’nde 3 Yürüyüş okuru 5,5 saat süresince halkımıza
24 dergi ulaştırdı.

Bursa
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pislikler ile yıldıramadınız. Katlederek
kaybederek teslim alamadınız. F Tipleri yaptırdınız düşüncelerini yok
edemediniz. Yalanlarla da, komplolarla da teslim alamayacaksınız.
Yalanlarınızla, iftiralarınızla devrimcileri, devrimci kurumları bırakın
kirletmeyi leke bile süremezsiniz.
Yalanlarınıza, iftiralarınıza kimse
inanmaz. Düzen içinde bir burjuva
partisinin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Başbakan Erdoğan’a
“Onlar sizden daha yurtseverler” demesi boşuna değildir. Biz devrimcileriz. Bu ülkede halk için, vatan için
canlarını feda edenler sadece devrimcilerdir. Amerikan köpeklerinin
haddine değil, devrimcilere çamur
atıp kara çalmak.
Biz; Halkız Haklıyız Kazanacağız.

AKP, Örgütlü Mücadeleye
Saldırıyor! Devrimcilere de,
Meslek Örgütlerine de Saldırının
Temelinde Faşizm Vardır!
Devrimci Mücadelede Mühendis Mimarlar
(DMMM), AKP İktidarının tüm yaşam alanlarını emperyalizm ve işbirlikçi tekellerin ihtiyaçları ve istekleri
doğrultusunda yeniden şekillendiren, TMMOB’un merkezi ve örgütsel yapısını parçalayarak, Mesleki Kitle
Örgütü niteliğini ortadan kaldıran “Yapı Denetimi
Hakkında Yapı Denetimi Kanun Tasarısına” karşı 19
Ocak günü AKP Şişli ilçe binası önünde basın açıklaması
yaptı. Eylem sırasında ilk olarak 18 Ocak'ta devrimci
demokratik kurumlara yönelik yapılan baskınlar protesto
edildi.
Açıklamayı yapan Mehmet Göçebe “AKP iktidarı,
halka, halkın tüm kesimlerine saldırılarını yoğunlaştırarak
kesintisiz sürdürüyor. AKP iktidarı bu saldırılarla devrimcileri sindireceğini sanıyorsa yanılıyor. Bu saldırılar
devrimcilerin mücadelesini yükseltir direnişini güçlendirir, ama AKP İktidarının da sonunu bir adım daha
yaklaştırır” dedi.
Göçebe konuşmasını şu sözlerle bitirdi: “Buradan
AKP’yi kendi binalarının önünden uyarıyoruz. Gözaltı
ve tutuklamalara son verilmesini ve gözaltına alınanların
derhal serbest bırakılmasını istiyoruz.”
Basın açıklamasından sonra topluca Okmeydanı’nda
bulunan İdil Kültür Merkezi, Gençlik Federasyonu ve
Temel Haklar ve Özgürlükler Derneği ziyaret edilerek,
bu kurumlardaki polisin yaptığı yıkım ve talan yerinde
görüldü.
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Çeli̇k Kapılarımız Olacak! Gerekirse Bütün Binamızı Çelik Kapı Yaparız, Suç Mu?
AKP’nin Komplocu Polislerine Karşı Gerekirse Bütün Bilgisayarlarımızı Yakarız!

AKP’nin Komplocu Polisine Sahte Belge
Düzenlemesi İçin Fırsat Vermeyeceğiz!
AKP'nin komplocu, işkenceci polisinin elinde tek bir belge ve delil
yoktur tutuklamalarla ilgili.
Ama olur mu; belge var ellerinde!
Basına da servis ettiği belge şu: "11
ÇELİK KAPI VAR, CD'leri bilgisayarları yaktılar, notları yaktılar..."
Suçları yoksa niye çelik kapı takıyorlar deniliyor ya da neden o zaman bilgisayarları kırıyorlar ve yakıyorlar diyor bazı "çok akıllı" sözde
gazeteciler.
Niye mi? Beyninizi çok yormanıza
gerek yok, çok açık!
Artık sokakdaki çocuğun dahi
bildiği bir gerçek "SAHTE BELGE",
halk böyle biliyor. Sahte belge düzenliyor AKP'nin komplocu polisi.
Biz bu komplocu polisi en iyi 1
Nisan'dan biliyoruz, nasıl eline geçen
basit bir yazının içlerine isimler yerleştirdiğini, aralarına notlar serpiştirdiğini yaşadık, bu yüzden arkadaşlarımız yıllarca hapis yattı, hala
yatıyor.
Niye biz aptal mıyız? Bilgisayarlarımızı elimizle "ahlaklı, adaletli
AKP'nin polisine" mi verelim, onlar
üzerinde hiç bir işlem yapmaz değil
mi?.. (!) Güvenelim yani, komploculukta uzman AKP'nin işkenceci
polislerine, savcılarına.
Suçumuz yoksa neden yakıyor
muşuz, böyle diyor AKP'nin ipini
koparmış yazarları.
Dergi dağıtım listesi belgesini polisin
eline kendi ellerimizle verelim örneğin,
onlar da "silahlı eğitim alanların" isimleri diye değiştirsin öyle mi?
Belli mi olur içine onursuz, ahlaksız
yazılar koyarlar? Yapmadıkları şeyler
mi? Bu konuda doktoralarını aldı
AKP'nin polisi, komplo ve sahte belge
düzenleme konusunda uzmanlar.
Bilgisayarları yaktığımızı servis
etti İstanbul polisi. Niye, siz alın ve
içine isim ekleyin diye mi verelim
elinize? Hiç alakasız telefonları ekleyin, ya da tutuklamak istediğiniz
birinin mesajı diye sunun mahkemeye

öyle mi?
Ya da bizim ağzımızdan
başkasına mesaj atın diye mi
tutalım ve yok etmeyelim!
Basından izledik bu haberleri.
Basınadır sözümüz; bir
gün başınıza polis bir çorap
örerse eminiz sizin de ilk
işiniz telefonunuzu yok etmek olacaktır. Bir şey olduğundan değil komplodan artık burjuva basın
da çok korkuyor bunu çok iyi biliyoruz.
Gelelim şu basında çıkan "11
çelik kapı" ya. Sanki apartman değil
de şato! 11 kapısı var, bir de çelikmiş… Gidip baktılar ve test ettiler
herhalde, o kadar eminler ki! Özellikle
iddia deme gereği dahi duymayan
Şahenk’in yalaka kanalı Star TV.
Keşke o kadar imkanımız olsa da
yapsak. Ama polis o kadar sık basıyor
ki hangisini yapacaksın?
Evet çelik kapılarımız var. Ne olmuş, olmasın mı? Niye bu haberleri
yapan iddia demeye dahi gerek görmeyen Star TV gibi kanalların çelik
kapıları, güvenlik kameraları, x-ray
cihazları yok mu?
Niye sizin kanınız daha mı kırmızı? Sizin neden var? Sizinki belli,
Şahenk gibi medya patronları halktan
korkuyor. Öyle her önüne gelen girmesin değil mi? Halkın kanalı değil
burjuvazinin kanalı çünkü.
Bu haberleri servis eden polisin
ne kadar kamerası çelik kapısı var
acaba? Bırakın çelik kapıyı binayı
kurşun geçirmez camlar ile donatıyorlar.
Ama onların düşmanı çok değil
mi? Evet çok düşmanları var. Halkın
çok ahı var, düşmanları halk. Ama
onlar polis, onların hakkı var.
Kime göre haklı, neye göre haklı?
Düşmanına karşı önlem alma hakkı herkesindir. Evet biz de önlem

alıyoruz, güvenlik için kamera kuruyoruz. Çelik kapı yapıyoruz!
Aklınıza estiğinde, her eylem sonrası intikam almaya geliyorsunuz.
Kendi acizliğinizi demokratik kurumlarımızdan çıkarıyorsunuz.
Her teşhir olduğunuzda o bürolarımıza geliyorsunuz. Ne zaman
güçlendiğimizi görseniz işkence yapmaya geliyorsunuz.
Hollywood filmlerindeki gibi camlardan dalış yaptılar! Sanki çıkartma
yapıyorlar, sözde belge yakalayacaklar. Basına böyle lanse ediyorlar,
yoksa onlara belgemi gerekiyor. Tiyatro oynuyorlar işte.
İsterseniz camdan bacadan girin.
Bizi öyle hemen gözaltına alamayacaksınız.
Halkımızı fişlemeniz için de sizin
elinize koz vermeyeceğiz.
Çelik kapılarımız olacak, gerekirse
bütün hepsini yaptırırız. Bunu bir
suç gibi gösterip ballandıra ballandıra
anlatan basına da çağrımız, siz de
sökün o kapıları kameraları, ya da
işkence merkezlerindeki kameralar
çıkarılsın bizde çıkaralım çelik kapılarımızı!
Çelik kapı yaptırmak suç değildir!
Sanki çıkarma yapar gibi helikopterle
büroları basan düşmana karşı güvenliktir!
Bilgisayarları yakmak suç değildir! Sahte belgelerin, komploların
hazırlanmasına karşı bir önlemdir!
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Demir Dövüldükçe Çelikleşir
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18 Ocak günü sabaha karşı saat
04.00 sularında İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Hatay, Malatya
ve Dersim’de yapılan baskınlarla
toplam 86 kişi gözaltına alındı. İstanbul’da Yürüyüş dergisinin basım
ve dağıtım işlerinin yapıldığı Ozan
Yayıncılık, Gençlik Federasyonu,
Okmeydanı Haklar Derneği, İdil Kültür Merkezi, TAYAD, Halkın Hukuk
Bürosu ve Çağdaş Hukukçular Derneği İstanbul şubesi basılırken; Ankara’da Çağdaş Hukukçular Derneği
Merkez Binası, Hukuk Bürosu Ankara şubesi basıldı. İzmir’de ise ev
baskını ile Doğançay Yardımlaşma
ve Dayanışma Derneği basıldı. Bursa'dan Doğan Yıldız, Malatya'dan
Ahmet Doruk Turhan, Dersim'den
Ünal Çimen gözaltına alındı. Ayrıca
İstanbul’da 20 Ocak günü öğlen saatlerinde İstanbul, Mecidiyeköy’de
yanında bir TAYAD’lı ile birlikte
yürüyen Berna Yılmaz sivil bir otoya
zorla bindirilerek kaçırıldı. Yurt Gazetesi Muhabiri Sami Menteş de İstanbul’daki evine yapılan baskında
gözaltına alındı.
Yapılan tüm bu baskınlarda 86
kişi gözaltına alındı; gözaltına alınanlardan 55’i tutuklandı.
AKP, politikalarına uymayan, dayatmalarını kabul etmeyen tüm kesimlere özellikle ve başta da devrimcilere, Halk Cephelilere saldırıyor.
“Bir tek siz kaldınız yola getiremediğimiz” diyor işkenceciler. Ve haklılar da bir tek biz direniyoruz. Bir
tek biz söylüyoruz, yazıyoruz gerçekleri. Ve bunun bedelini de tutsaklıklarla, şehitliklerle ödüyoruz.
Hiçbir zaman bedel ödemekten kaçmadık. Milyonları örgütleme iddiamıza dört elle sarıldık.
Devleti korkutan da gelişen ve
büyüyen devrimci muhalefettir. Parasız eğitim istemenin bile on yıllara
varan cezalarla yargılandığı ülkemizde, iktidarın yıkılmasını istemek
ve bunun için mücadele etmek bedelsiz olmuyor. Ama AKP ve uşağı
olduğu emperyalistler, bir tek bizim

8 ilde yapılan baskınlarda gözaltına
alınan 86 devrimciden 55’i tutuklandı.
Tutuklananların İsimleri Şöyle:
İstanbul, Ankara, Malatya, Dersim,
Bursa ve Hatay’dan alınarak tutuklananlar: Kamile Kayır, Şafak Yayla,
Elif Sultan Kalşen, Veysel Şahin, Yeliz
Kılıç, Doğan Karataştan, Alişan Gül,
Dursun Göktaş, Fatih Özgür Aydın,
Leyla Aracı, Mahir Bektaş, Güven
Usta, Gamze Keşkek, Berna Yılmaz,
Bakican Işık, Erdem Hanoğlu, Cemil
Onur Çelikdağ, Cansu Alataş, Duygu
Yücel, Ünal Çimen, Cavit Yılmaz,
Harran Aydın, Ümit Çimen, Tahsin
Sağaltıcı, Sami Menteş, Hasan Farsak,
Ulaş Doğan, Beşir Özdemir, Çağrı
Avcı, Av. Selçuk Kozağaçlı, Av. Taylan
Tanay, Av. Barkın Timtik, Av. Ebru
Timtik, Av. Günay Dağ, Av. Nazan
Betül Vangölü Kozağaçlı, Av. Naciye
Demir, Av. Şükriye Erden, Av. Güçlü
Sevimli.
İzmir'den gözaltına alınan 17 kişinin tamamı tutuklandı: Ahmet Alpözel, Ahmet Doruk Turhan, Arzu
Yetik, Binali Çelik, Çağlar Çevik, Didem Tütenk, Engin Ceylan, Emir Öztürk, Eylem Mahanda, Gökhan Çoban, Gülhan Sağaltıcı, İnan Sezer,
Mert Toka, Mustafa Özüsağlam, Serap
Dursun, Yusuf Dut ve Zeynep Yılmaz.
Serbest Bırakılanlar
Av. Gülvin Aydın, Av. Güray Dağ,
Ali Aracı, Caner Bozkurt, İbrahim
Gökçek, Selma Altın, İnan Altın, Özlem Kütük, Pınar Hanoğlu, Güneş
Seferoğlu, Mehmet Emin Kaçmaz,
Damla Sandal, Ebru Hatice Akbaba,
Uğur Enis Taşçı, Umut Karakaya,
Ayhan Bayrak, Erhan Acar, Doğan
Yıldız, Sultan Kavdır ve Efkan Bolaç
Şartlı Serbest Bırakılanlar
Ali Ekber Kalender, Tuncer Gümüş, Necla Can, Utku Aykar, Barış
Yüksel, Ahmet Denizer ve Halit Güdenoğlu

kaldığımızı ve teslim olmayacağımızı da biliyorlar.
Düşmanlarımızla uzlaşmayacak,
baskıları-işkenceleri karşısında teslim olmayacağız!
Zalimler zulmederken kendi
sonlarını hazırladıklarını da unutmamalıdır. Budanan her dal filiz
verir… Vurulan her darbe daha
güçlü kılar… Demir çekiçle dövüldükçe çelikleşir…

Bu Baskınlar İlk Değil,
Yılmadık, Yılmayacağız!
18 Ocak günü Yürüyüş dergisinin basım ve dağıtım işlerinin
yapıldığı Ozan Yayıncılık İstanbul
Siyasi Şube polisleri tarafından
basıldı.
Gece saat 04.30 civarı gelen
polisler, hiçbir açıklamaya gerek
duymadan, vinçle pencerelerden
içeri girip, Yürüyüş çalışanlarına
işkence yapmaya başladılar.
Baskının sebebi Yürüyüş dergisinin çalışmalarının burada yapılıyor olması. Bu hazırlanan tutanaklarda, basılan yerin Yürüyüş
dergisi olarak geçmesinden anlaşılıyor.
Devrimci basına yönelik bu saldırı ilk değil. Defalarca Yürüyüş
dağıtımcıları gözaltına alındı, tutuklandı. Yürüyüş dağıtan Ferhat
Gerçek polis tarafından sırtından
vurularak felç bırakıldı. Engin Çeber ise dergi dağıtırken gözaltına
alınıp tutuklandı, karakolda ve götürüldüğü Metris Hapishanesi’nde
maruz kaldığı işkencelerle katledildi.
Bu baskın da devrimci basına
yönelik saldırıların bir parçasıdır.
Amaçlanan halkın yanında olan,
halkın çıkarını savunan her kurumun baskı altına alınmasıdır.
18 Ocak günü saat 04.30 civarı
Ozan Yayıncılık önüne gelen polisler vinçle, üçüncü katta bulunan
Ozan Yayıncılık’ın camlarını kırarak pencereden içeri girdiler. Ellerindeki demir kalkanlarla çalı-

FAŞİZMİN HALKA, ÖRGÜTLENMEYE, DÜŞÜNCEYE UYGULADIĞI

Elazığ

İST Vatan Önü
şanlara saldıran özel harekat polisleri,
dergi çalışanlarını yere yatırarak ellerini arkadan kelepçeledi. İşkence
plastik kelepçeler ve demirlerle vurarak devam etti. Çalışanların cüzdanları, paraları gasp edildi.
İşkence polis araçlarında, arkadan
takılan kelepçelerle devam etti. Dergi
çalışanlarının elleri saatlerce çözülmeyerek bu şekilde bekletildiler. Yenibosna’da bulunan Adli Tıp Kurumu’na oradan da Vatan Emniyet Müdürlüğü’ne gidildi.
İşkence her aşamada devam etti.
Üst araması, parmak izi işkence için
bahane oldu. Gözaltına alınan devrimcilerin avukatlarının getirdiği su
ve şekerler de verilmedi.
Ters kelepçe işkencesi Adliye’de
de devam etti. Nezarethanede kelepçe
takılması yasal olarak da yasak olmasına rağmen burada da saldırı ve
ters kelepçe işkencesi devam etti.
Bu uygulamaya itiraz eden avukatlara
saldırıldı, bir avukat hastaneye kaldırıldı. Hiçbir gerekçe göstermeksizin
insanlar tutuklandı, adli kontrol ve
para cezaları verildi.

Emperyalistlerle Barışmak,
Köleliği Kabul Etmektir
Köleliği Kabul
Etmeyeceğiz!
Gençlik Federasyonu’na adeta savaşa gelir gibi geldiler. Önce 2. katın
pencereleri kırıldı; önündeki demir
parmaklıkları keserek içeriye giren
işkenceciler gaz bombası attılar. DevGenç’lilerin uyuduğu odaya kavanoz
büyüklüğünde ve etrafına alev saçan
bir bomba atıldı.
Çelik kapı engelini aşınca DevGenç’lileri kolayca teslim alabileceğini sanan işkenceciler, gördükleri
direniş karşısında direnenlerin teslim

olmayacağını bir kez daha anladı.
“Barış” diyenler ellerindeki silahlarını bırakırken, düşmanla çatışmazken; İstanbul’un göbeğinde DevGenç’liler demokratik kurumlarına
düşmanın öyle elini kolunu sallayarak
girmesine izin vermediler. Barikatları
kuran Dev-Genç’liler, pencerelerden
slogan atarak, ajitasyon çekerek Okmeydanı halkına baskını anlattılar.
Pencereden dışarıya bakan DevGenç’lilerin üzerine yukarıdan kaynar
su döküldü, gaz sıkıldı ve katiller 3
el ateş ettiler. Dev-Genç’liler kurşunlara rağmen ajitasyon çekmeye
devam ettiler. Katliama gelir gibi
gelmişlerdi.
Daha sonra Dev-Genç’liler marşlar söyleyerek, işkencecilerin baskının
fiziki şekliyle yaratmak istediği korku
duvarını yıktı. Korkut, Tutukla, Sindir,
Bastır… Faşizm devrimci düşüncelerle baş edemeyince bu yöntemleri
kullanıyor. İdeolojileri teslim almak
için fiziki olarak saldırıyor. Bu yüzden
baskınlara karşı gösterilen direnişler
uzlaşılmayacağının, teslim olunmayacağının en açık ifadesidir.
Saatlerce barikatların ardında direndi Dev-Genç’liler. Odanın içine
dakikalarca bayılma durumuna getirecek derecede gaz sıktı eli kanlı işkenceciler. Küçük bir delikten, DevGenç’lilerin direndiği odanın içine
hortum uzatarak insanın bilincini yitirmesini sağlayan, bedenini kullanamaz hale getiren bir sıvı sıktılar.
Sonrasında yoğun gazdan dolayı
zaten yarı baygın olan Dev-Genç’lileri
teslim almak için yapışkan bir sıvı
halinde, değdiği yeri yakan, nefes
almayı imkânsızlaştıran bir gaz daha
kullandılar.
AKP’nin polisi Dev-Genç’lilerin
üzerinde denediği, teslim almak is-

tediği gaz bombalarıyla, kimyasal
silahlarıyla bir tek Dev-Genç’liyi
bile teslim alamadı. Faşizmin depolarındaki gaz bombaları tükense de,
bu topraklar halkı ve vatanı için mücadele eden devrimciler bitmeyecektir.
Polis, kimini merdivenlerden aşağıya atarak, kimini saçlarından sürükleyerek Şafak Yayla, Elif Sultan
Kalsen, Mahir Bektaş, Baki Can Işık,
Ebru Hatice Akbaba ve Nehir Sarıkaya’yı gözaltına aldı.
Baskının ardından her sene yaptıkları ahlaksızlıklarını bir kez daha
azgınca gösterdiler. Şehit resimleri
parçalandı, tuvalete toprak döküldü;
televizyon, teyp, buzdolabı, çamaşır
makinesi, bulaşık makinesi, lavabo,
doğalgaz kombisi, dolaplar kırılarak
kullanılmaz hale getirildi. Konserve
kutusu büyüklüğünde değişik bir gaz
bombası atan işkenceciler, yatakları
yaktı. Eşyaları birbirine kattı. Duvarlara da ahlaksızca spreyle küfür
ve “çevik kuvvet” diye yazdılar.
Hasan Selim Gönen’in fotoğrafını
da parçalayıp tuvalete attı ağzı salyalı
AKP’nin köpekleri. Dev-Genç’lilere
saldırılarının arkasında yatan asıl
korkuları da Hasan Selimlerin bitmeyeceği korkusudur. Bu yüzden bir
fotoğrafa bile saldıracak kadar acizler.
Liseli Dev-Genç’liler, baskın aramaları hala devam ederken Okmeydanı Haklar Derneği’nin önünde sloganlar atarak baskını ve işkencecileri
teşhir ettiler. Buna tahammül edemeyen işkenceciler saldırarak Mahir
Mete Kul ve Dilan Poyraz’ı döverek
gözaltına aldılar. Kul ve Poyraz’ı
Gençlik Federasyonu önüne getirerek,
akrep denen aracın içine sokarak Feriköy Çocuk Büro’ya götürdüler.
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Liseli Dev-Genç’liler ertesi gün
savcılıktan serbest bırakıldılar.
18 Ocak günü saat 03.00
civarında Dilan Poyraz’ın evi
de kapıları kırılarak basıldı;
evde bulunan annesi ve kardeşine terör estirildi. Baskın
sırasında çekim yapan polis, evin
“hücre evi” olduğuna dair yalan haberleri servis etti burjuva medyaya,
Evi dağıtan polisler, saat 06.30’da
evden çıktılar. Yine aynı gün Mahir
Mete Kul’un evinin kapıları kırılarak
girildi, evde bulunan abisi Yusuf
Sinan Kul kelepçelenerek evin içinde
dövüldü. İşkenceciler evdeki bilgisayarın harddiskini gasp ettiler.
Yine aynı gece Liseli Dev-Genç’lilerin kurduğu çadıra özel harekât
polisleri gelerek çadırı dağıtıp, pankartı çaldılar. Burada Cavit Yılmaz
ve Beşir Özdemir’i işkencelerle gözaltına aldılar. Çadırdaki sobaya bile
tahammül edemeyerek kırdılar.
Liseli Dev-Genç, baskınların ardından yaptığı açıklamada “Büyük
operasyonlar düzenleyerek, ağır darbeler vurmuşlardır kendilerince. Her
sene 100’den fazla insanımızı komplolarla gözaltına alıyorsunuz, tutukluyorsunuz. Ama biz her defasında
yüz binler olmayı başarıyoruz. Çünkü
biz gücümüzü tarihimizden alıyoruz.
Şimdiki hedefimiz milyonlar olmaktır.
Milyonlar olacağız, halk düşmanlarından hesap soracağız” dedi.

Faşizmin Karşısında
Dimdik Duruyoruz!
Grup Yorum elemanlarının çalışmalarını sürdürdüğü İdil Kültür Merkezi 18 Ocak günü saat 04:00’te basılarak, orada bulunan İdil Kültür
Merkezi çalışanları ile Grup Yorum
elemanları gözaltına alındı.
Yüzlerce çevik kuvvet, saat
04.00’ten 14.30’a kadar İdil Kültür
Merkezi’nde ve diğer devrimci kurumlarda aramalarını sürdürerek eşyaları kullanılamaz hale getirdi, duvarları yıktı ve kitapları, bilgisayarları,
enstrümanları gasp etti.
AKP’nin korkusu bağlamalara,
notalara karşı tahammülsüzlüğüyle
de gösterdi kendisini. Bağlamaların
üzerinde parmak izi araması yapıldı.
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kuttuğu vurgulandı.

Eşkiyalar İşbaşında
Grup Yorum, baskınların siyasi
amaçlı olduğunu ifade ederek,
“Arama
baştan sona hukuksuzdur.
İzmir
Yasadışıdır. Yağmalama ve talan
etme üzerine kurulmuştur.
Bağlamaya silah muamelesi yapan
1 – Kapının zili çalınmamış, doğpolis, Grup Yorum’un yakında çırudan koçbaşlarıyla yıkılmaya çalıkartmayı planladığı son albümünün
şılmıştır.
kayıtlarını da gasp etti. Notaların
üzerine basarak acizliklerini bir kez
2 – İçeri girilir girilmez içeride
bulunan herkese gaz sıkılmış, İdil
daha gösterdiler.
çalışanları dipçik darbeleri eşliğinde
Arama usülüne göre avukat refayerlerde sürüklenerek gözaltına alınkatinde yapılması gereken arama pomıştır.
lisin keyfiliği sebebiyle avukatsız
3 – Arama başladığında kurum
gerçekleştirildi ve eşyalar, bilgisaçalışanı hiçkimse olmadığı gibi, arama
yarlar, kitaplar, giysiler çalındı. İdil
avukat nezaretinde de yapılmamıştır.
Kültür Merkezi’ndeki bütün eşyaları
4 – Arama saatler sürmesine rağgasp eden polis iki kamyon dolusu
men ortada on dakikalık bir kayıt
eşya ile çıktı.
vardır.
Kurumlardaki aramalarını bitir5 – Bütün harddiskler alınmıştır.
dikten sonra da mahalleden çekilHer birinin birer kopyası alınıp asılmeyen çevik kuvvet devrimcileri salarının bırakılması gerekilirken tek
hiplenmek için mahalleye gelenlere
bir kopya bırakılmamıştır. Bunların
ve mahallelilere saldırdı.
içinde Grup Yorum’un stüdyoda buDevrimciler ve mahalle halkı “Kalunan ve albüm kayıtlarını içeren
til Polis Mahalleden Defol” derken,
harddisk de vardır. Yorum şarkılarına
çocuk yaşlı ayırt etmeksizin herkese
daha yayınlanmadan el konulmuştur.
ve her yere gaz atarken, mahalle
Bunun adı gasptır.
halkı slogan atıp halay çekerek polisle
6 – Hiçbir eşya bulunamamaktadır.
çatıştı.
El tabletlerinden, müzik çalarlara,
Polis mahallede baskınların arfotoğraf makinelerindan, ceplerdeki
dından mahalleyi terk etmeyerek halparalara kadar değerli hiçbir şey ama
ka saldırmaya devam etti. Basılan
hiçbir şey bulunamamaktadır. Ortada
kurumlara, Grup Yorum’a desteğe
adeta bir yağma vardır.
gelenler engellenmeye çalışıldı. Po7 – Tavır Yayınları'ndan çıkarılan
lisin saldırısı sonucu tüm mahalle
ve Türkiye'nin birçok ilindeki kitagaza boğuldu, halk evlerinden çıkapevlerinde hala satışı yapılan kitapmaz duruma getirildi.
larımızın birçoğuna el konulmuştur.
Mahallenin tamamını abluka altına
Tavır dergisinin son sayısının hepsi
alan polis, azgınca herkese saldırarak,
balya balya alınmıştır. Kafeteryamızın
dayanışmadan duyduğu korkuyu da
kitap standı bölümünde yer alan satış
gösterdi.
amaçlı konulan çeşitli yayınevine ait
Dört kez çatışma yaşanan matüm kitaplar alınmıştır. Amaç tamahallede 21 Ocak günü baskınları promen maddi zarara uğratmaktır. Kırıp
testo etmek ve gözaltıların serbest
dökme vardır” dedi.
bırakılması için bir basın açıklaması
Polisin, İdil Kültür Merkezi’nde
gerçekleştirildi.
11
kapı kırılarak kozmik bir odaya
Halk Cephesi ve Grup Yorum Saulaşıldığı yalanıyla ilgili olarak da,
nat Cephesi’nin ortak düzenlediği
"Yalan ve iftira vardır;
açıklamaya Ataol Behramoğlu, HüÇünkü 11 çelik kapının arka arseyin Karabey ve Okşan Dede de
kaya kırılarak içeri girildiği söylenkatıldı. Açıklamalarda bu hukuksuzmiştir. İçeride bir kozmik oda olduğu
luğun, saldırının boşuna olmadığı ve
söylenmiştir.
devrimcilerin gücünün iktidarı kor-
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1 – Bugün de tüm basını çağırıp
gösterdiğimiz gibi sadece 1 giriş kapımız vardır. Bir de en arkada tüm
kurumlarda olduğu gibi acil çıkış
kapımız vardır. Arka arkaya 11 çelik
kapının olduğu adice bir yalandır.
2 – 'Kozmik oda' yani özel olarak
izole edilmiş oda dedikleri, FOSEM'e
ait sinema ve fotoğraf işlerinin yapıldığı odadır. Diğer odalardan hiçbir
farkı yoktur. Kapısı da diğer odalar
gibi ahşaptır ve aynı koridora açılmaktadır. İçeridede görsel materyaller,
sinema dergileri, kitapları ve görüntü
arşivi yer almaktadır.
İdil Kültür Merkezi'nde halk için
sanat üretiyoruz. Gizli odalara ihtiyacımız yok. Gece yarısı çekilen görüntülerle, çelik kapı, kozmik oda
gibi yalanlarla “gizli işler” çevrilen
yerler gibi göstermek, terörize edip
şaibeler yaratmak amacı güdülmektedir. Bu ülkede kapalı kapılar ardında, halktan gizli bir şekilde ve
halk aleyhine kimlerin, kimlerle ne
kararlar aldığı tahmin edilemez bir
şey değil. Bu yalanları kimseye yutturamazlar" denildi.
Gözaltında yaşadıkları işkenceleri
de anlatan Grup Yorum üyeleri, 13
saat ters kelepçe ile bekletildiklerini,
kelepçelerin özellikle sıkılarak bileklerin kesilmesi ve yaralanmasının
sağlandığını, susuz bırakıldıklarını,
tuvalete gitmelerinin saatlerce geciktirildiğini anlattılar.
Tavır dergisi çalışanları Gamze
Keşkek, Veysel Şahin'in de tutuklananlar arasında olduğunun belirtildiği
açıklamanın ardından Ataol Behramoğlu sözü alarak, biraz evvel İdil
Kültür Merkezi’ni gezdiğini, bir
kültür evine bu yapılanın savaşta yapılmayacağını ve bunun adının faşizm
olduğunu vurguladı. Polis ablukasında
gerçekleşen açıklamada Ataol Behramoğlu, Devlet’e seslenerek “Polislerinizi, mahalleden çekin!” diye
haykırdı.
İdil Kültür Merkezi, Grup Yorum,
Anadolunun Sesi Radyosu, İdil Tiyatro
Atölyesi, Fotoğraf ve Sinema Emekçileri (FOSEM), Kültür Sanat Yaşamında Tavır Dergisi ve Sanat Cephesi
de ortak bir açıklama yaparak, "Grup

İst Bağcılar
Yorum İnönü Stadında 55 bin kişiyle,
Bağımsız Türkiye Konserleriyle 150
binlere, 350 binlere seslenmiş devrim
ve sosyalizm inancını yüz binlerle
haykırmıştır. Devrimci Sanat’ın gücünden korkan AKP iktidarının korkuları boşa değildir Grup Yorum’un
başlattığı projeyle dokuz yönetmenin
kolektif olarak çektiği F Tipi Film
iktidarın hapishanelerde sürdürdüğü
tecrit politikasını teşhir etmiş ve yüzbinlere duyurmuştur. Grup Yorum ve
Sanat Cephesi devrimci sanatı yüreklere beyinlere aşılamaya devam
edecektir." dedi.

TAYAD'lı Aileler
Evlatlarını Sahiplenmeye
Devam Edecek!
18 Ocak günü sabaha karşı İstanbul’da ÇHD, HHB, İdil Kültür Merkezi
ve Gençlik Federasyonu’nun yanı sıra
TAYAD da basıldı. Baskın sırasında
dernek kullanılamaz hale getirildi, bilgisayarlar gasp edildi. AKP ve AKP
polisinin tahammülsüzlüğü sürüyor.
Öyle ki şehit fotoğraflarına, açıklamalarda kullanılan dövizlere ve mektuplara varana kadar gasp ettiler. Alamadıklarını ise tahrip ettiler.
TAYAD'lı Aileler baskının ardından yaptıkları açıklamada, "Bugüne
kadar yapılan hiçbir baskı, gözaltı,
işkence ne bizi vazgeçirdi evladımıza,
sanatçımıza, emekçimize, öğrencimize sahip çıkmaktan, ne de onları
vazgeçirdi yanı başımızda olmaktan.
Başaramadınız… Evlatlarımızın onurlu sesi olmaktan vazgeçmeyeceğiz…
Baskılar bizi yıldırmaz. Anaların öfkesi katilleri boğacak" dediler.

Amerika İzin Vermeden
Tuvalete Gidemeyenler,
Suriye Halkından Taraf
Olan Devrimcileri
Ajanlıkla Suçlayamaz
Hakkında yakalama kararı çıkar-

tılan avukatlardan ÇHD
Genel Başkanı Selçuk Kozağaçlı, 20 Ocak günü Suriye dönüşünde Atatürk Havaalanı'nda gözaltına alındı.
Kozağaçlı, Suriye halkına ait malların işbirlikçi
çapulcular aracılığıyla Türkiye'ye kaçırılmasına karşı Suriye'de görüşmelerde bulunurken, “…Yurtdışında bulunan örgüt elebaşlarına ülkemizin
kozmik bilgilerini şifreli metinler
halinde kodlayarak raporladıkları,
başka ülkeler lehine ajan faaliyeti
yürütmek için gizli haberleşme merkezleri oluşturdukları tespit edilmiştir...” açıklaması yapılmıştı. Kozağaçlı, ülkeye dönüş yolunda Beyrut'ta yaptığı 19 Ocak tarihli açıklamada haklarındaki karalamalara şu
şekilde cevap verdi:
"Yeni öğrendikleri kelimeleri cümle içerisinde kullanıp, 'ne güzel konuştum' diye aferin bekleyen bir zeka
düzeyi ile karşı karşıyayız.
Amerika izin vermeden tuvalete
gidemeyen, Amerika şifresini söylemezse uçağını uçuramayan, kendi
ülkesindeki NATO üslerinin rica minnet kapısından geçemeyen, makamını,
eğitimini, aklını, servetini, rozetini
emperyalizme borçlu olan sizden mi
öğreneceğiz kimin ajan olduğunu?
Burada özgürlük yok diye kendi çocuklarını Amerika’da okutanların polisi mi bize başka ülkeler lehine faaliyet öğretecek? Bizi de kendiniz
gibi beyzbol sopası ile terbiye olacak
mı sandınız? Haddinizi bilin."
Kozağaçlı, AKP'nin neden kendilerine saldırdığını, hazımsızlığının
arkasında yatan nedenleri şöyle sıraladı:
"Savcı ve yargıçları yormayın.
Kozmik bilgi mi arıyorsunuz?
Neyle uğraştığımızı gercekten merak
mı ediyorsunuz?
-Her yıl 'dur dedim durmadı' diye
öldürdüğünüz onlarca masum insanın
ailelerinin avukatlığıyla uğraşıyoruz,
-Sendikalarını bastığınız, patronundan maaş alacağını istediği için
sokaklarda dövdüğünüz isçilerin avukatlığıyla uğraşıyoruz,
-Okuldan attırdığınız, disiplin soruşturmaları ile okuyamaz hale ge-
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tirdiğiniz öğrencilerin avukatlığıyla
uğraşıyoruz,
-Kan gölü içerisinde bıraktığınız
Kürt halkının, konuşamaz duruma
getirdiğiniz Kürt siyasetçilerinin,
çalışamaz hale getirdiniz Kürt avukatların avukatlığı ile uğraşıyoruz,
-Karakollarda, şubelerde, hapishanelerde döverek sakat bıraktığınız, katlettiğiniz insanların avukatlığı ile uğraşıyoruz,
-HES projeleri, siyanürlü altın
madenleri, dev çimento fabrikaları,
nükleer santrallerle yaşanmaz hale
getirdiğiniz bu güzel ülke için çevre
davalarının avukatlığı ile uğraşıyoruz,
-Evini başına yıkıp, 'buradan git'
dediğiniz kentsel dönüşüm mağduru
gecekondu halkının avukatlığı ile
uğraşıyoruz,
-Günde beş tanesini 'namus, töre,
aile' diye öldürdüğünüz, sakatladığınız
kadınların ve ailelerinin avukatlığı
ile uğraşıyoruz,
- 6 yıl önce bugün katlettirip, sorumlularını salıverdiğiniz sevgili
Hrant Dink’in, eziyet edip katlettiğiniz
dinsel ve etnik azınlıkların, mağdurların, mazlumların avukatlığı ile uğraşıyoruz.
-Sınırlarını silahlı saldırganlara
açarak Suriye halkını katlettiren, yağmalatan, tecavüz ettiren kişileri ve
onları kollayanları belge ve kanıtlarıyla
öğrendik. Artık Suriye halklarının da
avukatlığı ile uğraşıyoruz.
-Biz halkın avukatlığı ile uğraşıyoruz.
-Evet, elbette silahlı veya silahsız
siyaset yapan tüm sosyalistlerin, devrimcilerin, emek muhalefetinin, demokratların, halka karşı işlediğiniz
suçlara karsı çıkan herkesin avukatlığı
ile uğraşıyoruz."

Hak ve Özgürlükler
Mücadelesi Hukuksuz
Baskın ve Tutuklamalarla
Engellenemez
18 Ocak'ta basılan yerler arasında
Çağdaş Hukukçular Derneği Genel
Merkezi ile İstanbul ve Ankara şubeleri, yöneticilerinin büroları ve evleri de vardı.

18

gözaltına almayı protesto için
açlık grevinde olanlara su ve
şeker verilmediğini bildirdi.
ÇHD'nin yaptığı açıklamada son olarak şunlar ifade edildi: "Bütün kamuoyunun bilEdirne mesini istiyoruz, Çağdaş Hukukçular Derneği ve Yöneti“Yasadışı örgüt üyesi oldukları”
cilerine ve Halkın Hukuk Bürosuna
iddiası ile 16 avukat hakkında kaçma
yönelik “operasyon” adı verilen bu
şüphesi olmamasına rağmen yakamüdahale bir ceza soruşturması delama kararı verildi. ÇHD, meslekğildir. Bu ad altında meşrulaştırılmaya
taşlarının Emniyet’e götürülmeden
çalışılan şey toplumun muhalif olan
doğrudan savcı tarafından ifadelerine
kendi ideolojisini benimsemeyen,
başvurulması gerektiğini; bürolarının,
bütün kesimlerine ve onların haklarını
konutlarının aranmasına, gözaltına
savunanlara sistemli bir siyasi linç
alınmalarına mahkeme tarafından
kampanyasıdır."
karar verilmesi gerektiğini; bürolarına
konutlarına polisin Cumhuriyet SavZulüm ile Adalet
cısı ve Baro temsilcisi olmadan girAynı Yerde Olmaz
memesi gerektiğini; arama ve yakaAKP'nin faşizmi 18 Ocak günü
lama kararlarında, somut olayın ne
en açık hali ile bir kez daha kendisini
olduğu, neyin aranacağının açıkça
gösterdi. 7 ilde yapılan baskınlarda,
belirtilmesi gerektiğini; Avukatlık
Malatya'dan da Ahmet Doruk Turhan
Kanunu ve Ceza Muhakemesi Kagözaltına alındı.
nunu’nun bunu emrettiğini belirterek,
Turhan'ın evini de sabah saat
bunlara uyulmadığı bilgisini verdi.
04.00’de basan AKP'nin katil polisleri
ÇHD, halkın hak arama özgürlüğü
Turhan'ı işkence ile gözaltına alarak
için mücadele etmeleri nedeniyle
Siyasi Şube'ye götürdü. Evinde yaözel olarak hedef alındı. Polis yakapılan ve saatlerce süren aramanın
cak, yıkacak, öldürecek, katledecek
ardından Turhan İzmir'e gönderildi.
ama kimse ses çıkartamayacaktı. HeSoruşturmanın gizlilik kapsamı içinde
sapları bunun üzerine kuruluydu.
olduğunu söyleyen işkenceci polisler,
Ama artan zulümleri yeni insanların
ailesine herhangi bir açıklamada buörgütlenmesinin önünde engel ollunmadı.
mayacaktır, aksine sahiplenmeyi daha
İzmir'de üniversite öğrencisi olan
da arttırmıştır.
ve tatil için ailesinin yanına gelen
ÇHD baskınında üye listesine ve
Turhan'ın gözaltına alınmasıyla ilgili
komisyonlarının çalışma raporları ile
olarak açıklama yapan Malatya Halk
pek çok belgeye el konuldu.
Cephesi, "AKP faşizmi ve ahlaksız
Çağdaş Hukukçular Derneği'nin
katil polisler buna bile tahammül
Genel Başkanı Av. Selçuk Kozağaçlı
edemeyip yasal derneklerimizi ve
uluslararası bir toplantıya katıldığı
evlerimizi sabah saatlerinde yüzlerce
bilindiği halde hakkında yakalama
polis panzer ve helikopterlerle basarak
kararı çıkartıldı, bazı medya kurutalan etmiştir, bu baskınlar ne ilk ne
luşları tarafından yasadışı örgüt üyesi
de son olacaktır korkularını büyütolduğu, yurt dışına kaçtığı gibi yalan
meye milyonları örgütlemeye devam
haberler servis edildi.
edeceğiz" dedi.
ÇHD, gözaltına alınan üyelerinin
her avukat görüşünden sonra çevik
Devrimcileri
kuvvet tarafından yere yatırılarak
Sahiplenmemizi Hiçbir
zorla üstlerinin arandığını; zorla kan
Güç Engelleyemez
ve tükürük örnekleri ile parmak izİstanbul'dan gözaltına alınanlar
lerinin alındığını; çeşme suyunu içİstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne gömelerinin dahi engellendiğini; tuvalete
türülürken; gözaltında bulunan avuçıkartılmadıklarını; haksız, hukuksuz
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katları, Halk Cephelileri, Grup
Yorum elemanlarını ve İdil Kültür
Merkezi çalışanlarını sahiplenmek için 19 Ocak günü saat
13.00’te İstanbul Emniyet Müdürlüğü önünde basın açıklaması
yapıldı.Grup Yorum Sanat Cepİst-Çayan
hesi’nin yaptığı eyleme aydın sanatçılar Pınar Aydınlar, Niyazi
Bu sırada Çağlayan Adliyesi önünKoyuncu ve Bilgesi Erenus da katıldı.
de Halk Cephesi adına basın açıklaBasın açıklaması için İstanbul Emniyet
ması yapıldı. Ardından, Çağdaş HuMüdürlüğü önüne gidildiği andan itikukçular Derneği, Halkın Hukuk Bübaren polis tazyikli gazlı su sıkmaya
rosu Avukatları ve Grup Yorum da
başladı. Grup Yorum korosu elemanları
birer açıklama yaptı.
basın açıklaması okumaya çalışırken,
Avukatlara yönelik saldırılar anpolis tazyikli gazlı su sıkmaya devam
latılırken; Yürüyüş çalışanlarının ise
etti. Polisin sıktığı tazyikli gazlı sudan
yalın ayak oldukları, ayakkabı vedolayı Hüsnü Yıldız gözünden yararilmediği söylendi.
landı. Hüsnü Yıldız’ın baygın biçimde
Adliye önüne TOMA araçları geyerde yatmasına ve kitlenin onu kenara
tirerek, gaz silahlarını kitlenin üzerine
çekmeye çalışmasına rağmen polis
doğrultarak yığınak yapan polislere
tazyikli gazlı su sıkmayı sürdürdü.
rağmen halk coşku ve kararlılıkla
Bu esnada yoldan geçen bir araç dursahiplenmesini sürdürdü.
durularak Hüsnü Yıldız hastaneye göGrup Yorum'un sanatçı dostları
türüldü.
da gelerek desteklerini sundular ve
Vatan önündeki saldırının ardından
saldırıları protesto açıklamalarında
ise caddenin üst tarafında bulunan
bulundular. Efkan Şeşen, Ferhat Tunç
Akdeniz Caddesi’nde “İşkence Yapve tiyatro sanatçıları da konuşma
mak Şerefsizliktir”, “Gözaltılar Seryaptı. Ayrıca CHP milletvekillerinin,
best Bırakılsın” sloganlarıyla yol
Pir Sultan Abdal Kültür Derneği'nin,
kesme eylemi yapıldı. Eylem esnaçeşitli illerin Baro avukat ve başsında polisin yönlendirmesiyle fakanlarının da destek verdiği kitleye
şistler devrimcilere saldırdı.
hitaben miletvekili Sırrı Süreyya ÖnDaha sonra oturma eylemi için
der bir konuşma yaparak operasyonkitle Vatan Caddesi’ne geri döndü.
ları kınadı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü önünAdliye önündeki eyleme CHP
deki oturma eylemi gözaltılar serbest
milletvekilleri Hüseyin Aygün, İlhan
bırakılana kadar sürdü.
Cihaner, Mahmut Tanal, Melda Onur,
Vatan önündeki saldırılarla ilgili
BDP Milletvekili Hasip Kaplan ve
olarak Grup Yorum tarafından yapılan
Ankara Barosu Yönetim Kurulu Üyeaçıklamada "AKP’nin 'ileri demoksi Avukat Erol Aras da katıldı.
rasi'sini işte böyle her yerde teşhir
Grup Yorum üyesi Eren Olcay
etmeye devam edeceğiz. ArkadaşlaGrup Yorum'un mektubunu okurken;
rımıza işkence yapılan her yerin
Yeliz Yılmaz ise basın açıklaması
önünde beklemeye teşhir etmeye ve
yaptı. Ardından Çağdaş Hukukçular
sorulacak hesabımızın olduğunu bir
Derneği ve Halk Cephesi de baskıngün mutlaka hesap soracağımızı haylara ilişkin bir açıklama gerçekleştirdi.
kırmaya devam edeceğiz." denildi.
Saat 11.00’deki açıklamanın ardından kitle coşkulu halaylara durdu.
AKP'nin ve Katillerinin
Saat 14.00 itibariyle, Grup Yorum
Ahlakı Yoktur!
dinleyicileri Taksim’de buluşarak
18 Ocak’ta sabaha karşı yapılan
Çağlayan’a akın etti. Sanatçıların,
saldırılarda, hukuksuzca İstanbul’dan
direnişteki işçilerin, Pir Sultan Abdal
gözaltına alınan 65 kişi 20 Ocak
Kültür Dernekleri’nin de gelmesiyle
günü saat 11.00’den itibaren savcılığa
14.00’te ikinci bir açıklama gerçekçıkartılmaya başlandı.
leşti. Yaklaşık 500 kişinin bulunduğu

alan adeta miting alanına
döndü. Polisin aciz ve korkak
tavrının karşısında, devrimcilerin dostları, Grup Yorum
dinleyicileri dimdik durarak
devrimcilerin teslim alınamayacağını haykırdı.
Sanatçılar Ragıp Yavuz,
Serdar Orçin, Sırrı Süreyya
Önder, Ferhat Tunç, Efkan Şeşen,
Pınar Aydınlar, Hilmi Yarayıcı, Selçuk
Balcı sırasıyla söz alarak durumu
lanetledi ve devrimci sanatın susturulamayacağını haykırdı. Çağlayan
Adliyesi’nin önü konser alanına çevrildi. Gerek Grup Yorum türküleriyle,
Gerek Ferhat Tunç, Selçuk Balcı türküleriyle Grup Yorum’un susturulamayacağını yineledi.
Eylem, Grup Yorum marşları eşliğinde çekilen halaylarla sona erdikten sonra Adliye önünde, savcılık
soruşturmaları bitene kadar bekleyiş
devam etti. Sanatçı Nur Sürer de akşam saatlerinde Adliye'ye geldi.
Gözaltında bulunan avukatlar, Çağlayan Adliyesi'ne getirildikten sonra
binanın 7. katında sorguya alındılar.
Öncesinde, avukatların yanına işkenceci Çevik Kuvvet polisleri sokuldu.
Dışarıda bulunan ve meslektaşlarını
savunmak için gelen avukatlar, Adliye'ye polisin alınmasına karşı çıktı.
Kendilerinin savunma yapmak için
orada bulunduğunu söyleyen avukatlar,
çevik kuvvetin dışarı çıkartılmasını
istedi. Bunun üzerine çevik kuvvet 7.
kata barikat kurdu. Aşağıda bekleyen
ve sayıları 500'e ulaşan kitle, hukuksuzluğu protesto etti. Yukarıda ise
çevik kuvveti polisleri, savunma yapmak için orada bulunan avukatlara da
saldırdı. Bu saldırı sonucunda avukat
Ali Şafak yaralandı. Gözaltındaki avukatlar, avukat Selçuk Kozağaçlı gelene
kadar susma haklarını kullanacaklarını
ifade ettiler. Direnişle karşılaşan polis
daha sonra geri çekildi. Sorgulama
ise Av. Selçuk Kozağaçlı gelmeden
başlatılmadı.
İfadelerin alınmasının ardından
2 avukat savcılıktan serbest bırakılırken; 10 avukat tutuklanma talebiyle
mahkemeye sevk edildi. 21 Ocak tarihinde açıklanan karar üzerine 9
avukat tutuklandı.
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Gerekirse Kanımızı Mürekkep Edecek
Gerçekleri Yazmaya Devam Edeceğiz!
Devrimci basına yönelik saldırıların ardı arkası kesilmiyor. Faşist
AKP iktidarı pervasız bir şekilde
kendinden olmayan, AKP’ye biat etmeyen devrimci demokrat tüm kesimlere saldırıyor. Yok etmek
için, yıldırmak için Hitler’den, Mussoli-

Sayı: 349

Yürüyüş
27 Ocak
2013

20

ni’den,
Obama’dan öğrendiği tüm yöntemleri
deniyor. Amerika’nın ve IMF’nin talimatlarını yerine getirebilmek için
önündeki tüm engelleri kaldırmak
için halkı daha da çok sömürebilmek
için saldırıyor. Ortadoğu’da NATO’nun emrinde terör estirebilmek
için sadece Evrensel hakları ve yasaları değil, kendi yasa ve hukukunu
bile hiçe sayarak saldırıyor. Yakıyor,
yıkıyor, gasp ediyor, işkence yapıyor,
tutukluyor, katlediyor...
Biz yayın hayatımıza başladığımızdan bu yana halkımıza gerçekleri
ulaştırıyoruz. Halkımıza AKP’nin
yalanlarını, talanlarını, katliamlarını
anlatıyoruz. AKP’nin Amerikan uşaklığını, vatan hainliğini, din istismarcılığını teşhir ediyoruz. Her sayfamız
her satırımız AKP’nin suratına atılan
tokat, koltuğuna indirilen tekmedir.
Her sayımız AKP’nin sonunu getiren
bir adımdır. İşte bunun için defalarca
dergimizin dağıtımcıları gözaltına
alındı, tutuklandı. Yürüyüş dağıtan
Ferhat Gerçek polis tarafından sırtından vurularak felç bırakıldı. Engin
Çeber ise dergimizi dağıtırken gözaltına alınıp tutuklandı, karakolda
ve götürüldüğü Metris Hapishanesi’nde işkence yapılarak katledildi.

Onlarca sayımıza toplatma kararı verildi. Sayısız defa kapatılma cezası
verildi. Kaç defa bürolarımız basıldı, talan edildi. Eşyalarımız yağmalandı.
Çalışanlarımız
gözaltına alındı.
İşkencelerden
geçirilip tutuklandı.
Bugün
dergimizin sahibi
Mustafa
Doğru ve muhabirimiz Musa Kurt hala
tutuklu.
Yılmadık, bugün yine saldırıya
uğradık. Ozan Yayıncılık basılarak
dergimizin çıkması engellenmeye
çalışıldı.
18 Ocak günü dergimizin Yürüyüş’ün teknik ve dağıtım işlerinin
yapıldığı Ozan Yayıncılık İstanbul
Siyasi Şube polisleri tarafından basıldı.
Gece saat 04.00’da, hiçbir açıklamaya gerek duymadan, itfaiye araçlarıyla Ozan Yayıncılığın pencerelerini
ve kapılarını kırarak içeri giren polisler, içeride bulunan çalışanlara işkence yapmaya başladılar.
Baskının sebebi dergimiz Yürüyüş’ün çalışmalarının burada yapılıyor
olması. Bu hazırlanan tutanaklarda,
basılan yerin Yürüyüş dergisi bürosu
olarak geçmesinden anlaşılıyor.
İçeri girdikten sonra ellerindeki
demir kalkanlarla çalışanlarımıza saldıran özel harekat polisleri, çalışanlarımızı yere yatırarak ellerini arkadan
plastik kelepçelerle bileklere özellikle
sonuna kadar sıkıştırılarak, oturtturularak kan dolaşımını keserek plastik
kelepçeyle ve demirlerle vurarak yapılan işkence polis otolarına götürülene kadar devam etti.
İşkence polis araçlarında, arkadan
takılan kelepçelerle devam etti. Dergi
çalışanlarının elleri saatlerce çözül-

meyerek bu şekilde bayılanlar olmasına rağmen bekletildiler. Çalışanlarımız bu şekilde önce Adli Tıp
Kurumu’na oradan da Vatan Emniyet
Müdürlüğü’ne götürüldü.
İşkence her aşamada devam etti.
Üst araması, parmak izi işkence için
bahane oldu. Gözaltına alınan devrimcilerin avukatlarının getirdiği su
ve şekerler de verilmedi. Kendi paralarıyla almalarına müsaade edilmedi. Lavabo ihtiyaçları giderilmedi.
Hastaneye, avukata gidiyoruz denilerek hücrelerden çıkartılıp parmak
izi, tükürük örneği, resim çekme gibi
bahanelerle işkence yapıldı. Çalışanlarımız ve gözaltındaki bütün devrimciler Vatan Emniyet Müdürlüğü’nde tutulduğu sürece bu işkencelere istisnasız maruz kaldılar.
Ters kelepçe işkencesi Adliye’de
de devam etti. Nezarethanede kelepçe
takılması yasal olarak da yasak olmasına rağmen burada da saldırı ve
ters kelepçe işkencesi devam etti.
Bu uygulamaya itiraz eden avukatlara
saldırıldı, bir avukat hastaneye kaldırıldı.
Hiçbir gerekçe göstermeksizin 55
devrimci tutuklandı. Bunlardan ikisi
çalışanlarımız Yeliz Kılıç ve Doğan
Karataştan’dır. Yine baskın esnasında
misafirimiz olan Ümit Çimen’de tutuklandı. 5 çalışanımız ise 10.000
TL kefalet ücreti ve adli kontrol ile
serbest bırakıldı.
Bu baskın da devrimci basına yönelik saldırıların bir parçasıdır. Amaçlanan halkın yanında olan, ezilen
halkların haklarını savunan her kurumun baskı altına alınmasıdır.
Yazdığımız her satırın, her kelimenin bedelini ödeyerek yayın hayatımıza devam ediyoruz. Ödediğimiz
bedeller onurumuzdur ve doğru yolda
olduğumuzun kanıtıdır. Pusulamız
doğrulardır. Doğruları yazmaktan
hiçbir koşulda vazgeçmeyeceğiz!
Ne emperyalizm ne de emperyalizmin yerli uşağı işkenceci, faşist
AKP bizim halkımıza doğruları gerçekleri ulaştırmamızı engelleyebilir!
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Demokratik Kurumlara Yönelik
Baskınlar, Hukuksuzluk ve Medya
toplam 55 kişi tutuklandı.
Baskınların hangi gerekçe
ile yapıldığı açıktır.
Nereden bakarsanız bakın,
polis açısından açıklamaya
Halkı Katledenler;
muhtaç bir durum olduğu aşiKatliamlarını Ortaya
kârdır.
Çıkartanları Tutuklattı.
Polis, onca tantanayla yapılan baskınlarda, yaptığını
BASININ GÖREVİ POLİSİN
meşru gösterecek hiçbir şey
elde edememiştir. YozlaşmaÇEKTİĞİ KLİPLERİ
ya karşı mücadele edenlere
OYNATMAK DEĞİLDİR!
saldırmak, işkenceye karşı akGERÇEKLERİ YAZMAKTIR! tif örgütlü mücadele edenleri,
düşünce ve örgütlenme özPolis yeni bir iş daha edindi:
gürlüğünü savunanları tutukKLİP ÇEKİYOR!
latmak gibi, halk nezdinde
polisin kendini teşhir eden
Senaryo: POLİS
bir durum yaratmıştır.
Baskınların kendisinin
Oyuncular: POLİS
gayrimeşru olması bir yana,
baştan sona hukuksuzluk, yaKonusu: 11 ÇELİK KAPI VE
sadışılık içindedir.
KOZMİK ODA
Başaramadılar, düşüncelerimizi değiştiremediler. Yola
Bırakın Bu Maskaralıkları!
gelmedik, ıslah olmadık. Baskınlar, gözaltılar bizleri teslim
AÇIKLAYIN: Neden Bastınız? alamadı alamayacak. Bu kez
komplo ile teslim alma opeAÇIKLAYIN: Ne Buldunuz?
rasyonu yaptılar.
Bu saldırılar, halkı susturAÇIKLAYIN: 86 Devrimciyi
maya devrimcileri sindirmeye
Neden Gözaltına aldınız? 55'ini yönelik saldırılardır.
Neden Tutukladınız?
Avukat bürolarına yapılan
baskınlarda
yasalara göre Sav18 Ocak günü sabah saat 04.00'de,
cının
bulunması
gerekirken,
bu yasa
Yürüyüş dergisi, Grup Yorum'un çaçiğnenmiş ve Savcının yolu şaşırıp
lışmalarını yürüttüğü İdil Kültür Merbulamadığı
gerekçesiyle baskın yakezi, TAYAD, Gençlik Federasyonu,
pılmıştır.
İstanbul Halkın Hukuk Bürosu, İsKısa bir süre önce “TUTUKLAtanbul Çağdaş Hukukçular Derneği
MALARLA
MİLYONLARI ÖR(ÇHD), çok sayıda ev, Ankara Hukuk
GÜTLEMEMİZİ ENGELLEYEBürosu ve Ankara ÇHD, İzmir’de bir
MEYECEKSİNİZ” diyerek bir
çok kurum ve evin olduğu toplam
kampanya başlattık. Ve AKP’nin
yedi ilde devrimci, demokratik ku“ileri demokrasisi”ni her yerde teşhir
rumlar savaşa gider gibi AKP’nin halk
edip işçi, memur, öğrenci, tüm halkı
düşmanı polisleri tarafından basıldı.
birleştirerek
mücadeleyi büyüttük,
Baskınlarda 86 kişi gözaltına alındı ve

Halkı Yozlaştıranlar;
Yozlaşmaya Karşı Mücadele
Eden Devrimcilere Saldırdı!

büyütmeye devam ediyoruz. Bunun
için saldırıyor AKP, bunun için basıyor derneklerimizi, kurumlarımızı.
Bunun için susturmaya çalışıyor Grup
Yorum’un direngen sesini.
Çağdaş Hukukçular Derneği ve
Çağdaş Avukatlar 1974 yılından bu
yana, haksız, hukuksuz, usulsüz yargılamalarla, savcılık ve polis uygulamaları ile soruşturmalarla 25 yıldır
mücadele eden bir avukat geleneğinin mirasçılarıdır, halkın avukatlarının sesini susturamadınız, susturamayacaksınız. Milyonları örgütleyeceğiz diyen derneklerimizin sesini
susturamadınız, susturamayacaksınız.
Grup Yorum, halkın avukatları,
derneklerimiz, kurumlarımız, Yürüyüş dergimiz, faşizme karşı dik duruştur. Vatanını ve halkını sevmenin
adıdır, AKP bu dik duruşu eğmeye,
bükmeye çalışıyor.
Böyle bir hukuksuzluk karşısında
kurumlarını korumanın en doğal hakları olduğu bilinciyle, direndiler basılan kurumlar.
Ozan Yayıncılık ve Yürüyüş gibi
İdil Kültür Merkezi, TAYAD, Gençlik Federasyonu da tam anlamıyla
yağmalanmış, CD'ler, mektuplar, fotoğraf makineleri, bilgisayarlar, kitaplar, basın açıklamaları her şey
gasp ve talan edilmiştir.
İdil Kültür Merkezi'ne “11 çelik
kapıyı üst üste kırarak girebildik” diyor polis. Normal her evin olduğu gibi
İdil Kültür Merkezi ve diğer basılan
tüm kurumların kapıları çeliktir. Fakat bahsedildiği gibi 11 çelik kapı olduğu tam bir yalandır. Basın toplantısıyla bu bütün basına da gösterildi.
Neden yalan söylüyor pekala AKP polisi? Hala polisin yalanlarına inananlara çağrımızdır: Gelin görün kırılmış bir duvarımızı, parmak izi
alınmış bağlamalarımızı, bardağımı-
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zı, kalemimizi, kitabımızı, çamaşır, fotokopi makinemizi ve yağma talan
edilen Kültür Merkezi’ni...

Yasal Derneklere
‘Yasadışı’ Muamelesi
Yapılması Polisin
Terörünü
Meşrulaştırmak İçindir!

Sayı: 349

Yürüyüş
27 Ocak
2013

Basılan bütün kurumlar yasal dernek ve yayın kuruluşu, iş yeridir. Yasal derneklerin nasıl denetleneceği yasalarda belirtilmesine rağmen, polis
hukuksuzluğunu meşrulaştırmak için
burjuva medya aracılığıyla yalan haberler pompalamıştır. Bir hafta boyunca bütün burjuva basının manşetlerinden polisin yalan haberlerine
tanık olduk.
Olmayan 'Kozmik oda' haberleri neye hizmet ediyor?
“Yurt dışında bulunan örgüt elebaşlarına ülkemizin kozmik bilgilerini
şifreli metinler halinde kodlayarak raporladıkları, başka ülkeler lehine
ajan faaliyeti yürütmek için gizli haberleşme merkezleri oluşturdukları
tespit edilmiştir...”
Polis, baskınların hukuksuz olduğunu ve fiyasko ile sonuçlandığını çok
iyi bilmektedir. Basına dağıtılan
Gençlik Federasyonu ve İdil Kültür
Merkezi baskınından görüntüler de bu
sıkıntının yansımasıdır. Polis bu görüntüler ile baskını haklı çıkarmaya
çalışmaktadır. "Ardı ardına onbir çelik kapı" diyerek suçlu potansiyeli yaratmaya çalışıyor. Ancak, gösterilen
görüntüler basında yer alan "kozmik oda" gibi yerler olduğuna dair polisin kendi tutanağında dahi tek bir kelime yoktur.

Çelik Kapı Yaptırmak
Suç Mu?
Basına servis yapılan baskın görüntülerinin, yapılan hukuksuzluğu
meşru göstermek için "klipleştirildiği" sırıtan bir gerçektir. Klip'in yönetmeni polistir, gösterdikleri "örgüte
ait faaliyet bilgilerinin yer aldığı
CD ve dökümanların bulunduğu"
tümüyle yalandır. Bu yalan şimdiden

22

çökmüştür. Basılan kurumları suçlamak için, "onbir tane çelik kapı vardı, kameralar vardı" gibi demagojilere
başvurmaktadır. Büyük suça bakın!
Kameraları var, öyleyse terörist! Polis o görüntüler ve yaptırdığı haberlerle bu imajı yaratmak istiyor.
Onlarca kuruma yapılan baskınlar tümüyle fiyaskodur. Neden basılmış, insanlar neden gözaltına alınıp tutuklanmıştır; hukuki temelde cevapları yoktur bu soruların.
Suriye'ye ajanlık yapmak, bilgi sızdırmak, örgütün talimatlarını yerine
getirmek" gibi gerekçeler öne sürülmüştür. Kendi yasaları ile kurulmuş
ve o yasalar çerçevesinde faaliyet yürüten kurumlar, "yasadaşı örgüte
bağlı" gösterilip kriminalize edilmek istenmiştir. Bu konuda bir kanıta ihtayaç da duymaz polis. Sadece
"biz söyledik herkes inanacak"
demektedir. Buna, sözde hukuk kurumları, yargı da dahildir. Yargı, polisin kalem memurları haline gelmiştir. Polis istemekte onlar yerine getirmektedir. Böyle bir baskın için
izin verilmesi, "hani kanıtlarınız nerede" diye dahi sorulma gereği duyulmaması bu yüzdendir. 1 Nisan baskınlarında da aynı durum yaşanmış ve
birazcık hukuki kaygılar güden bir hakim, “bu gerekçelerle arama izni
vermem” diyememiştir.
Hiçbir somut gerekçeye dayanmayan baskınları yap, hiçbir "delil"
bulamazsan, sahte belgeler düzenle,
itirafçı ifadeleri düzenle, kendince örgüt sorumluları listeleri çıkar ve insanları tutuklat; Bu mu adalet? Türkiye'de hukuk böyle işliyor.

İddia Ediyoruz
ve Buradan
Çağrı Yapıyoruz;
Baskınlar tümüyle hukuksuzdur,
yasadışıdır, fiyaskodur. İstanbul polisinin ve diğer illerde yapılan polis
baskınlarının ne öncesi ne de sonrasında insanların tutuklanmasına yetecek hiçbir belgesi, kanıtı yoktur. İzleyin, bu insanlara yöneltilen suçlamalar da birer birer çürüyüp düşecektir. Ancak bu süre içinde, bu in-

sanlar hak ve özgürlükler mücadelesinden koparılmış olacaktır. Tutuklanan avukat Taylan Tanay'ın “bu
sadece fiziki bir ayrılık olacak, mücadele içeride devam edecek” dediği
gibi dışarıda da devam edecek. Polis
de soruna asıl olarak böyle bakıyor:
Ne kadar yatırırsak kardır!

Evet, Çelik Kapımız Var
Evet, Kameralarımız Var
Polisin burjuva basına servis yaptığı haberlerin temel direğini, yani kurumlara yapılan baskını meşrulaştırma gerekçesini, çelik kapıların bulunması oluşturuyor.
Garip olan şu; polisin hazırladığı
"klip" eşliğinde baskın haberini yapan
tüm televizyon kanallarının ancak
şifreli kartlarla açılan kapıları var;
hepsinin binalarının, plazalarının etrafı ve içi kameralarla donatılmış
durumda. Ve hepsinin kapısında, etrafında "özel güvenlik görevlileri" cirit atıyor.
"Neyi saklıyorlar?" diyor haber kanalları. Haksız elde edilmiş dolarlar,
eurolar, TL'ler saklamadığımız da
kesin. Özel şantaj dosyaları saklamadığımız da kesin. Bunları saklayanları arıyorsa, patronuna dönüp
baksın, avukatlığını yaptığı düzenin
rantını yiyenleri görsün. Ama onlara
bakmazlar, onların soymasına, halkı
yozlaştırmasına seslerini çıkarmazlar,
bunlara karşı mücadele edenleri nasıl terörize edeceklerini düşünürler.
Sizin kameralarınız, çelik kapılarınız olacak, ama bizim olunca
suç olacak öyle mi? Üzerimize iti,
kopuğu, serserileri örgütleyip göndereceksiniz, kurumlarımıza uyuşturucu çeteleri kurşun sıkacak,
molotoflar atıp kundaklayacak;
biz tüm bunlara karşı önlem alınca suç olacak, öyle mi?
Bizim tabi ki çelik kapılarımız olacak. Çünkü sömürücüleri, soyguncuları, talancıları, bezirganları, alçakları, namussuzları, vatan hainlerini,
emperyalizmin uşaklarını, işkencecileri biz yazıyoruz; bunların hepsi,
düzenlerini bozduğumuz, çarklarına
çomak soktuğumuz, kanlı, kirli yüz-
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lerini teşhir ettiğimiz için bize kin ve
düşmanlık besliyor. İti var, miti var,
mafyası var, sivil faşistleri var, kontrgerillası var, hırsızı var, uğursuzu
var kısacası var da var bunlara karşı
önlem almayalım mı? Tabii ki alacağız. Tabii ki çelik kapılar taktıracağız,
tabii ki teknolojinin imkanlarından yararlanacağız.
Kaldı ki yıllardır kurumlarımız polisin hukuksuz baskınlarına maruz kalmaktadır. Arama kararı göstermeyi
bile gereksiz gören, avukatların bulunmasını engelleyen, yani kendi yasalarına dahi uymayan bir polise karşı direnmek, bunun için kurumlarımızı
korumak en meşru hakkımızdır.
Haksızlığa, gayrimeşruluğa karşı
her biçimde direneceğiz.
Bizim kapılarımız, kameralarımız halkın düşmanlarına karşıdır.
Bize saldıranlarsa, tüm bunları halka
karşı yaparlar.

Basın Hukuksuzluğu
Aklamak İçin
Kullanıldı
Baskınların ilk saatlerinden itibaren TV'lere yansıyan, ertesi günü
gazetelerde yer alan haberler, polisin
bu açık hukuksuzluğunu, yozlaşmaya karşı mücadeleye saldırıldığını,
yozlaşmanın savunulduğunu gizlemeye çalıştı. Polis ne istediyse gazeteler onu yazdı. Hatta, son olarak bizzat polisin hazırladığı bir "klip", "habercilik" adına bir utanç sayılması gerekirken, sorgulanmadan yayınlandı.
"Biz aslında hiçbir şey bulamadık"
itirafı da sayılacak şekilde, çelik kapılar, kameralar, ajandalar edebiyatı
yapılıyordu "klipte".
AKP polisinin amacı, baskıları
meşrulaştırmakdır, yarın nasılsa unutulur! Hukuka, yasalara karşı hile
içinde, durmadan "yasalar elimizi
bağlıyor" diyerek daha dizginsiz bir
hukuksuzluk talep eden polisin çalışma tarzını herkes bilir bu ülkede.
Kim iddia ediyor, kim doğruluyor;
iddia eden, daha doğrusu o haberini
yaptıran da polis, doğrulayan da polis. Yani bozacı-şıracı ilişkisi dahi yok.
'Ahlaklı toplum' için para almak!

Zaten bu acizlik değil midir o baskınları yaptıran!
Halkın Hukuk Bürosu avukatları
ezilen halkın yaşadığı adaletsizliklere karşı hukuk mücadelesini mahkeme salonlarında alanlarda vermiştir.
Engin Çeber’i katleden katillere, Ferhat’ı felç bırakan işkencecilere, halkın evlerini yıkmak isteyen yağmacılara, emperyalist saldırılara karşı
halktan, ezilenlerden yana olmuş
adalet mücadelesi vermişlerdir.
Onlarca yıllık yayın hayatında
defalarca baskınlar yaşamasına, kapatma, para cezaları almalarına rağmen Yürüyüş dergisi susmamıştır.
Yürüyüş dergisi düzenin çürümüşlüğünü yazmaya, halkın sesi olmaya
binlerce insana ulaşmaya devam etmiştir.
AKP iktidarı emekçiye memura işçiye verdiği iki kuruş maaşla “ölmeden sürünün” diyor.
Gençliğe, öğrenciye geleceksiz,
ahlaksızca, günübirlik yaşayın diyor.
Hapishanelerde tutsakları hastalıkla katletmek, tecrit ile yalnızlaştırmak, düşüncelerinden arındırmak
istiyor.
İstiyorlar ki AKP palazlandıkça palazlansın, Ağaoğulları, Nurollar, Kilerler zenginleştikçe zenginleşsin.
Halkın sırtından asalakça, hayvanca
yaşasınlar.
Ama bizler, onurlu halkın, onurlu evlatları olarak baskınlar, gözaltılar, tutuklamalar karşısında yılmayacağız. Mücadelemiz durmadan devam
edecek.
Polis, tüm demokratik kurumlara,
devrimci ve demokratlara, halkımızın
tüm kesimlerine "düşman" gözüyle
bakar. Kendi yasalarına dahi uymaz.
Adalet, hukuk diye bir şey yoktur. İddianameler hiçbir araştırma yapılmadan polis fezlekelerinden aktarılır
ve mahkemeler bunlara dayanarak kararlar verirler. Ki, bu fezlekeler genel
olarak yalanlarla, sahte belgelerle,
komplolarla, demagojilerle ve “biz
söylüyorsak öyledir” hamaseti ile
doludur. Binlerce örnek vermek mümkündür bu konuda.
Hukuk mücadelesi de burada önem

kazanmaktadır. 1 Nisan komplosuna
karşı verdiğimiz hukuk mücadelesi ile,
polisin sahte belgeler hazırladığını,
komploculuğunu deşifre ettik ve tüm
dünyaya yaydık. Çete, mafya ve işkenceye karşı mücadelemizi bastırarak, susturmak için; düşünce ve örgütlenme özgürlüğümüze yönelik bu
operasyonlarda aynı akibete uğrayacaktır. Hatta daha bugünden çökmüştür bu operasyon. "Çelik kapı" demagojisi ile polis terörünün üzerini örtememiştir. Ve açıkça ilan ediyoruz ki;
devrimci demokratik kurumları basarak, talan ederek, insanları tutuklayarak; çeteleri, uyuşturucu mafyalarını, kadın tacirlerini, kumarhaneleri
işkencecileri, katilleri, halk çocuklarını sokak ortasında öldürenleri kurtaramazsınız. Bu bataklığa karşı mücadeleye devam edeceğiz.
Bu operasyonlar ilk değildir, son
da olmayacaktır. Oligarşinin azgınca,
pervasızca ve hak hukuk gözetmeksizin saldırması boşuna değildir. Halka umudu taşıyanlara saldırıyorlar. İşkencelerle gözaltına alıyorlar. Ama biliyoruz ki, bu saldırılardan, baskınlardan hep başımız dik çıktık.
Basına, gazetecilere, haber muhabirlerine tekrar tekrar sesleniyoruz:
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Katillerin Maşası
Olmayın!
İktidarın yalakası patronlarınızın
ihale kapmak için katillerimizin sözcülüğünü yapmasına ortak olmayın!
Gerçekleri sizler çok iyi biliyorsunuz: Polisin yaptırdığı yalan haberleri yayınlamayın, çektiği kliplerin yalan olduğunu söyleyin. En azından “BİZ 11 ÇEKİL KAPI GÖRMEDİK” deyin, yalan olduğunu söyleyin!
Halka karşı suç işlemeyin!
Bu ülke de katledenler, katilleri koruyup, kollayanlar hiçbir zaman yargılanmadı. Ve yine ülkemiz de hiçbir
dönem, bu kadar açıktan katiller korunup, mahkemelerde aklanmadı.
AKP’nin yalanlarına, terörüne
alet olmayın.

Halk Cephesi
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Oligarşinin faşist partisi AKP, yönetebilmek için yine devrimcilere
saldırıyor. 18 Ocak 2013 günü yine
devrimci kurumlar basıldı. Halkın
sanatçıları, halkın avukatları da içinde
olmak üzere devrimcilere yönelik
operasyon yapıldı. Operasyon her zamanki gibi bir komploya dayandırıldı.
Cepheliler komployla bugün karşılaşmıyorlar.
Oligarşinin tarihi işkence ve katliamlarla dolu olduğu kadar komplolarla da doludur. İşkencecilik, katliamcılık, komplo, provokasyonlar
ve linçler onun yönetim tarzıdır. Bu
tarzın hedefi ise en başta devrimcilerdir. Ve senaryo hep aynıdır.
Ya, "Türkiye sorumlusu" yakalanır, "örgüte büyük
darbe"ler vurulur, örgüte ait
tüm arşiv ele geçirilir, polis
her şeyi biliyor havası yaygınlaştırılır... Ya, "adı açıklanmayan birinden ihbar gelir" ve yasal kurumlar basılır,
yöneticileri tutuklanır. Yasal
dergi büroları "hücre evi"
olur, yayın yönetmeni "terörist" ilan edilir. Polisin hazırladığı
ifadeler, zayıf kişilikli unsurlara imzalattırılarak insanlar keyfi şekilde
tutuklanır, hatta on yıllara varan cezalar verilir. Birileri bir anda "canlı
bomba" ilan edilerek afişe edilir,
hakkında "vur emri" çıkarılır. O
kişi ya da kişilerin halen hapishanede
olmasının dahi önemi yoktur, çünkü
komplocular pervasızdır, devrimciler
söz konusu olduğunda hiçbir şeyin
sorgulanmayacağından emin olarak
hareket ederler...
Halka karşı savaşın 'psikolojik savaş' boyutunu da oluşturan tüm bu
komplo örneklerini yaşadık. Türkiye
tarihinin en büyük komplosuna maruz
kaldık. Ve alt etmeyi başardık. Bu
komplo, tarihe 1 Nisan komplosu
olarak geçti.
Tarihler 1 Nisan 2004’ü gösteri-

yordu. AKP iktidarı “terörizm”
demagojisiyle saldırıya geçti. Her
komplo gibi, yalan-demagoji ve
hukuksuzluk üzerine kurulu olan
bu komploda, Avrupa emperyalistleri de yer aldı.

Yasal-Demokratik
Kurumlar, Bir
Günde Hücre Evi
Oldu; Her Şeyiyle
Ortada Olan
Devrimciler
Terörist!
Sahte belgeler hazırladılar. Yasal, demokratik kurumlar ve bu kurumlarda çalışan, her şeyiyle ortada olan
devrimcilere saldırdılar. “DHKPC’ye 5 ülkede birden operasyon”
diye duyurdular.
İstanbul'da; Ekmek ve Adalet

talan edildi. Yaşananların adı özetle, "terör demagojisi ile terör estirmek"ti.
Her demokratik kurum örgütün
"hücre evi", çalışan herkes "örgüt üyesi" ilan edildi. Onlarca
kişi daha gözaltında iken, onları
"terörist", şura bura "sorumlusu"
ilan eden, sorumsuz, kontra basın
yanında Emniyet Genel Müdürlüğü Sözcüsü Ramazan Er, daha
baskınların yapıldığı gün "Avrupa'da 23, Türkiye'de 40 örgüt
üyesi yakalandı" açıklamasını yaptı.
Sonraki gün ve aylarda İçişleri Bakanı
defalarca "teröre karşı uluslararası
işbirliğinin en güzel örneği" olarak
gösterdi ve mahkemeleri süren insanları "terörist" ilan etmekten çekinmedi. Oysa Türkiye ve Avrupa’da
basılan yerler arasında DHKC ile
ilgili tek yer Hollanda DHKC Enformasyon Bürosu’ydu. Ve bu büro
da Hollanda’nın yasalarına göre faaliyet yürüten bir yasal kurumdu.
Bugün de İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın, “ülkenin kozmik bilgilerini sızdırmak” gibi ipe
sapa gelmez açıklamalarla, komplo
ile baskın ve gözaltı terörünü savunuyor ve basın da buna ortak oluyor.
Kurumlara yönelik eşkıyalığı, ne olduğu belli olmayan kimyasal gazlar
kullanılarak yapılan işkenceleri görmüyor, göstermiyor.

1 NİSAN
KOMPLOSU
Dergisi, TAYAD, Halkın Hukuk
Bürosu, Temel Haklar ve Özgürlükler Derneği, Anadolu'nun Sesi
Radyosu, Gençlik Gelecektir Dergisi, İstanbul Gençlik Derneği, İdil
Kültür Merkezi, Okmeydanı Halkının Sesi Gazetesi basıldı; Aynı
gün Anadolu’da, Ankara, İzmir, Kocaeli, Bursa, Samsun, Adana ve Dersim’de demokratik kurumlara, dergi
bürolarına ve evlere baskınlar yapıldı.
Günlerce süren baskınlar sonucunda
150’yi aşkın devrimci gözaltına alındı.
Avrupa'da ise; Hollanda'da Özgürlük Bürosu ve DHKC Enformasyon Bürosu, Belçika'da Halkın Sesi
Televizyonu ve ayrıca Hollanda ve
Almanya'da çeşitli evler basıldı. Tüm
bu baskınlarda, bilgisayarlar, telefonlar, yayınlar gasp edildi. Duvarlar
arama altında delinip yıkıldı, dolaplar

FAŞİZMİN HALKA, ÖRGÜTLENMEYE, DÜŞÜNCEYE UYGULADIĞI

Kanıt Yoksa Yaratılır,
Sahtekarlık Polisin
Uzmanlık Alanı
Emniyet, “bir yıldır hazırlanıyorduk” açıklaması yapıyordu. Bir yıl boyunca hazırlanan komplo, Avrupa emperyalizminin teşhir olmayı da göze
aldığı bir terördü. Amaç “terör örgütü”
denildiğinde akan suyun duracağı bir
ülke yaratmaktı. Kopardıkları gümbürtüye rağmen ortada mahkeme aşamasında işe yarayacak delil yoktu. Yarattılar. Polisin ortağı yargı, 82 devrimciyi tutukladı. Ve burjuva basın
psikolojik savaşın borazanı olarak görevini yerine getirdi. Her gün demokratik
kurum ve kuruluşlara gidip gelen, çalışan insanlar bir anda “illegal örgüt
üyesi” oldular.
Kaba bir incelemede bile belgelerin
tek elden çıktığı anlaşılıyordu. “Örgüt
belgesi” diye dosyaya konulan belgeler,
illegal bir devrimci örgütün ciddiyetiyle
alakası yoktu. Öyle ki, sahtekar polis,
aynı belgeden iki tane hazırlamış, birinde bir maddeyi yazmayı unutmuştu.
Ele geçirildiği iddia edilen bir diskette,
örgüt sorumlularının kod adlarının
kime ait olduğunun listesi gibi düzmece
belgeler konulmuştu. Ekmek ve Adalet
Dergisi’nin çeşitli sayılarında çıkan
yazı ve röportajların bilgisayar çıktıları
alınarak “örgüt belgesi” ilan edilmişti.
Kimilerinin hapishanede yatmış olması,
katıldıkları demokratik eylemler sıralanıyor ve "bunlar terörist olduğundan derneklerde, dergilerde örgütlenecekler, sonra da terör eylemi
yapacaklar. O halde baştan engel olmak gerek" deniyordu. Düzenin yasalarına göre bile suç oluşturmayacak
gerekçelerle hazırlanan bu fezleke
savcı tarafından iddianameye dönüştürüldü. Baskıyla, işkenceyle, gözaltıyla
devrimcileri engelleyemeyen oligarşinin polisinin yerine yargı devreye
girerek “ne kadar yatırsak kardır”
anlayışıyla kimilerini bir yıl, kimilerini
iki yıl hapishanede tuttular.

“Diskette Adın Çıktı”
Gözaltı ve tutuklama terörü, 1 Nisan’la sınırlı kalmadı. “Ele geçirdik”

KOMPLOLARLA,
GÖZALTILARLA,
TUTUKLAMALARLA
BİZİ
BİTİREMEZSİNİZ!
 1 Nisan 2004 Disket
Komplosu: 8 ilde, 5
ülkede 150’yi aşkın
gözaltı, 82 tutuklama
 24 Aralık 2010, saat:
03.15'de Yürüyüş
dergisi Helikopterler
eşliğinde yüzlerce çevik
kuvet ve özel harekat
polisleri tarafından
kapıları balyozlarla
kırılarak basıldı, 12 kişi
gözaltına alındı 7 kişi
tutuklandı!
 10 Mayıs 2011, Saat:
03.00'da İstanbul
Okmeydanı'nda
bulunan Gençlik
Federasyonu, Haklar ve
Özgürlükler Derneği ve
İdil Kültür Merkezi
basıldı. 46 kişi gözaltına
alındı, 9 kişi tutuklandı!
 8-9 Mayıs 2012, 14
İlde Gençlik Derneği ve
Halk Cephelilere
yönelik operasyonlarda
96 kişi gözaltına alındı.
36 kişi tutuklandı!

dedikleri diskette,
“adın çıktı” denilerek Türkiye’nin
onlarca kentinde onlarca kişi gözaltına
alındı. Demokratik
mücadeleye karşı bir
silah olarak kullanılmaya başlandı. Hatta aradan aylar
yıllar geçmesi bile önemli değildi.
Polis, kimi gözaltına almak istese,
diskete adını ekliyor ve alıyordu.

Sahtekarlığa Karşı
Savaş Açıldı
Haklar ve özgürlükler mücadelesi
hukuk savaşıyla sürüyordu. Kampanya
başlatıldı. İlk elden, tutuklanan devrimciler ve avukatları, polisin dosyaya
koyduğu belgelerin sahte olduğunu
kanıtlayan açıklamalar yaptılar.
HHB avukatları, 9 Haziran 2004
tarihli duruşmada, suçlamanın en
önemli "kanıtı" olarak gösterilen disket ve bilgisayar ürünlerinin tekrar
incelenerek dökümünün yapılması
ve bir kopyasının kendilerine verilmesini talep ettiler. Mahkemenin disketlerin "Emniyet Müdürlüğünden
istenmesine" karar vermesi ile çarpıcı
bir gerçekle karşılaştılar. Oysa dava
dosyasındaki emanet makbuzunda
tüm bu dokümanlar, "savcılık emanetinde" gözüküyordu. Yani, mahkemenin bilgisi ve onayı dahilinde,
savcılıkta olduğuna dair resmi kayıt
bulunan disketler, polisteydi. Dava
aylar önce açılmış, tüm belgeler polisten çıkmış görünmesine rağmen
yaşanan bu durum, açık bir suçüstü
haliydi. "Diskette adın geçiyor" denilerek yapılan gözaltı ve tutuklamalarda, o isimlerin diskete nasıl
girdiği de böylece anlaşılıyordu.
Yine, HHB avukatlarının baktığı
altı ayrı davada da benzer bir durumun
olduğunun aynı süreçte ortaya çıkmasıyla, bu hukuksuzluğun polisyargı işbirliği ile bir yöntem, politika
olarak kullanıldığı kanıtlandı.
Kasım 2004'te mahkeme kararıyla,
hakim Necat Ede ile avukatlar tarafından emanette yapılan inceleme
sonucunda, disket de polisin elinde
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kaldı! Hangi disket, CD vb. nereden
alınmış, dosyaya konulan 'örgütsel
dokümanlar' hangi disket, CD vb.'den
elde edilmiş? Bunların hiçbirisi belli
değildi. Sözde delillerin bulunduğu
çuvallar mühürsüz, öylesine atılmıştı.
Tutanakla tespit edilen bu durumun
hukuki anlamı; disket ve diğer belge
ve dokümanların delil niteliğini yitirmiş olmasıydı, "hukuki yollarla
elde edilmiş delil" niteliğinde olmamasıydı... Sahtekar polis tam bir
pervasızlık içinde hareket ederek,
nasılsa iktidar, yargı arkamda, ne
gerek var yasalara uymaya diye düşünmüştü. TÜBİTAK tarafından verilen bir raporla da, disket türü materyallerin delil olamayacağı bilimsel
bir gerçek olarak dosyaya girdi.
Yurt çapında, eylemler, pankartlar,
bildiriler, kuşlamalarla komplo teşhir
edildi. En sonunda komplo çöktü.
İçeride tek bir tutuklu bile kalmadı.
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Komplonun Amacı
ve Sonucu
1- Özel olarak devrimci hareketi,

genel olarak tüm devrimci demokratik
kurum ve kişileri sindirmek ve nihayetinde halkın demokratik mücadelesini yok etmek.
2- Haklar ve özgürlükler mücadelesi veren demokratik kurumları
yok etmek olmuyorsa adı var kendi
yok tabela kurumlarına dönüştürmek.
3- Gerici, faşist AKP iktidarına
muhalefet eden, bağımsızlık-demokrasi-sosyalizm için mücadele eden
bütün güçleri yok etmek.
4- Gerçek demokrasi için mücadele eden devrimcileri yok ederek,
AB süreciyle allanıp pullanan demokrasicilik oyununun deşifre olmasının önüne geçmek.
Avrupa emperyalizmi ve oligarşinin bu amaçlara ulaşmak için gerçekleştirdiği komplo, emperyalizmin
çıkarları gereği hukuku nasıl ayaklar
altına alacağının somut göstergesi
oldu. Ancak AB’nin sahte hukuk ve
demokrasi söylemlerine inanan birçok
kesim, terör demagojilerine inanarak
bu hukuksuzluğa karşı sessiz kaldı.
Oligarşinin, muhalefeti tasfiye etmek

için sınır tanımayacağının bir örneği
daha tarihe kaydoldu.
1 Nisan sonrası, operasyonun
kendisinin fiyasko olduğunu, amacı
açısından da sonucun bir "fiyasko"
olacağını belirterek şöyle demiştik:
"Boyutlarıyla, biçimlenişiyle yakın
tarihimizde benzeri görülmese de,
aynı amaca yönelmiş çok operasyonların hedefi olmuştur devrimciler.
Ve hepsinde de operasyonları boşa
çıkarmasını bilmişlerdir."
Oligarşi 1 Nisan'la amaçladığına
ulaşamadı, komplo yürütülen mücadele
ile boşa çıktı. 1 Nisan 2004'ten bu
yana, oligarşinin yok etmek istediği
demokratik mücadelede konuşan, adaleti savunan yine biz olduk. Oligarşi
ve onun partisi AKP ise, faşist politikalarıyla, komploculuğu ile teşhir oldu.
Ancak komploculuk onların karakteridir. Kararlılık ve düşmanla uzlaşmazlık ise bizim… 18 Ocak 2013
komplonuz da başınızda paralanacak.
Halkın dediği gibi, yalan dört nala
gider, gerçek ise adım adım, ama yine
de vaktinde yetişir. Kaybedeceksiniz.
İşte buraya not düşüyoruz.

Halk düşmanı AKP'nin
13 Mart'ta kendi adaletsizliklerine ait olan
binalarında kendilerince devrimcileri yargılayacağı mahkemede
arkadaşlarımızı sahipleneceğiz! Onları sizlerin adaletsizliklerinize mahkum etmeyeceğiz!” denildi.
Eylemde “Komploları Boşa Çıkartacağız”, “Kahrolsun
Faşizm Yaşasın Mücadelemiz”, “Halkız Haklıyız Kazanacağız” sloganları atıldı.

Zulümle İşkenceyle Yenemediklerinizi
Komplolarla, İftiralarla Yenemezsiniz!
AKP’nin komploları bitmiyor. 18 Ocak’ta kurulan
son komplo ile komplolara karşı mücadele etmenin
önemi bir kez daha açığa çıktı. Çünkü yasal ve meşru
mücadele yürüten tüm kurumlar, örgütler sahte senaryolarla engellenmek isteniyor. Komplo davaları AKP’nin,
halkın büyüyen öfkesinin örgütlü güce dönüşmesinden
duyduğu korkunun, acizliğinin bir göstergesidir. Ahlaksız
bir düşman, korkusunun eseri olarak yalana başvurmaktadır. Bu komploları teşhir etmeye, mücadelemizi
yükseltmeye devam edeceğiz.
Bu amaçla, neredeyse bir yıldır komplo ile tutuklanan
devrimcilerin serbest bırakılması için yapılan eylemler
devam ediyor.
15 Ocak günü Ankara Adliyesi önünde eylem düzenlendi. Yapılan açıklamada, “Bizler kurulan komplolarla
tutuklanan devrimciler serbest bırakılana kadar mücadele
etmeye ve Türkiye'de adaletin olmadığını teşhir etmeye
devam edeceğiz. AKP iktidarının tüm çabaları boşuna.
Susmayacağız! AKP'nin gayrimeşru olduğunu, Türkiye'de
adalet olmadığını, halkı adaletsiz bıraktığını haykıracağız.
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OLMADI GÜRKAN HACIR
KONTRANIN ÇOCUĞU OLMA
YOLUNDAKİ GÜRKAN HACIR

OLMADI!..

Devrimci Halk Kurtuluş
Cephesi Basın Bürosu’nun
24 Ocak 2013
Tarihli, 401 No’lu açıklamasını yayınlıyoruz.
Ayakta kalmanın burjuvaziye yaranmak olduğunu keşfeden bir yazar
daha; Gürkan Hacır.
Ama sana tavsiyemiz bir omuzunu
da Fetullah’a yasla öyle bir tek güvence ile yetinme, herkesin birbirinin
kuyusunu kazdığı dünyanızda öyle
tek güvence yetmez.
Operasyonların, baskınların gözaltıların, işkencelerin hazırlığına katılan oligarşinin ekmeğine yağ süren
bir yazar daha; Gürkan Hacır.
Basılan, dağıtılan devrimci kurumlara, yaralanan onlarca devrimciye,
Amerikan aksiyon filmi gibi yapılan
operasyonlara zemin hazırlayan bir
yazar daha; Gürkan Hacır.
Burjuvazinin her türlü etkisine
ve yönlendirmesine açık hale gelmiş,
hatta kontranın çocuğu olmaya aday
bir yazar daha; Gürkan Hacır.
Gürkan Hacır, 6 Ocak 2013 tarihli
Akşam gazetesindeki köşesinden,
“Yoksa DHKP-C’ yi bir kadın mı
yönetiyordiye soruyor. Ve başlıyor
kontrgerillanın elinden çıkıp kendisine

servis edilen satırları aktarmaya.
Gürkan Hacır bu yazısında çok
ilginç noktalara değindiğini düşünüyor ve akla mantığa uymayacak teorilerde bulunuyor. Bütün işini gücünü bırakıyor
DHKP-C’ye nasıl bir seneryo
yazsam da karalasam diye kaleminden yalanlar saçıyor.
Gürkan Hacırın kalemi katil oligarşinin, işbirlikçi AKP iktidarının
dili oluyor her satırda. Israrla örgütü
bir kadının mı yönettiğini sorguluyor.
Yazısında bizi “çözdüğü” gibi bir
izlenim vermeye çalışıyor. Ama ne,
neden savaştığımızı, ne de neden bu
kadar net olduğumuzu ısrarla görmezlikten geliyor.
Biz sana açıklayalım Gürkan Hacır
neden her koşulda savaş diyoruz.
Neden ille de sınıflar mücadelesi diyoruz. Yazıda işin magazin bölümlerine fazlaca girmiş, neyin neden
anlatıldığına değil de nasıl yazıldığına
kadar basitleşecek bir dil kullanılmış.
“Değişen dil”, “değişen örgüt” safsataları dizilmiş. Bir yandan “örgüt
örgüt” diye korku yayıp bir yandan
da, karikatürize etmeye çalışılmış.
Herkesin ağzında örgüt. Gürkan
Hacır da başka bir cepheden aynı
şeyi tekrar ediyor.
Peki nedir bu örgüt?
Hiçbir halk örgütsüz yaşayamaz.
Şu veya bu şekilde, şu veya bu araçlarla örgütlenir. Şu veya bu araçlarla
mücadele ederler. Bunları bilirsiniz.
Bu her toplumsal süreçte böyle olmuştur. Emperyalizm çağında da
özellikle sömürge ülkelerde, devletin
şiddeti tek yöntem olarak kullanıldığı
ülkelerde (ve daha bir dizi koşullardan
kaynaklı) silahlı mücadele hareketleri
halkı örgütleyen, kimi ülkelerde dev-

rime
götüren, kimi ülkelerde yenilgiye uğrayan, kimi
ülkelerde de hala süren bir olgu
olarak ortaya çıkmıştır.
İdeolojik mücadele ise, sınıflar
mücadelesinin ayrılmaz bir parçasıdır.
Emperyalizmle, burjuvaziyle ideolojik
mücadeleyi kıran kırana sürdürmeyenler, asla zafer kazanamazlar. Burjuvazinin ideolojisi ve düşünceleriyle
savaşıp onları yere sermek, savaşı
beyinlerimizde kazanmak demektir.
Siz cevap verin Gürkan Hacır;
Biz anlatıyoruz “neden illa silahlı
mücadele” diye tutturduğumuzu.
“Neden ısrarla tek çarenin halkı örgütlemek olduğunu” biz anlatmaya
devam edelim.
Yalnız belirtelim ki, bu konuyu
karikatürize etmenizi kınıyoruz. Bizim
gerçeklerimiz, bizim uğruna savaştığımız şeyler senin köşenden diline
alay konusu edilecek şeyler değildir.
Anlar mısın anlamaz mısın bilmiyoruz, ama biz anlatmasını biliriz.
Neden silahla hesap sorduğumuzu
anlayamamışsın anlatalım;
Senin eline yoldaşlarının bir avuç
kömüre dönmüş bedeni verildi mi
Gürkan Hacır?
Sen hiç yasal bir dergiyi sattı
diye katledilen 17 yaşındaki çocuklarının cenazesini kaldırdın mı? Senin
gözünün önünde dal gibi genç, coşkulu, inançlı, Ferhat gibi bir çocuğun,
akraban, yakının, tanıdığın dergi sattığı için sokak ortasında vurulup,
felç bırakıldı mı?
Ve evet intikamını alacağımız hesabını soracağımız yoldaşımız Engin
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Çeberler var...
Senin o çok koruduğun devletin,
bizim yoldaşımızı hapishanelerinde,
karakollarında eli kolu bağlıyken
katletti. Hakkımızı savunduk her koşulda. Öngörülebilen tüm zamanlar,
ölçüler tüm değerler aşıldı bizim
için. Yıllarca duruşmaları bekledik.
Senin o çok değerli mahkemelerin
adeta dalga geçti adaletle. Hatırla,
yargılama süreçlerine doğrudan tanıklık yaptınız. Sizin adalet inancınızla da dalga geçti bu devlet.
Ferhat Gerçek’i vuran polise 8
yıl ceza isterken, Ferhat’a 15 yıl
hapis cezası isteyen yine senin devletindir. Ve Engin Çeber’i katleden
işkencecilere “iyi hal indirimi” uyguladı senin devletinin mahkemeleri.
Ama sen bunlarla ilgilenmezsin
Gürkan Hacır. Sen okumuş yazmış
adamsın, imla yazım kurallarından
anlarsın.
Örgüt nedir merak ediyorsan biz
anlatmaya devam ediyoruz.
Yazının diğer bir karalama bölümünde kadın hezeyanları”ndan
bahsediyorsun. Bu çok çapsız bir
anlatımdır. Yine karikatürize ederek
karalıyorsun tarihimizi.
Klasik bir şey vardır kontrgerilla
devletinin sözcülerinin yöntemlerinde:
Karikatürize et, istediğin hale getir,
ondan sonra vuruş yap... Yok öyle
değil Gürkan Hacır, bizim kadınlarımız senin anlattığın gibi değildir.
Bizim kadınlarımız inançları uğruna
gün gün ölüme yürüyen, kurşun yağmurları altında halay çekebilenlerdir.
Sadece F Tipi Tecrit politikasına
karşı Büyük Ölüm Orucu Direnişinde
48 kadın yoldaşımız şehit düştü.
Senin kafandaki burjuva kadının ölçülerine uymaz bunlar... İnançları
uğruna kendini feda eden tam 48
kadın... Kadın hezeyanları öyle mi ?
Sana tavsiyemiz okumalısın. Çocuklarını bırakıp çocuklarının geleceği
için şehit düşen analarımızı okumalı
tanımalısın. Şenaylar’ımız, Gülsümanlar’ımız dağıtacaktır çünkü kafandaki kadın hezeyanını.
Sen örgütü kimin yönettiğini bırak
da ülkenin nasıl yönetildiğine bak.

Daha bir kaç gün önce senin ülkende
demokratik kurumlara helikopterli
baskınlar yapıldı. Türkiyenin en bilinen
avukatları yaka paça gözaltına alındı.
Sokaklarda insanlar sürüklendi. Üzerlerine ateş açılıp canlarına kastedildi.
Senin ülkende ne bağımsızlık var
ne de özgürlük. Ne onur kaldı ne
adalet. Emperyalizm halkların elindeki her şeyini aldı, şimdi de örgütlenme hakkına, beyinlerine sahip olmaya çalışıyor.
Emperyalizm özellikle bizim gibi
yeni sömürge ülkelerdeki gerilla hareketlerine karşı her türlü mücadele
aracını kullandı. Kontra örgütleriyle,
darbelerle, askeri çıkarmalarla yok
etmeye çalıştı. Öte yandan da ideolojik olarak, örgütlenmeyi sivil toplumculuk sınırlarına hapsetmeye
çalıştı. Nitekim belli tarihsel evrelerden sonra adım adım bunu da kısmen başardı. Yeni sömürgelerde, Ortadoğuda, Latin Amerikada ülkemizde ise durum daha da farklıydı.
Buralarda bu örgütleri yok etmek
emperyalizm açısından çok daha zor
ve daha farklı politikalar gerektirdi.
Ülkemizde, 12 Eylül cuntası ile
birlikte tüm halka, devrimcilere uygulanan terör dalgasına ideolojik
alanda da örgütsüzleştirme, örgüt
düşmanlığı yaratma eşlik etti. Yani
denilebilir ki, yaratılmak istenen
örgüt düşmanlığının anası emperyalizmse, ülkemizdeki babası da 12
Eylül cuntasıdır (önceki süreçlerin
daha etkisiz olduğunu düşünerek)
Yani bu bakış açısı bugün örgüt
diyerek salvo atışları yapanların icatları değildir.
Tüm bu katliamları emperyalizmin
oyunlarını, faşizmin katliamcılığını
sen de görüyorsun. Tüm bunları
görüp de “kadın hezeyanı” teorilerini
işte bu yüzden yapamazsın. Bu teori,
bizim ülkemizde işte bu yüzden tutmaz. Çelişkiler o kadar keskin ve
yakıcıdır ki, senin “kadın hezeyanları”n hayatın gerçekliğinde boğulur
gider.
Örgütün yöntemlerini beğenmeyebilirsiniz (bunları ayrıca tartışabiliriz) ama nihai olarak ya devletin
yanında ya da ona karşı olacaksınız.

Soruyoruz Ferhat’a ve Engin’e yapılanları onaylıyor musun onaylamıyor musun? Onaylamıyorsan bırak
o zaman faşist düzenin sözcülüğünü
yapmayı.
Kalemini halk için kullanmalısın.
Bu aynı zamanda tüm aydınlara çağrımızdır. Onurunuzu bu ucuz hesaplarla kirletmeyin.
Aydınlar, ideolojik çarpıklıklar,
burjuvaziden ödünç alınmış teoriler
ve düşünceler, halkların zaferinin
önündeki engellerdir. Halkın mücadelesi önünde engel olmayın. Halka
gerçekleri anlatın.
Bu tarih, can bedeli bir kavganın
ortasında yazılmıştır, bir gazete köşesinde değil. Katılmayabilirsiniz ama
durumu tespit etmek zorundasınız.
İster aydın sorumluluğunu üstlenin,
ister ölümlerin sorumluluğunu! Sizin
gibi okumuş, yazmış, her şeyin farkında olanlar; neyin nasıl yazılacağını
herkesten iyi bilenler, hem gerçeği
araştırmıyorsunuz, hem bu adi yalanları tekrarlayıp duruyorsunuz.
Devleti tanıdığımız gibi, sizleri
de tanıyoruz. Kimin demokrat, kimin
paranın, patronunun, devletin, demokratı olduğunu da biliyoruz. İşte
devletin böyle esiri olunursa, beyin
de böyle düşünür. Söylenecek sözler
kontranın ağzından çıkar. Devletin
kontra faliyetlerine hizmet eder. Ve
kontranın çocukları gibi konuşursunuz
köşenizden.
Aferin Gürkan Hacır diyemiyoruz
sana: Böyle olma, beynine bunları
yakıştırma, kalemini kontranın hizmetine sunma diyoruz.
Devrimcilere küfrediyorsun. Sizin
basın özgürlüğünüzü de savunan yine
devrimcilerdir. Onlarca gazeteci Tayyip
Erdoğan istedi diye patronlarınız tarafından kapı önüne onursuzca atılıverdi. Tekinizin gıkı çıktı mı? Sahip
çıkabildiniz mi mesai arkadaşlarınıza?
Çıkamadıysanız neden çıkamadınız
hiç düşündün mü? İşte paranın esiri
olmak, patronun kölesi olmak budur.
Bu söyledikleriniz, yazdıklarınız
kontrgerillanın adi, aşağılık spekülasyonlarıdır. Size kendi beyninizle
düşünmenizi öneririz.
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Yazınızda “Son yakalanan militan
Nebiha Aracı 43 yaşında. Bırakın
silahla karakol taramayı bir protesto
eylemi için bile yaş ve fiziki yapıda
değil. Ancak örgüt hiç çekinmeden
bu isimleri fiziki durumlarına bakmadan sahaya sürüyor” diyorsunuz.
Herkes ahmak, herkes robot, herkes alık, bir tek siz akıllısınız, bir
tek siz görüyorsunuz Nebiha’yı öyle
mi? Yoldaşlarından daha iyi tanıyor
ve düşünüyorsunuz öyle mi? Her
şeyi en iyi kendinizin bildiğini sanıyorsunuz öyle mi? Siz kendi dünyanızda yaşıyorsunuz. Ve maalesef
o dünyada da beyinlerinize hakim
olan kontrgerillanın psikolojik savaş
araçlarıdır. Bırakın bu ucuz spekülasyonları. Kendinize yakıştırmayın
bu üslupla konuşmayı. Siz görmezden
gelseniz de, size de patronlarınıza
da, kalemlerinize yön veren oligarşiye
de, tekrar hatırlatalım: Bu ülkede
devrimciler olacak. Hapishanelerde
beynimiz parçalansa da, daha onlarca
F Tipi yapsalar da olacak.
Her şeyi siz bilirsiniz. En doğru
olan, en makul olan sizin söylediklerinizdir. Ama ne tesadüftür ki,
söyledikleriniz devletin polisinin söyledikleriyle aynıdır.
Ama bu ülke topraklarında onlarca
katliama imza atan, hapishanelerde
onar onar öldüren bir devlete gözü
kapalı inanmaktan vazgeçersen, bilimsel bir kuşku taşırsan görürsün.
Bırakın bu saçma sapan şeyleri.
Biz gazetecileri, eğer birilerinin sözcüsü
değillerse okur yazar, aklı erer biliriz.
Evet, bilirsin çözümü de, çözümsüzlüğü
de belirleyen, politikalardır. Gazetedeki
sayfanı bize ayıracağına devletin işkence politikasını tartışsana. Devletin
hezeyanını tartışsana...
17 yaşında halk çocuklarını neden
bir dergi sattığı için öldürür bu hezeyan, bunu tartışsana.
DESTEKLEMEYEBİLİRSİNİZ, SAYGI DA DUYMAYABİLİRSİNİZ, AMA SAYGISIZLIK
YAPAMAZSINIZ GÜRKAN HACIR. Buna izin vermeyiz Gürkan
Hacır.
Eğer biraz insanlığınız varsa, eğer
biraz solculuğunuz varsa, vicdanınız

da sızlayacak, utanacaksınız da, yerin
dibine geçeceksiniz. “Ben polisin
sokak ortasındaki saldırılarını engellemek için ne yaptım? Neden
yapmadım” hesaplaşması yapmalısınız...
Sen katliamcıları, işkencecileri
değil, devrimcileri karalamaya devam
et!
Bu haklı, onurlu, meşru mücadelenin yanında değil, devrimcileri öldürmek, yok etmek isteyenlerin yanında ol!
Ama bak senin devletin ne diyor?
Bu dergiyi satmayacaksın. Yasaldır
ama -demokrasicilik oyunu gereği
engelleyemediğimiz için yasaldırsatarsan seni vururum ve vurdum
Peki neden vurdun? Devlet diyor
ki; “Senin beynini alacağım, benim
istediğim gibi düşüneceksin.
Dergiyi satan ne diyor? Beynimi
teslim alamayacaksın. Öldürebilirsin,
sakat bırakabilirsin ama düşüncelerimi
savunmaya devam edeceğim.
Bir demokratik gösteri düşünün;
sıkılan biber gazının haddi hesabı
yok. Ne diyor devlet? Seni öldüremiyorum ama biber gazım var. Kürt
halkını en demokratik talepleri için
çoluk coçuk demeden basıyor mermiyi
öldürüyor. Gazetelerinizde tek satır
haber bile olmuyor. “Ben anadilimle
yaşayacağım” diyor Kürt çocukları.
Ama çocukluklarını bile yaşayamadan
katlediliyorlar sokak ortasında.
Ne diyor demokratik kurumlara
havadan helikopterlerle baskın yapanlar bir tek sağlam eşya kalmamacasına hırsla saldırıp sakatları,
çocukları işkenceden geçirenler: “Ya
benim istediğim sınırlarda yapacaksın,
ya benimle uzlaşacaksın, ya da yok
olacaksın.” Halkın örgütlenme hakkını savunanlar, barikat barikat oda
oda eli havada teslim olmayıp canı
pahasına bu baskınlara direnenler ne
diyor: “Ya düşünce değişikliği ya
ölüm diyorsunuz biz inançlarımızdan
ve halkın örgütlenme özgürlüğünden
va zgeçmeyeceğiz.
Ya siz ne diyorsunuz? Peki nasıl
yaşasınlar?
Devletin istediği gibi. Yat, kalk,

uzan, sus hiçbir şeye sesini çıkartma,
parasız eğitim isteme, dil isteme,
şimdi şunu oku, şimdi şunu düşün...
Yani hayvan gibi öyle mi? Sen bunu
mu istiyorsun? Neden bu tartışmayı
yapmıyorsun?
Devlet ne diyor. Hayır bu ülkede
demokrasi olmayacak. Benim istediğim gibi demokrasicilik oyunu olacak.
İŞTE MESELE BU. SENDE BU
DEMOKRASİCİLİK OYUNUNUN
FİGURANISIN SADECE... YAZABİLİRSİN TARİHTEN SEÇMELER
YAZABİLİRSİN. MAZGAZİNLEŞTİRECEKSİN TABİ TARİHİ. MURAT BARDAKÇININ BİR VERSİYONU OLACAKSIN. ORADA
BİR ŞEYLER YAZACAKSIN.
HANGİ SONUCA BAĞLAYARAK
YAZIYORSUN BU TARİHSEL
“OLAYLARI”.
Hayır! Hayat ak ve kara değildir
mi diyorsunuz? BAZEN BU MAGAZİNLERE DE İHTİYAÇ VARDIR MI DİYORSUN! TAMAM SENİN BİLECEĞİN İŞ.
Ancak Türkiye gerçeği budur;
Yani ak ve karadır. Faşizmle yönetilen
bir ülkede diğer renklere yer yoktur.
Hak ve özgürlük mücadelesi ve faşizm.
Bunun arası yoktur. BİZ BUNU
ANLATMAYA ÇALIŞIYORUZ.
SEN OTURUR SÖYLENDİĞİ
ŞEKİLDE MAGAZİNLEŞTİREREK TARİHİ YAZMAYA DEVAM
EDERSİN. AKSİ TAKDİRDE FAŞİZMİN SANA İHTİYACI KALMADIĞINDA DA TURNİKELERİN
ÖNÜNE ATILIVERİRSİN. Yönetim
kurulu başkanın kapının önüne koyuverir seni.
NE YAPABİLİRSİN? İşte demokrat olmak da burada anlam kazanır.
İşte, hayır demokrasi olmayacak,
Senin beynini alacağım” diyor devlet...
Sen ne yapmalısın?
Ya demokrat olacak ya da tek bir
bedel ödemeden patronun kontranın
sesi olacaksın.
Olan nedir? Çizgiler kalınlaşıyor.
Keskinleşiyor. Siz bunu yumuşatmak,
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magazinleştirmek mümkünse devrimci hareketlerin ortadan kaldırılmasını istiyorsunuz.
Bu istekler, Türkiye gerçeğini
değiştirmez. İşkenceyi ortadan kaldırmaz.
İktidarlar da istiyor bizi yok etmeyi. Kızıldereden beri katlediyorlar.
Ama yok olmuyoruz. Bu bizim
maharetimiz değil. Bu Türkiye gerçeğinin sonucu. Eğer bu devlet
sizin devletinizse, eğer bu devletin
örgütü, devrimciliği, kadını, kendiniz gibi rezil hale getirecekseniz
devletiniz sizin olsun. Ama ilericilik,
devrimcilik, hatta solculuk onları
bize bırakacaksınız o zaman...
Kavramları sahiplerine iade
edin. Ama yok, biz hala ilericiyiz
diyorsanız, o zaman bu devletten
vazgeçin. Bırakın Ertuğrul Özkökler
yapsın Serdar Turgutlar yapsın bunları.
TEKRAR ÇAĞRIMIZI YAPIYORUZ KALEMİNİZİ DEVRİMCİLERİ KARALAMAK İÇİN DEĞİL HALK İÇİN KULLANIN!
DEVLETİN FAŞİST YÜZÜNÜ
SAKLAMAYA ÇALIŞACAĞINIZA HALKIN SORUNLARINI,
ACILARINI TAŞIYIN KÖŞENİZE.
ONURUNUZU, NAMUSUNU
PARAYLA SATMAYIN!

Devrimci Halk
Kurtuluş Cephesi

Öleceğiz Ama Teslim Olmayacağız!
Bağımsız Türkiye’yi Kuracağız!
Halkın sesini susturmak için devrimcilere yapılan baskınları İstanbul’da,
Halk Cephesi üyeleri Şişli AKP İlçe
Binası önüde yaptıkları eylem yaptılar.
55 devrimcinin tutuklandığı, 7 devrimcinin adli kontrol ve 10 bin TL
para cezası aldığı, 22 kişinin de serbest
bırakıldığı bu saldırı 24 Ocak’ta yapılan
eylemle protesto edildi.
Eylemde, Halk Cephesi adına Figen
Şen bir açıklama yaptı. Şen, “Amerikan işbirlikçisi AKP iktidarı devrimcilere, demokratik kurumlara yönelik
yıllardır sürdürdüğü saldırılara 18
Ocak günü yenisini daha ekledi” dedi.
Baskın yapılan kurumlara değinen
Şen, AKP iktidarı halkın avukatlarına,
sanatçılarına, gazetecilerine, tutsak
ailelerine, Dev-Genç’lilere ve mahalle
derneklerine saldırdığını ifade etti.
“Adaleti temsil eden avukatlarımızdan korkuyorsunuz! Sanat bir Cephedir diyen sanatçılarımızdan korkuyorsunuz! Gerçekleri yazan Yürüyüş
dergisinden korkuyorsunuz! Kocaman
yürekli Dev-Genç’lilerden korkuyorsunuz! ‘Evlatlarımızı yalnız bırakmayacağız’ diyen analarımızdan-babalarımızdan korkuyorsunuz! ‘Milyonlar

olup hesap soracağız’ diyerek tencere-tavaları ile sokaklara çıkan halkımızdan korkuyorsunuz”, diyen Şen,
baskınlarla hiçbir şey kazanamayacaklarını, derneklerini açmaya, milyonları örgütlemeye devam edeceklerini vurguladı.
Açıklamanın ardından Grup Yorum
adına Caner Bozkurt bir açıklama
yaptı. Bozkurt, “Bu baskınlar yalnız
bize değil bütün mücadele edenleredir”
dedi. Konuşmanın ardından Grup Yorum üyeleri ve eyleme katılan kitle
hep bir ağızdan marşlar söylediler.
Daha sonara Yürüyüş dergisi çalışanı Necla Can kısa bir konuşma
yaparak baskının nasıl yapıldığını anlatı. Can, “Bu bize yapılan ne ilk ne
de son olacak. Bizler kaldığımız yerden
mücadelemize devam edeceğiz” dedi.
100 kişinin katıldığı eylemde “AKP
İktidarı Baskı ve Gözaltılarla Milyonları
Örgütlememizi Engelleyemeyeceksiniz!”
pankartı açıldı ve “Kahrolsun Faşizm
Yaşasın Mücadelemiz, Gözaltılar Baskılar Bizi Yıldıramaz, Halkız Haklıyız
Kazanacağız” sloganları atıldı. Ayrıca
baskın sırasında talan edilen kurumların
fotoğrafları da eylemde bulundu.

Tutsak Dev-Genç'liler
Serbest Bırakılsın!
Antalya'da 16 Ocak tarihinde Saime Salih Konca
Lisesi ve Antalya Endüstri Meslek Lisesi duvarlarına
"Yaşasın DEV-GENÇ" yazılaması yapıldı.
15 Ocak tarihinde Kapalıyol, Kışlahan Meydanı
ve Cumhuriyet Meydanı’nda ayrıca 16 Ocak tarihinde
de Antalya Endüstri Meslek Lisesi, Antalya Anadolu
Lisesi, Muratpaşa Lisesi, Gazi Anadolu Lisesi, Antalya
Turizm Otelcilik Meslek Lisesi’nde "Tutsak DevGenç'liler Serbest Bırakılsın!", "Yaşasın Dev-Genç,
Yaşasın Dev-Genç'liler!" yazılı kuşlamalar yapıldı.
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örgütlemeyenler,
dikkatli ve uyanık olamazlar, kaçak güreşirler.
Oysa, kaçak güreşmek demek,
burjuva ideolojisi
karşısında yenilmek demektir.
Halkımız,
olanca bilgeliğiyle ne güzel demiş; Su
uyur, düşman uyumaz... Uyumaz
çünkü onun işi seni yok etmektir.
İdeolojik açıdan beynini ele geçirmek,
düşüncelerini teslim almaktır. O zaman
sen de bunu bilerek, uyanık olacaksın.
O nalı kaybetmemek için çivileri iyi
çakacaksın. Ne demektir bu? O nal ile
zafer ya da yenilgi sonrasındaki bağlantıyı kurmak demektir. Yani, doğru

Ders: İdeolojik
Saldırı -2
Sevgili Devrimci Okul öğrencileri, dersimize İdeolojik Sağlamlık konusu ile geçen hafta kaldığımız yerden
devam ediyoruz.
Konumuza bir eski zaman şairinin
şu dizeleriyle girelim:
"Bir nal kaybettik, bir attan olduk
Bir at kaybettik, bir savaşçıdan olduk,
Bir savaşçı kaybettik, bir ordudan
olduk
Bir ordu kaybettik, bir zaferden
olduk"
Bir “NAL” nelere kadirmiş değil mi?
Ne de olsa, diyalektik olarak
her şey birbirine bağlıdır. O nal niçin kaybedildi? Belki çivisi iyi çakılmadı, dikkatsiz ve özensiz davranıldı ve sonuç ortada. Bu şiirin
bize anlatmak istediği açıktır; ayrıntılara dikkat edin, özenli ve uyanık olun... Bir naldan ne olur demeyin, eğer derseniz, kendinizi de,
zaferinizi de kaybedersiniz. Burjuvazi, çivileri iyi çakmamızı istemiyor.
İç düşman, işlerimizi iyi yapmamızı
engelliyor.
Cepheli, eğer yürüttüğü her faaliyette, aldığı her görevde, sürdürdüğü
ilişkilerde, yaşamda, eylemlerde devrimi, devrimciliği büyüterek irili,
ufaklı zaferler kazanmak istiyorsa,
dikkatli ve uyanık olmak zorundadır.
Dikkatli ve uyanık olmanın özünde, "Düşman ve biz" gerçeğinin bir an
için bile akıldan çıkartılmaması vardır.
Düşman, ideolojisinden iktidarına her
şeyiyle bizi yok etmek, düşüncelerimizi teslim almak, bize zarar vermek
için ne yapıyor... Biz ne yapmalıyız?
Düşman ve biz gerçeği demek,
savaş gerçeği demektir. Bunu kavramayanlar, hayat denilen kavganın
amansız gerçekliğini bilince çıkarmayanlar ve hayatlarını, ilişkilerini,
faaliyetlerini bu bilincin eseri olarak

BURJUVAZİNİN
İDEOLOJİK
SALDIRISINA
NASIL
DİRENECEĞİZ?
düşünmek demektir. Doğru düşünmeyi bileceksin demektir. Ki doğru düşünmek devrimci düşünce tarzına sahip olmaktır.
Bakın Dayı ne diyor: "Düşman ve
biz" konusunda “ideolojik olarak net
olursak, bu gerçekleri çok iyi kavrar,
sınıf mücadelesindeki uyanıklığımızı
diri tutarız. Aksi halde tuzaklar bizi
bekliyor."
Sınıf mücadelesindeki uyanıklığımızı diri tutmanın yolu, Dayı’nın da
vurguladığı gibi, ideolojik olarak net
olmaktan geçer. İdeolojik olmak, net
olmak ne demektir? Her ne yapıyorsak devrim için, Cephe’nin ilke ve talimatları gereğince yapmak, devrimci ahlak ve kültürün gereğince yapmak,
devrimci ahlak ve kültürün gereğince
yaşamaktan şaşmamaktır.
Nasıl yaşamamız, çalışmamız, davranmamız, kısaca, düşman ve biz ger-

çekliği kapsamında nasıl savaşmamız gerektiği açıktır. İşte bu açıklığı
hayatın içinde somutlamaktır ideolojik netlik.
Bakın, feda şehidimiz İbrahim Çuhadar ne diyor bu konuda; "...Düzen
bizi teslim almak için her türlü çirkefliği kullanıyor. Beyinlerimizi teslim almak için yozlaştırıyor, uyuşturuyor. Her türlü aracıyla eksik bıraktığımız her şey düzene hizmet eder.
Bunu istemiyorsak, kendimizi büyütmek istiyorsak soru sormalıyız. Öncelikle kime hizmet ediyor diye sormalıyız. Dersler çıkarmalıyız. Düzen
yanlarımıza militanca yaklaştığımızda sonuç alırız. Militan yaklaşmadığımızda, düzen açık kapılar arayacaktır, ara yollar bulacaktır. Ara yol bırakmayacak uzlaşmayacağız. Bunu
başardığımızda biz olacağız..."
Burjuva ideolojisinin, her türden
saldırısı karşısında dikkatli ve uyanık olmanın, yegane yolu BİZ olmayı başarmaktan geçiyor.
Sovyet devriminin muzaffer önderlerinden Stalin de devrimci uya- Sayı: 349
nıklığın önemine vurgu yaparken, Yürüyüş
şöyle diyor; "...Bolşevikler, kazan- 27 Ocak
2013
dıkları başarılarla yetinmezler, nöbette uyumazlar. Bizim rahatlığa
değil, uyanıklığa, gerçek Bolşevik
devrimci uyanıklığa gereksinimimiz
vardır." (Bolşevik Partisi Tarihi Sayfa 413 Bilim ve Sosyalizm Yayınları)
Düşman burjuva ideolojisi ve kaynağını düzen ideolojisinden alan her
türden zaaf ve sapmanın karşısında
devrimci uyanıklığa sahip olmak, her
devrimin ve devrimcinin olmazsa olmaz görevlerindendir. Konu hayatidir.
Devrimci uyanıklığa sahip olunmazsa, İbrahim Çuhadar’ın dediği gibi
"Düzen açık kapılar arayacaktır, ara
yollar bulacaktır." Bulduğu açık kapılardan da içeri girip beynimizi önce
kirletecek, sonra da düşüncelerimizi
teslim alacaktır.
Stalin, "gereksinmemiz vardır"
dediği devrimci uyanıklığın nasıl sağlanacağına dair şöyle der; "...Parti üyelerinin devrimci uyanıklığını tam olarak
sağlamanın en önemli ve zorunlu yolunun, parti tarihinin bilinmesi ve kavranması olduğu hiçbir zaman unutulmamalıdır.” (Age sayfa; 413)

TERÖRE KARŞI HER ALANDA MÜCADELEYİ BÜYÜTELİM!
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Burjuva ideolojisi ile devrimci
ideoloji arasındaki savaş, amansız ve
kesintisizdir. Biri diğerini
çarpıştıkları mevzide yok edene
kadar sürer. Bu savaşta zafer
kazanmak isteyen herkes, her an ve
alanda burjuva ideolojisinin üzerine
yürümek zorundadır. Burjuva
ideolojisine direnmek yetmez, üstüne
gitmeliyiz. Devrimci düşünce, doğası
gereği, burjuva ideolojisine hücum
eder. Devrimci işte bu hücumun
savaşçısıdır

Sayı: 349

Yürüyüş
27 Ocak
2013

Devrimci uyanıklığı tam olarak sağlamanın bu en önemli ve
zorunlu yolu, Bolşevikler gibi
Cepheliler için de geçerlidir.
Bu yanıyla, Parti Cephe tarihi
düşmanın her türden saldırısına,
oportünist-reformist sapmalara, zaaflara, burjuva ideolojisine karşı mücadelenin dersleriyle
doludur. Bu dersleri içselleştirenler, o tarihin bir parçası olarak BİZ olurlar.
Devrimci uyanıklık işte budur; BİZ olmaktır...
Bakın, bu konuda ne diyor
Dayı; "...Herkes bu tarihimizi
yeniden gözden geçirmelidir.
Bu tarih, bugünkü gücümüz ve geleceğimizdir. Bu tarihi bilmeyenler,
kavramayanlar inanamaz, kavradıkça inanacaktır. O tarihin içinde yaşadıkça inanacaktır. Bu tarihe sımsıkı
sarılıp devrimin tarihini yazmaya devam etmeliyiz. Düzenden her yönüyle kopmalıyız. Bizi düzene bağlayan
hiç bir şey kalmamalıdır. O zaman
beynimiz, yaşamımız, her şeyimiz özgürdür. Devrimcileşmek işte budur."
Devrimci uyanıklık, işte bu özgürleşmeyi her yönüyle yaşamak ve yaşatmaktır. BİZ olmanın yolu da buradan
geçer. BİZ olanlar, kendilerinde ve çevrelerinde BİZ’e zarar verecek hiçbir şeye
izin vermezler. O “NAL”ı kaybetmemek
için çivilerini sağlam çakarlar.
Hiç unutmamalıyız ki, hiçbir şey
nedensiz ve masum değildir. İşte bu
yüzden hep soracağız; kime hizmet
ediyor?
Ve bileceğiz ki, alışkanlıkların kölesi
olanlar, statükolarına mahkûm olanlar,
zaafları hoş görenler asla devrimci uyanıklığa sahip olamazlar. Çünkü böyleleri Stalin’in deyimiyle söylersek, nöbette uyuyanlardır zaten. Ki alışkanlıklar, statükolar, zaaflar, kaygılar... düzen
ideolojisinin beyinlerde yarattığı uyuşukluktan başka bir şey değildir.
Cepheli, işte bu uyuşukluğu ezer
geçer ve nöbette uyuyanları da sarsarak kaldırır...

 Burjuva İdeolojisine
Taaruz Etmeye Dair...
Savaşın temel ilkesi; düşmanı yok
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etmektir. İdeolojik mücadele için de geçerlidir bu durum. Burjuva ideolojisi
ile devrimci ideoloji "barış" içinde
birlikte yaşayamaz.
Lenin’in ifadesiyle söylersek;
"...İkisinden yalnızca biri; ya burjuva ideolojisi ya da sosyalist ideoloji.
Bunun ortası yoktur... Bundan dolayı
sosyalist ideolojiyi her ne biçimde
olursa olsun küçümseme, bu ideolojiden her ne biçimde olursa olsun
uzaklaşma, burjuva ideolojisinin kuvvetlenmesi demektir." (Bolşevik Partisi Tarihi sayfa 59, Bilim ve Sosyalizm
Yayınları)
Burjuva ideolojisi ile devrimci
ideoloji arasındaki savaş, amansız ve
kesintisizdir. Biri diğerini çarpıştıkları mevzide yok edene kadar sürer. Bu
savaşta zafer kazanmak isteyen herkes,
her an ve alanda burjuva ideolojisinin
üzerine yürümek zorundadır. Burjuva
ideolojisine direnmek yetmez, üstüne
gitmeliyiz. Devrimci düşünce, doğası
gereği, burjuva ideolojisine hücum
eder. Devrimci işte bu hücumun savaşçısıdır.
Savaşın temel ilkesi, düşmanı yok
etmektir. Düşmanı yok etmenin gereği düşmana taarruz etmektir. Burjuva
ideolojisine hayatın içinde taarruz etmenin üç temel yönü vardır.
1- Devrimci eğitim;
2- Eleştiri-özeleştiri,
3- Halkı savaştırmak, savaşı halklaştırmak...
Şimdi burjuva ideolojisine taarruz etmenin üç temel yolunu inceleyeceğiz.

 Devrimci Eğitim,
Halkı Bilinçlendirir...

Eğitim nedir? Eğitim, hedef
aldığı kişi ya da kitleye "bilinci" taşıma işidir. Yanlış bilinç
taşınırsa, insanlar çarpık düşünür ve öyle yaşarlar. Burjuvazinin, ideolojisi-kültürü aracılığıyla yaptığı budur.
Halk düşmanlarının ne dediğini, CIA belgelerine ne yazdıklarını hatırlayalım; "...insanın en kritik noktası zihnidir. Zihnine bir kez ulaşıldı mı,
"siyasal hayvan" mermilere
bile gerek kalmadan yenilgiye uğratılabilir. Hedef bütün halkın zihnidir."
Burjuvazi, egemen sınıf olduğu
kapitalist düzen içinde ideolojisi-kültürü aracılığıyla bütün halkın zihnini
kendi sınıfsal çıkarlarına göre eğitir.
Böylece, emekçilerin zihninde sömürü düzenini "böyle gelmiş böyle gider" düzeyinde meşrulaştırır. Halktan
insanları gerçeklere kör, tepkisiz ve pasif hale getirir.
"...Açık ki, oligarşi de sadece devlet terörüyle, faşist zorla halkı sistem
içinde tutmanın mümkün olmadığını
bilmektedir. Ki, kitleleri düzen içinde
tutmanın en önemli araçlarından biri
de ideoloji ve kültürdür. Kitleleri bu
yanlarıyla etkileyebildikleri ölçüde; bu
kesimlerin düzenle ilişkileri de o ölçüde
"uyumlu" olacaktır. Halkların beyinlerine en başta işlemek istedikleri şey,
sömürü sisteminin meşru ve değiştirilmez olduğudur... Sistemin değişmeyeceğine inananların, hak ve özgürlükler için mücadele etmeyecekleri, örgütlenmeyecekleri de açıktır."
(Kurtuluş sayı 4 sayfa 15)
Bu tablo, burjuva ideolojilerinin
eseridir.
Bu tabloyu değiştirecek olan da
devrimci eğitimdir.
Devrimci eğitim, halkın zihnine
ulaşıp gerçekleri kavratmayı hedefler,
halkı bilinçlendirir. Bilinçlenmek, hayatın gerçeklerini kavrayarak safını bilmektir.
Bizim eğitim anlayışımızın özünde, gerçekleri kavramak ve gereğini
yapmak vardır. Halkı bilinçlendirerek
"kör dünyasından gör dünyasına" çı-
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kartmak, devrimci eğitimin hedefidir.
Burjuva ideolojisi, halkları kör dünyasında yaşamaya mahkum eder. Devrimci ideoloji ve onun değişik birimlerdeki eğitim araçlarıyla halka taşınması ise halkı gör dünyasına çıkartır.
Bakın halk meclisi çalışmalarında
yer alan bir ev kadını ne diyordu; "Önceden evinde oturan bir kadındım. Dış
dünyadan haberim yoktu. Sonradan
halk meclisi kuruldu, orada konuşarak,
tartışarak gördük gerçekleri. Önceden
kör dünyasında yaşıyorduk. Şimdi
gör dünyasında yaşıyoruz." (Halk Sınıfı 1. sayfa 389)
Şenaylar, Gülsümanlar işte bu kadınların arasından çıkmışlardır. Nasıl
oldu bu? Gerçekleri görerek, gerçekleri kavrayıp gereğini yaparak.
Kör dünyası nedir?
Sömürü sisteminin meşru ve değiştirilemez olduğuna inanılan dünyadır.
Gör dünyası nedir?
Sömürü sisteminin gayrimeşru ve
değiştirilebilir olduğu gerçeğidir. Bu
gerçeği kavramaktır. Gerçeği kavrayalım ki, gereğini yapalım.
Halk kesimleri kendi gerçeklerine
burjuvazinin gözüyle bakmaya şartlandırılırsa, kendilerini aşağılayarak
"Bu halktan adam olmaz" derler;
"Bul halk için değmez" derler. Halkın kendisini bu denli aşağılamasının

nedeni, kendisine burjuvazinin gözüyle bakmaya şartlandırmasıdır. Ki
görüldüğü gibi, "mermilere bile gerek
kalmadan" söyleniyor bunlar. İşte bu
tabloyu yaratan burjuva ideolojisinin
halkın zihnini ele geçirmesidir.
İçinde yaşadığımız bu tablo, değiştirilemez değil. Değiştirmek için,
burjuva ideolojisine taarruz etmek
gerekiyor. İşte bu taarruzun bir biçimi
de devrimci eğitimdir. Bu eğitimin tek
bir biçimi, zamanı, mekanı yoktur.
Esas olan, halkın gerçekleri kavrayıp
kör dünyasından gör dünyasına çıkmasıdır.
Bakın, bir işçi direnişinde yer alan
kadın emekçilerden birisi de diyordu;
"...Kızımı da getireceğim buraya 13
yaşında. Bu ortamı görsün, bilinçlensin, bilinçli olsun istiyorum. Biz
daha önce bilinçli olmadığımız için,
sendikanın, grevin, direnişin ne anlama geldiğini bilmiyorduk. Slogan atıyorken bile zorlanıyordum." (Yürüyüş
sayı 326)
Bu emekçi kadının sözleri oldukça öğreticidir. Haklarını almak için gerçekleştirdikleri direnişin bilinç sağladığından bahsediyor ve dahası, çocuğunun da bu bilinci kazanmasını istiyor. Buna, kendi deneyiminden hareketle ihtiyaç duyuyor. Yaşadıkları,
sezgileri bu "bilince" sahip olmaları
gerektiğini söyletiyor ona. Çocuğu

İşbirlikçi AKP, Suriye Halkının
Düşmanıdır
DİSK, KESK, TMMOB ve TTB’nin, “Suriye’de Emperyalist Müdahaleye Hayır, Ortadoğu’nun Geleceğini Ortadoğu Halkları Belirleyecek!” sloganıyla Edirne’de yürüyüş
düzenledi. Dev-Genç’lilerin de katıldığı eyleme demokratik
kitle örgütleri, sendikalar ve partiler de destek verdi.
Belediyenin karşısında toplanan kitle sloganlar eşliğinde
Saraçlar Caddesi’ne yürüdü ve PTT’nin önünde bir basın
açıklaması yapıldı. Basın açıklamasını DİSK Trakya Bölge Temsilcisi Arif Kuday yaptı. Kuday, “Emperyalizmin
hegemonya savaşının parçası olarak gelişen saldırılar
Irak, Libya ve Afganistan’dan sonra bugün Suriye üzerinden
devam etmekte, ‘özgürlük ve demokrasi’ sözcükleri ardına gizlenen enerji kaynaklarına ve yollarına hakim olma
hırsı Ortadoğu’yu kan gölüne çevirmektedir. AKP hükümeti Suriye’deki iç savaşın geliştirilmesine yönelik aktif
işbirlikçi rol üstlenmekte, Türkiye’yi bölgedeki etnik-dini
boğazlaşmanın ve bölgesel bir savaşın tam ortasına sü-

okula gidiyordur ama bu emekçi kadın "bilinçlensin" derken, okulda verilen eğitimin ötesinde bir bilinçten
bahsediyor.
Devrimci eğitim, işte bu bilinci,
emekçilerin ihtiyaç duyduğu kendi sınıfsal bilinçlerini halka taşımanın yolunu, yöntemini bulmak ve gereğini
yapmaktır.
Ezilenler için, gerçekleri kavramanın yegane yolu, işçi sınıfı ideolojisini öğrenmek ve uygulamaktan geçer. Böyle olduğu içindir ki, Çin devriminin önderi Mao "Marksizm-Leninizmi öğrendiğinden bu yana Çin
halkı ruhundaki pasifliği atmış ve insiyatif sahibi olmuştur." der.
Devrimci eğitimin amacı, halkın
mahkum edildiği pasifliği, yanlış düşünceleri giderip kendi halkına vatanına, hayatına sahip çıkmak onu insiyatif sahibi yapmaktır. Ne için, kimin
için ve nasıl savaşmamız gerektiğinin
bilincini sağlar. Söz konusu olan, sınıf bilincidir. Bu yanıyla, eğitim, sınıf
bilincini uyandırmanın, geliştirmenin Sayı: 349
ve ideolojik sağlamlık düzeyinde sür- Yürüyüş
dürmenin yegane yoludur...
27 Ocak
2013
Sevgili Devrimci Okul öğrencileri, bu haftaki dersimizi burada bitiriyoruz. Haftaya aynı konuya devam
edeceğiz. Görüşmek üzere hoşçakalın.

Sürecek.

rüklemektedir.” dedi.
“ABD Emperyalizminin Taşeronu Olmayacağız” ve
“Suriye’de Emperyalist Müdahaleye Hayır”, “Ortadoğu’nun
Geleceğini Ortadoğu Halkları Belirleyecek” vurgusunun
yapıldığı eyleme halkın da ilgisi yoğundu.
Eylemde “Katil ABD İşbirlikçi AKP”, “NATO Ortadoğu’dan Defol”, “Kurtuluş Yok Tek Başına Ya Hep Beraber Ya Hiç Birimiz”, “AKP’den Hesabı Emekçiler Soracak” sloganları atıldı. Bu sloganlara ek olarak DevGenç’liler eylemin sonunda “Mahir, Hüseyin, Ulaş, Kurtuluşa Kadar Savaş” sloganını da attı ve eylem sona erdi.
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AKP Faşizmi Cenazeler İçin Kürt Milliyetçilerini,
“Bu Süreç Bir Turnusol Kağıdı, Samimiyet
Sınavıdır” Diye “Test” Etti
BDP, Barış Fırsatını Kaçırmamak İçin Kürt Halkına, “Acılarınızı Yüreğinize
Gömün, Gözyaşlarınızı İçinize Akıtın!”, “Akıllı ve Sabırlı Olun!” Çağrısı Yaptı
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10 Ocak 2013’de, Paris Kürdistan
Enformasyon Bürosu’nda katledilen,
Sakine Cansız, Fidan Doğan ve Leyla
Söylemez için, Diyarbakır’da yüz
binlerin katılımıyla, cenaze töreni
yapıldı. PKK’nin kurucularından Sakine Cansız Dersim’de, Kürdistan
Ulusal Konseyi Temsilcisi Fidan Doğan Kahramanmaraş-Nurhak’ta, Leyla Söylemez Mersin’de toprağa verildi.
Daha üç PKK’linin cenazeleri
gelmeden, Başbakan Yardımcısı ve
Hükümet sözcüsü Bülent Arınç, cenaze törenlerinin nasıl yapılması gerektiği üzerine açıklamalar yaparak
sessiz sedasız cenaze törenleri istediklerinin mesajlarını göndermeye
başladı. Arınç, “Süreci zora sokmadan bir cenaze töreni yapılmalı”
diye uyarırken, Başbakan Erdoğan
da Habur’u kastederek “Cenazelerde
provokasyonlar olabilir. Olmamalı”
“Bu süreç bir turnusol kağıdı, samimiyet sınavıdır” diye tehdit mesajları gönderdi.
Bu süreç, samimiyet sınavı değil,
PKK’yi silahsızlandırma ve Kürt halkını teslimiyete zorlama sürecidir.
Başbakan da, Arınç da açıkça “Katledeceğiz, cenazelerinize bile yas
tutmayacaksınız” diye tehdit ediyorlar.
BDP, Arınç’ın çağrısına ve Erdoğan’ın tehdidine karşılık, “Önlem
aldık” diyerek sorun çıkmayacağı
mesajını gönderiyor. BDP Muş Milletvekili Sırrı Sakık, “Bülent Bey
bu noktada vicdan sahibidir, zaten
inandıklarını da açıkça söylüyor.
Hepimiz de bunun ruhuna uygun
hareket edeceğiz. Amacımız barışı
daha da büyütmektir” diye cevap
veriyor.
BDP Eş Genel Başkanı Selahattin
Demirtaş da “Provokasyon” uyarılarına “Bu karşılıklı sağduyulu yaklaşım devam ettiği sürece provo-

kasyon yapmak isteyenlerin hevesi
kursağında kalır” diye cevap veriyor.
Acının nasıl yaşanacağı, cenazelerin
nasıl gömüleceği konusunda AKP’ye
bu pervasızlık cüretini veren bu icazetli yaklaşımdır. Halkları katleden
katillere, halkları aşağılayan, iliklerine
kadar sömürenlere “vicdanlı”, “sağ
duyulu”, “iyi niyetli” deniyor...
BDP Eşbaşkanı Gülten Kışanak,
Hükümetin açıklamalarına “Kürt
halkının sevincine gerekçe bulurlar,
üzüntüsüne böyle derler. Kürt halkının duygularını da mı vesayet altına alacaksınız?” diyerek tepki göstermesine karşın cenaze törenleri bu
çağrıya ve uyarıya “uygun” olarak
yapıldı. BDP yöneticileri günler öncesinden Kürt halkının öfkesini, nefretini, acısını dindirici açıklamalar
yapmaya başladılar. Erdoğan’ın işaret
ettiği Habur süreci gibi olmaması
için Öcalan posterleri, pankartlar,
bayraklar taşınmadı. Kürsüden barış
sloganlarının haykırıldığı, beyaz güvercinlerin uçurulduğu Diyarbakır’daki cenaze töreni barış mitingine dönüştü.
Törenlerde, Kürtler’in sembolü
olan sarı, kırmızı, yeşil renkleri neredeyse yoktu. BDP yöneticileri,
AKP’nin uyarılarına, hassasiyetlerini
“Yasımızı renklerle ifade edeceğiz,
beyazla barışa umudumuzu, siyahla
yasımızı göstereceğiz” diyerek gösterdiler. Cenazeye gelen yüz binlere
beyaz ve siyah giydirerek Arınç’ın
takdirine mahsar oldular. Burjuva
medyadan övgüler aldılar.
Ahmet Türk’e göre, pankart açılmaması, bayrak ve Öcalan posterlerinin taşınmaması “Cenazeyi sahiplenici ve olgun” tavırdı. Bu olgun
tavır da, Hükümeti rahatlatacak, kendisine güveni artıracaktı. İmralı’da
yeni bir görüşmenin önü açılacaktı.
Eşbaşkanların İmralı’ya gitmesinin
önünü açacaktı. Burjuva yazarlar da

Diyarbakır’daki cenaze töreninin Ankara’da olumlu karşılandığı ve bunun
Ahmet Türk ile Selahattin Demirtaş’a
İmralı yolunu açacağı yorumlarını
yazmaya başladılar.

AKP, “Bizim İstediğimiz
Gibi Yas Tutacaksınız” Diyor
Diyabakır’da düzenlenen tören
için, 18 Ocak günü, AKP yandaşı
olan medya da dahil olmak üzere
hemen hemen bütün burjuva medyada; “Hem devlet hem BDP samimiyet sınavını geçti”, “Diyarbakır’da
tahrik değil sağduyu vardı”, “Diyarbakır sözünü tuttu”, “Uyarılar
işe yaradı, provokasyon çıkmadı”,
“Diyarbakır barışa durdu” gibi manşetler atıldı. Bunun üzerine Bülent
Arınç, Başbakanın daha güçlü destek beklediğine vurgu yaparak “medya desteği çok sevindirici.”, “Medya
yüzde 80 pozitif yayınlar yaparak
sürece, İmralı görüşmelerine katkı
sağlıyor” açıklaması yaptı.
Arınç, cenaze törenlerinin, “bir
taşkınlık, bir saldırı, bir provokasyon
çıkmadan” istenilen şekilde geçmesinden duyduğu, memnuniyetini “Diyarbakır halkını kutlamak istiyorum,
Diyarbakırlılar kendilerine yakışanı
yaptılar. Çok büyük bir olgunluk içerisinde cenazelerin defnine yardımcı
oldular” diyerek ifade etti. Diğer
yandan da Emniyet güçlerinin de
çok olumlu hareket ettiğini ve kendilerine de bu yönde talimat verdiklerini de söylemeyi ihmal etmedi.
Arınç böylelikle bütün cenazelerde,
yürüyüş ve mitinglerde polisin kitleye
gaz bombalarıyla azgınca saldırısının
iktidarın talimatıyla olduğunu da
itiraf etmiş oluyordu.
AKP’nin barıştan anladığı budur
işte. “Tüm değerlerinizi unutacaksınız” diyor. “Bizim istediğimiz sloganları atacaksınız, bizim istediğimiz
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gibi yas tutacaksınız”
diyor. Kürt Milliyetçileri
de oligarşinin isteklerinin
dışına çıkan her şeyi “süreci baltalamak” ve
“provokasyon” olarak
görüyorlar.
Bu nedenle, Diyarbakır, Nurhak ve Mersin’deki cenaze törenlerinde, katliamın asıl sorumluları emperyalistlerden ve işbirlikçi AKP
iktidarından hesap sorma
çağrısı yerine, “acıları yüreğe gömme, gözyaşlarını içe akıtma”, “akıllı
ve sabırlı olma”, “barış fırsatını kaçırmama” çağrısı yapıldı. “Bu ölümler barışı baltalamalısın!” denildi.
“İnfazların barış sürecini durdurmak
için” yapıldığı söylendi. Hep bir
ağızdan “barış sürecini bozmasın”
temennisi dile getirildi. Katledilen
üç PKK’linin, İmralı görüşmelerinin
“barışa doğru yol alması için sembol
olması” istendi. Oligarşi, şehirde,
kırda, operasyonlara, bombalamaya,
katletmeye, devam ederken “barış
fırsatı kaçırılmamalı” denildi.
Oligarşinin hemen bütün güçleri
de, koro halinde, bu saldırıyı “barış
sürecini baltalamaya dönük bir sabotaj” olarak görüp “sağ duyu” çağrısı yaptı. Hem hükümet hem BDP
hem de CHP sürecin devamından
yana olduklarını açıkladılar. Ümit
Boyner bu çağrıya “Kürt meselesinde
esen barış rüzgarları, Paris’te işlenen
cinayetlerin söndüremeyeceği bir
umut ışığının yaşanmasına yol açıyor”diyerek katıldı. Beşir Atalay,
“Diyarbakır’daki atmosferin sürece
katkısını olacağını düşünüyoruz.
Çok olumlu buluyoruz.” dedi.

AKP Faşizmi Barışı
Konuşurken Öldürmeye
Devam Ediyor
DTK Eşbaşkanı Aysel Tuğluk katliam için ‘O kurşunlar Kürt kadınına
sıkılmıştır. Barışa sıkılmıştır, İmralı’da
yapılan görüşmelere sıkılmıştır’ derken, BDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş “İmralı’da, Öcalan’la
başlayan görüşmeleri baltalamak is-

teyenlerin komplosu” olarak değerlendirdi.
Demirtaş, henüz katledilen üç
PKK’linin bedenleri bile soğumadan,
acının ortasındayken bile, katliam
için “kendi içlerinde bir hesaplaşma
olabilir” diyen, PKK’nin tasfiyesi
ve imhası için emperyalizmle işbirliği
yapan, “Kürt sorunu yok PKK sorunu
var”, “Silah bırakmadığı sürece terörle
mücadelemiz sürecek” diyen, BDP’lilere “Bazıları rahat durmuyor. Ya,
yetmiyor mu? Otur oturduğun yerde!
Ne istiyorsun? Makamsa makam,
Milletvekilliğiyse Milletvekilliği, parlamentoya da giriyorsun, Cumhur
Başkanı da oluyorsun. Ne istiyorsun?” diyerek hakaret eden AKP faşizmine “Artık barış zamanıdır diyoruz, cenazelerimizin önünde bunu
haykırıyoruz. Bu kanı durdurabiliriz,
konuşarak sorunlarımızı çözebiliriz.”
çağrısı yapmaya devam etti. “Tabutlarımızın başında intikam çığlıkları
atmadık. Barış diye haykırdık. Bu
çığlığımızı duyun. Hükümet, İmralı
ile görüşmeleri müzakereye çevirmek
istiyorsa biz parti olarak buna hazırız,
Kürt halkı hazır. Bu irade beyanı
bütün dünyaya ilan edilmiş bir siyasi
güç gösterisidir” diye seslendi.

BDP AKP Faşizmini
Aklıyor
BDP Genel Başkan Yardımcısı
Gülten Kışanak ise, BDP’nin grup
toplantısında yaptığı konuşmada “Bu
katliam aynı zamanda hükümetin girişimini de hedeflemiştir. Peşin başka
adresler göstermeye ve gerçek katillerin aradan kaybolmasını sağlamaya
gerek yok. Başbakan’ın çalışma ofi-

sine dinleme cihazı konuluyorsa, makamına böcek konulabiliyorsa Türkiye’de karanlık güçlerin
tamamen tasfiye edildiğini, böyle bir şey olmadığını kim söyleyebilir?”
diyerek katliamla AKP
iktidarının ilişkisinin olduğuna inanmadıkları
mesajını göndererek “Barış süreci için umutluyuz”
dedi.
DTK Eşbaşkanı Ahmet Türk ise konuşmada “Onurlu
bir barışa ellerimizi hep uzattık.
Barış istedik, halkların kardeşliğini
istedik; ama bize hep teslimiyeti dayattılar.” (..) Ey Başbakan! Barışı
konuşurken Kandil’i bombalıyorsun.
Hem hassasiyetten söz edeceksin
hem de 3 şehidimizi toprağa verirken
Fransa’dan Kürdistan’a getirirken
Kandil’i bombalaman nasıl bir hassasiyettir, nasıl bir barışseverliktir?”
diyerek bir yandan AKP faşizminin
gerçek yüzünü ve niyetini ortaya koyarken diğer yandan da her şeye rağmen “Barış özlemimizi arzumuzu,
talebimizi de hiç gündemden düşürmedik” diyordu. Bu “sen bombalasan da, katletsen de, bize teslimiyeti dayatsan da biz sana düşman
olmayacağız, seninle barışacağız”
demektir.

Sayı: 349
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Emperyalistler,
Kürt Milliyetçi Harekete,
Kendi Çözümünü Dayatıyor
Ne Ahmet Türk ne de binlerce
şehit veren Kürt Milliyetçi Hareketi,
ne BDP’liler, Kürt halkının mücadelesine, 89 yıldır inkar, imha ve
asimilasyonla cevap veren oligarşinin,
“Barış”tan anladığının katliam ve
tasfiye olduğunu bilmez değiller. Bilirler, hem de çok iyi bilirler. Ancak
‘90’dan bu yana yaşanan ideolojik
savrulmayla, bağımsız Kürdistan hedefinden vazgeçip her şeyi Kürt halkının katili oligarşi ile barışa endeksledikleri için büyük bir değer
yitimi içindeler. Emperyalizme ve
faşizme kin ve öfkelerinin kaybolması
bu nedenledir. Emperyalizmden Kürt
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sorununa çözüm beklemesi, statü istemesi, kendisini hesaba katmasını
istemesi bu yüzdendir. Buna karşılık
emperyalistler de Kürt milliyetçi harekete, kendi çözümünü dayatmaktadır. “Benim çözümüne boyun eğecek,
silahları teslim edip tasfiye olacaksın”
demektedir.
Çözüm, emperyalizmde ve oligarşide değil, Kürt halkının özgürlük mücadelesini yükseltmesindedir.
Serhildanları yaratan, bu savaşta
evlatlarını kaybeden Kürt halkına,
“acılarını yüreğini göm, gözyaşlarını
içine akıt” demek, “akıllı ve sabırlı”
olmalarını istemek, 89 yılı aşkın zamandır yaşadığı acılarını, gözyaşlarını, işkenceleri, katliamları, yakılan
köylerini, yargısız infazları, kayıpları,
asimilasyonu unutmasını istemektir.
Kürt Milliyetçileri, her ne pahasına olursa olsun uzlaşmak ve barışmak istedikleri için, buna endekslendikleri için, her şeyi “fırsat”
olarak değerlendiriyorlar. Oysa ortada
“fırsat” denilebilecek bir gelişme
yoktur. “Barış süreci” dedikleri İmralı görüşmeleri, emperyalistler ve
işbirlikçilerinin silahlı mücadeleyi
ve Kürt halkının direnişini tasfiye
planlarıdır. Kürt Milliyetçilerini kırıntı
haklara razı etme manevralarıdır.
Ancak Kürt Milliyetçi Hareketi
hala baş düşmanını görmemekte ısrar
ediyor. Bu yüzden, Paris’te, üç
PKK’linin katliamından kimleri sorumlu tuttuğu bile muğlaktır. Katliamın, “Öcalan’ın başlatmak istediği
barış sürecini durdurmak için” yapıldığı şeklinde açıklamalar yapıyor
ve Öcalan’ın başlattığı sürecin arkasında olduğunu söylüyor.
İmralı’da Öcalan aracılığı ile başlatılan “barış”, “müzakere” diye
bir süreç yoktur. Süreç tamamen
AKP’nin, daha doğrusu ABD’nin
kontrolünde yürütülmektedir.
Bu görüşmelerde “Kürt sorunu”
yoktur.
Öcalan’ın devletten bir talebi yoktur. Öcalan PKK’den devletin politikalarına karşı çıkmamalarını talep
ediyor.
Öcalan’ın PKK’ye silah bıraktır-

- Başbakan Yardımcısı
Bülent Arınç: "Başbakan
daha güçlü destek
bekmeliştir ama şu anda
medya desteği çok
sevindirici. Yüzde 80
pozitif yayınla sürece katkı
sağlıyorlar."
mak için ileri sürdüğü Kürt halkının
taleplerinin içinde “Demokratik
Özerklik” de yoktur.
Öcalan İmralı’da MİT ile yaptığı
görüşmelerde “Demokratik Özerklik”te ısrar edilmesinin anlamsız
olduğunu söylüyor ve “Yerel yönetimlerin yetki alanlarının genişletilmesi, Valilerin seçimle gelmesi
ve yeni yapılacak anayasada Anayasal Vatandaşlık tanımının getirilmesini yeterli görüyor. Yani Kürt
halkına “hak kırıntılarına razı olun”
diyor.
Öcalan’ın bu talepleri devleti zorlayacak talepler değildir. Çünkü Öcalan’ın talepleri AKP’nin programında
olan taleplerdir. Kürt halkının bağımsızlık mücadelesinin yanında hak
kırıntılarıdır. Devletin neden kabul
etmediği ise Erdoğan’ın “Silah bırakmadığı sürece terörle mücadelemiz sürecek!” sözlerinde açık ve
nettir. Önce silahları bırakacaksınız
sonra konuşacağız diyor.
Bu nedenle İmralı ile olan süreç
Kürt halkının taleplerinin çözüm süreci değildir.
Süreç, emperyalizmin ve işbirlikçisi AKP’nin PKK’ye silah bıraktırma sürecidir. Bu sürecin mimarı
başta ABD olmak üzere emperyalistlerdir.
Emperyalistler istedi diye Öcalan,
kardeşi aracılığıyla Suriye Kürdistanı’ndaki PYD’ye gönderdiği mektupta Esad’ı desteklemekten vazgeçip
PYD ile çatışan Suriyeli muhaliflerle,
hareket etmelerini istiyor. “Onlarla
da Esad’dan sonra hesaplaşacağız”
diyor. Karşı çıkan Kürtleri gerekirse
elemine etmelerini, Araplara yakınlaşmalarını istiyor.
Öcalan açıkça PYD’ye Amerika’nın ve AKP’nin işbirlikçiliğini
yapın diyor.

Ve bu gelişmenin ardından İmralı
ile yeniden görüşmeler başlatılıyor.
Emperyalistlerle ve oligarşiyle
uzlaşarak Kürt sorununun çözümü
olmaz. Kürt Milliyetçilerinin gördüğü
ama görmek istemediği gerçek budur.
Emperyalistler ve işbirlikçi AKP
iktidarı, Paris’te üç PKK’liyi Kürt
milliyetçi hareketini tasfiyeye zorlamak için katletmiştir. Katillerle
barış olmaz.

Mehmet Ali Şahin
Oligarşi Adına Sınıf
Kinini Kusuyor
22 Ocak 2013 tarihli Yeni Özgür
Politika Gazetesi, AKP Genel Başkan
Yardımcısı Mehmet Ali Şahin’in,
“Biz AB ülkelerine, Fransa’ya, Almanya’ya hep bir şey söylüyoruz,
siz bu PKK örgütünü, onların mensuplarını koruyorsunuz, sahip çıkıyorsunuz, ciddiye almadılar. Ama
şimdi başlarına neler geldiğini onlar
da yavaş yavaş görmeye başladı.
Önümüzdeki günlerde korkarım Almanya da, buna benzer bir takım
olaylarla karşılaşabilir” şeklinde
açıklamalar yaptığını yazdı.
“Fikri neyse zikri odur” halk deyişinde olduğu gibi Şahin oligarşi
adına sınıf kinini kusuyor. Düşmanını
affetmiyor. Peşini bırakmıyor. Her
fırsatta tehdit etmeye, intikam almaya
devam ediyor. Kürt Milliyetçileri
ise “Biz intikam peşinde değiliz”,
“Barış diye haykırıyoruz. Bu çığlığımızı duyun” diyor.
‘Benzer saldırılar Almanya’da
da tekrarlanabilir’ sözleri rastlantısal
veya öylesine söylenmiş sözler değildir. AKP faşizmi, kontrgerillanın
elini soğutmak istemiyor. Kürt Milliyetçileri, AKP iktidarını barış masasına çağırmak yerine önce Almanya’da Kürt siyasetçilerine yapılacak
saldırıyı nereden bildiğinin hesabını
sormalıdır.
Sonuç olarak; Paris’te katledilen
3 PKK’linin cenaze töreni AKP tarafından “İmralı sürecine zarar gelmesin”
diye PKK’yi salahsızlandırma politikasının aracı olarak kullanılmıştır.

FAŞİZMİN HALKA, ÖRGÜTLENMEYE, DÜŞÜNCEYE UYGULADIĞI

AKP, Düşünce ve Örgütlenme Özgürlüğüne Saldırıyor!
Zulümle İşkenceyle Yenemediklerinizi Komplolarla, İftiralarla Yenemezsiniz!

Bu Zulüm ve Adaletsizlik AKP’yi Vurur!
18 Ocak günü İstanbul, Ankara,
İzmir, Antalya, Bursa, Hatay, Malatya
ve Dersim’de yapılan baskınlarda
86 kişinin gözaltına alınması, 55’inin
tutuklanması ülke genelinde yapılan
eylemlerle protesto edildi. İktidarın
devrimcileri komplolarla teslim alma
çabası yeni değil. Bunu 2004 yılında
“1 Nisan Operasyonu” ile yapmışlardı. O komplo boşa çıkarıldı. Bu
komplo da devrimcilerin çabalarıyla
boşa çıkarılacak. AKP, devrimcilerin
sahiplenilmesine engel olamayacak.

İstanbul-Taksim
Çağdaş Hukukçular Derneği üyesi
avukatlar, 18 Ocak’ta gözaltına alınan
Çağdaş Hukukçular Derneği üyeleri
ve Halkın Hukuk Bürosu avukatları
için bir araya gelerek eylem yaptı.
19 Ocak saat 18.00’de Çağdaş Hukukçular Derneği’nin bulunduğu Tünel’den yürüyüşe başlandı. Gözaltındaki avukatların müdafaa ettiği
direnişteki işçiler de Taksim Meydanı’ndan bir yürüyüş başlatarak, İstiklal Caddesi’nin yarısında hukukçularla buluştu. Yaklaşık üç bin kişinin
katıldığı yürüyüşte “Devrimci Avukatlar Onurumuzdur”, “Halkın Hukuk
Bürosu Onurumuzdur”, “ÇHD Susmadı Susmayacak” sloganları atıldı.
Yürüyüşün sonunda ÇHD, Halk Cephesi, Direnişteki Hey Tekstil İşçileri,
Direnen BEDAŞ İşçileri yaptıkları
açıklama ile baskınları protesto etti.

İstanbul-Küçükarmutlu
Armutlu'da Halk Cepheliler Grup
Yorum'a yapılan baskınları protesto
amaçlı 19 Ocak günü yazılama yaptı.

İstanbul-1 Mayıs Mahallesi
18 Ocak sabaha karşı 7 ilde,
birçok kurum, dernek ve eve yapılan
baskınlar ve gözaltılar 19 Ocak günü
1 Mayıs Mahallesi’nde protesto edildi.
Dernek önünde toplanan kitle toplanma yeri olan Pazar Sokağı’na
(Eski Karakol Durağı) doğru yürüyüşe
geçti. Merkez Mahallesi’ne yüründü.
Burada yapılan açıklamada, “Bağımsızlık, demokrasi ve sosyalizm mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz” denildi.
Dernek önünde ateş yakılarak sloganlar atıldı, marşlar söylendi. Karşı
sokakta beklemekte olan akrep adlı
zırhlı araç Cepheliler tarafından kovuldu. Yürüyüşte “Kahrolsun Faşizm
Yaşasın Mücadelemiz”, “Mahir Hüseyin Ulaş Kurtuluşa Kadar Savaş”
sloganları atıldı. Eyleme ESP de destek verdi.

İstanbul-Bağcılar
19 Ocak günü baskınları protesto
amaçlı eylem yapıldı. Eylem başlamadan önce mahallede çağrı yapan
Halk Cephelileri, polisler, ilk önce
akrep denilen zırhlı araçla taciz ettiler.
Bunun üzerine “Katil Polis Mahalleden Defol”, “Baskılar Gözaltılar
Tutuklamalar Bizi Yıldıramaz” sloganları ile işkenceci polisler halka
teşhir edildi. Polisler akrepten inerek
Halk Cephelilere saldırdı. Cepheliler
bu durumu halka yaptıkları konuşmalarla teşhir ettiler. Polisler Karanfiller Kültür Merkezi önünde duran
Halk Cephelilere biber gazı atarak
saldırdı. Saldırı sloganlar ve ajitasyonlarla cevap buldu. Ardından bir
açıklama ve halka dönük konuşmalar

yapıldı. AKP’nin katil polisi 3 saat
boyunca mahalleyi abluka altına aldı,
yoldan geçen insanlara kimlik kontrolü yaptı.

İstanbul-Nurtepe
18 Ocak sabahı yapılan ev ve
dernek baskınlarını Nurtepe Halk
Cepheliler de protesto ettiler. 18
Ocak sabahı Nurtepe’de kahve basarak Dursun Göktaş’ı işkenceyle
gözaltına alan, kahvedekilere de saldırarak kelepçeleyen polis bir Halk
Cepheliyi de “Sıra size de gelecek”
diyerek tehdit etti. Bu saldırı karşısında Halk Cepheliler polisi Çayan
Mahallesi’ne sokmadılar. Mahalleye
girmeye çalışan polis barikat kuran
Halk Cepheliler tarafından taşlarla
sopalarla kovalandı.
19 Ocak akşamı ise mahalledeki
ve tüm ülkedeki Halk Cephelilere
yönelik polis terörü yapılan meşaleli
yürüyüşle protesto edildi. Hüseyin
Aksoy Parkı’ndan başlayan yürüyüş,
Sokullu Caddesi’nden geçip Dilan
Cafe önünde basın açıklaması yapılarak son buldu. “Gözaltılar Serbest
Bırakılsın. İşkence Yapmak Şerefsizliktir” ve “Dursun Göktaş Serbest
Bırakılsın” yazılı Halk Cephesi imzalı
pankartların açıldığı eyleme 40 kişi
katıldı.
Nurtepe’de 18 Ocak gecesi Cepheliler tarafından cadde trafiğe kapatılarak yol kesme eylemi yapıldı.
Eylemde umudun sloganları atıldı.
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İstanbul-Gazi Mahallesi
18 Ocak akşamı Gazi Halk Cephesi yapılan baskınları protesto etmek
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Hey Tekstil İşçileri

Hatay

İzmir

İstanbul-Sarıgazi

Halk Cepheliler, 19 Ocak’ta Antakya Ulus Meydanı’nda eylem yaptılar. Eylemde ilk olarak, 8 Mayıs
2012’de komployla tutuklanan Selda
Özçelik, Yılmaz Viraner ve Güzin
Tolga’ya yapılan hukuksuzluk anlatıldı. Ardından yapılan baskınlara
değinilerek, “Nice defalar bizi yok
ettiklerini sandılar ama işte bizler
yine karşılarındayız. Bu savaş ancak
bizim zaferimizle biter” denildi.
Açıklamanın ardından yapılan
oturma eyleminde baskınları anlatan
konuşmalar yapıldı. ESP ve SODAP’ın destek verdiği eyleme 14
kişi katıldı.

İzmir’in Doğançay Mahallesi’nde
20 Ocak günü Doğançay Meydanı’nda baskınlar 35 kişinin katıldığı
eylemle protesto edildi. Doğançay
Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği
tarafından düzenlenen eylemde yapılan açıklamada, AKP’nin terörü
ve katil polisleri teşhir edildi.
Polis sürüsünün ellerinde uzun
namlulu silahlarla Doğançay’da tam
bir terör estirdiği, 5 ev ile Doğançay
Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’nin kapıları kırılarak Gülhan Sağaltıcı, Mustafa Özüsağlam ve Mert
Toka’nın gözaltına alındığı anlatıldı.
Eylemde, “AKP iktidarı ve onun
uşaklığını yapan katil polis ve burjuva
medya devrimci demokrat düşüncelere saldırmış, halkı teslim alamamış
ve asla da teslim alamayacaktır. Bizler
bu topraklar üzerinde var oldukça
sömürüye, zulme ve baskılara izin
vermeyeceğiz” denildi. Eylem boyunca “Gözaltılar Tutuklamalar Bas-

Sarıgazi Demokrasi Caddesi’nde
ve Sarıgazi cemevine asılan pankartlarla baskınlar protesto edildi.

İstanbul-Okmeydanı
22 Ocak günü Halk Cepheliler,
AKP’nin katil polisinin yaptığı baskınları protesto etmek için, Okmeydanı Haklar ve Özgürlükler Derneği
önünde eylem yaptı.
Eylemde, bu baskınların Halk
Cephesi’nin milyonları örgütleme
iddiasına yönelik olduğu, ancak işkencelerin hesabının sorulduğu gibi
bu baskınların da hesabının sorulacağı
vurgulandı. 25 kişinin katıldığı eylemin ardından Yürüyüş Dergisi dağıtımı yapıldı. Özellikle baskının olduğu kurumların etrafındaki evlere
Yürüyüş dergisi ulaştırıldı. Baskınların hukuksuzluğundan, “Kozmik
Oda” yalanından bahsedildi.

38

kere olmaz, faşizm değişmedi tüm
pervazsızlığıyla azgınlığıyla saldırmaya devam ediyor” denilen eyleme
18 kişi katılırken Mücadele Birliği,
Demokratik Haklar Federasyonu ve
BDSP destek verdi.

için bir eylem düzenledi. Eyleme
109 kişi katıldı.
AKP’nin “Milyonları Örgütleyeceğiz” iddiasında korktuğu için saldırdığı belirtilen eylemde, “Baskılarınıza, zulmünüze karşı direneceğiz.
Zafer direnen Cephelilerin olacaktır”
denildi.
Gazi Mahallesi’nde 21 Ocak günü
de Cepheliler korsan eylem düzenledi.
Eski Karakol tarafından çıkan
Cepheliler çöp konteynırlarını barikat
yaparak Dörtyol’a doğru yürüdüler.
Dörtyol tarafında pazar tahtalarından
barikat kuruldu. “Baskılar Bizi Yıldıramaz”, “DHKC SPB Katillerin
Peşinde”, “Umudun Adı DHKP-C”,
“Titre Oligarşi Parti Cephe Geliyor”
sloganları eşliğinde yürüyüş yapıldı.
Eyleme müdahale etmeye çalışan
akrepler molotofla yakıldı.

19 Ocak günü direnişlerinin 23.
haftasında Taksim Galatasaray Lisesi
önünde toplanan Hey Tekstil işçileri
“Ne zaman suç oldu ürettiklerinden
dolayı haklarını almak isteyen, hakları
gasp edilen işçilere: Darkmen işçilerine, Roseteks işçilerine, Akçay işçilerine, BEDAŞ işçilerine, Şeker Teks
işçilerine, Teknopark işçilerine, Hey
Tekstil işçilerine ve daha bir çok iş
yerinden atılan hakları gasp edilerek
ücretleri ödenmeyen işçilere hukuki
destek vermek? Haklı davalarını meydanlara taşımak isteyen avukatlara,
devrimci sendikacılara, aydın sanatçılara devlet, baskı şiddet ve gözaltı
terörü uygulamaktadır. Asıl terörist
devlettir. Avukatlarımız ve devrimci
dostlarımız onurumuzdur. Onları sahiplenmek onurdur” dediler.

Adana
İnönü Parkı’nda 22 Ocak günü
Halk Cepheliler baskınları protesto
ettiler. “İleri demokrasiden bahsedenler bizlere bir kez daha kulak
versinler: Emperyalizmle ve onun
yerli uşaklarıyla barış olmaz, müza-

Antalya
19 Ocak günü Kışlahan Meydanı’nda baskınlar protesto edildi. Eylemde bu saldırıların ne ilk ne de
son olduğu ifade edildi. “Faşizm,
korktuğu anda kanlı yüzünü gösterip
her yere saldırmaya başlar” denilen
eylemde bu saldırıların da korkularının üzerini örtme çabası olduğu
vurgulandı.
Eylemde son olarak, “Beyinlerimizi teslim alamayacaksınız” denildi.
Eyleme ÖDP, Halkevi, DİP ve DHF
de destek verdi.
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kılar Bizi Yıldıramaz” pankartı arkasında toplanan Doğançay halkı,
“Baş Eğmedik Eğmeyeceğiz”, “Baskılar Bizi Yıldıramaz”, “Kahrolsun
Faşizm Yaşasın Mücadelemiz” dövizleri taşındı.
İzmir’de evler ile İzmir Özgürlükler
Derneği, Ege Gençlik Derneği ve Doğançay Yardımlaşma ve Dayanışma
Derneği basıldı. Gözaltına alınanların
isimleri şöyle: Gülhan Sağaltacı, Mert
Toka, Yusuf Dut, Mustafa Özüsağlam,
Eylem Mahanda, Didem Tüfenk, Arzu
Yetik, Gökhan Çoban, Serap Dursun,
Zeynep Yılmaz, İnan Sezer, Ahmet
Alpözel, Çağlar Çevik ve Binali Çelik.

Ankara
Yaşanan baskınlara karşı Ankara
Halk Cephesi tarafından 18 Ocak
günü, Yüksel Caddesi'nde eylem yapıldı. Eylemde, “Bu halk, devrimciler
nice baskınlardan başı dik çıktı, örgütlü gücüyle tüm saldırıları boşa
çıkardı... Faşizm halkımızı teslim
alamayacak... Biz milyonlarız... Biz
örgütlüyüz... Bu halkı hiçbir baskınınız ile yola getiremeyeceksiniz!”
denildi.150 kişinin katıldığı eylem
sloganlarla bitirildi. Eyleme Ankara
Düşünceye Özgürlük Girişimi, BDSP,
KESK, Alınteri, BDP, TUHAD-DER,
ESP, TKP 1920 ve Kaldıraç destekçi
olarak katıldı.
Yapılan açıklamanın ardından Av.
Selçuk Kozağaçlı'nın Mithatpaşa
Caddesi'nde bulunan bürosunun önüne yaklaşık 75 kişinin katıldığı yürüyüş yapıldı.

ardından Grup Yorum Korosu Üyesi
Taner Şamdereli bir açıklama yaptı.
Şamdereli yaptığı açıklamada, gözaltılar, tutuklamalar karşısında yılmayacaklarını, mücadelelerine devam
edeceklerini vurguladı.
Eyleme Partizan ve Demokratik
Halklar Federasyonu destek verdi.
25 kişinin katıldığı eylemde son olarak “Haklıyız Kazanacağız” marşı
söylendi.

Bursa
Kent Meydanı’nda BDSP ve demokratik kitle örgütlerinin de katıldığı
bir eylemle, baskınlar protesto edildi.
Şüheda Avcı tarafından yapılan açıklamada, “İşkenceci katil polisin ne
kadar acizleştiğini; bir müzik aletinden, bir avukat bürosundan dahi nasıl
korktuğunu görüyoruz. Korkuları iddiamızın büyüklüğündendir, halkımıza ve vatanımıza sevdamızdandır.
Korkularını, milyonları örgütleme
kararlılığımızı büyütmeye devam
edecek, bu saldırılarını da boşa çıkaracağız.” denildi. 20 kişinin katıldığı ve “AKP Zulmünü Yeneceğiz
Milyonları Örgütleyeceğiz, Baskılar
Bizi Yıldıramaz” pankartının açıldığı
eylem sloganlarla bitirildi.

Edirne
Edirne’de 20 Ocak günü yapılan
eylem ile baskınlar protesto edildi.
Eylemde devrimcilerin saldırılara
geçmişte nasıl direndiyse, aynı şekilde
direnmeye devam edecekleri ifade
edildi. Eylem sloganlarla bitirildi.

Elazığ
Dersim
Dersim Halk Cephesi, 19 Ocak
günü Yeraltı Çarşısı üzerinde yaptığı
eylemle baskınları protesto etti. Eylemde saldırılara karşı devrimcileri
sahiplenme çağrısı yapıldı. Çağrının

Baskınlar, Elazığ Halk Cephesi
tarafından 20 Ocak tarihinde yapılan
eylemle protesto edildi. Elazığ, Hozat
Garajı önünde yapılan eylemde, “Baskılar, Gözaltılar, Tutuklamalar Bizleri
Asla Yıldıramadı, Yıldıramayacak!

Devrim Yürüyüşümüzü Engelleyemeyeceksiniz!” yazılı pankart açıldı.
Sloganlarla başlayan eylemde,
“Faşizm, bu son süreçlerde köşeye
sıkışmıştır. Saldırılarının bu derece
artması korkularındandır. Ancak bizi
bitiremediler. 350 bin kişi bunun kanıtıdır. Halkın adaleti bunun kanıtıdır.
Erdallar, Hasan Selimler, İbrahimler… bunun kanıtıdır. Haklı olan
biziz. O halde biz kazanacağız. Halkız
Haklıyız Kazanacağız.” denildi. Yapılan açıklamanın ardından 25 kişinin
katıldığı eylem, atılan sloganlarla
sona erdi.

Erzincan
Erzincan Gençlik Derneği Girişimi, 21 Ocak günü Ordu Caddesi’nde
yapılan eylemle baskı ve gözaltıları
protesto etti. 15 kişinin katıldığı eyleme Erzincan YDG (Partizan) de
destek verdi.
Açıklamada, “AKP'nin çabaları
boşunadır. Dergi bürolarımızı, evlerimizi daha önce de bastılar. Ya düşünce değişikliği ya ölümü dayattılar.
Başaramadılar, düşüncelerimizi değiştiremediler. Susmayacağız! Ev ev,
sokak sokak dolaşacak ve halka gerçekleri anlatmaya devam edeceğiz.
AKP'nin nasıl yalancı olduğunu, nasıl
ahlaksız, işkenceci olduğunu anlatacağız” denildi. Eylem sloganlarla
bitirildi.
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Aydın ve Sanatçılar
Aydın ve sanatçılarla Grup Yorum'un dostları Grup Yorum'u ziyaret
etti. Baskının ilk günü yönetmen
Hüseyin Karabey ile şair ve yazar
Ataol Behramoğlu İdil Kültür Merkezi’ne gitti. Ataol Behramoğlu yaptığı konuşmayla, İdil Kültür Merkezi'nde (İKM) yıkılan duvarların molozlarının altından kendisinin 1970’li
yıllarda çıkardığı Militan Dergisi'nin
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nüshalarını bulduğunu, bunun kendisini çok duygulandırdığını ve öfkelendirdiğini ifade etti. F Tipi Film'in
yönetmenlerinden Hüseyin Karabey
de İKM’yi gezerek, Kültür Merkezi'ne
ve devrimci sanatçılara yönelik bu
saldırının, devrimci üretimlere karşı
bir hazımsızlık sonucu olduğunu
ifade etti. Eyleme yönetmen Okşan
Dede de katıldı.
İkinci gün Vatan Caddesi'ndeki
İstanbul Emniyet Müdürlüğü önünde
gerçekleşen eyleme Pınar Aydınlar,
Niyazi Koyuncu, Bilgesu Erenus katıldı. Eyleme yapılan saldırı esnasında
Pınar Aydınlar kitlenin yanında durarak Grup Yorum'u sahiplendiklerini
gösterdi. Yine ikinci gün Sırrı Süreyya
Önder, Sabahat Tuncel ve BDP heyeti
İdil Kültür Merkezi'ne gelerek, Kültür
Merkezi'ni gezdi.
F Tipi Film yönetmenlerinden
Vedat Özdemir İdil Kültür Merkezi'ni
ziyaret etti. Yönetmen Vedat Özdemir
kültür merkezi çalışanlarının ihtiyaçlarını sorduktan sonra Gençlik
Federasyonu'nu ziyarete gitti.
Grup Yorum’u sahiplenmek halkın
acılarını, özlemlerini, yarına dair
umutlarını sahiplenmek ve büyütmektir. Grup Yorum, işte bu sahiplenmeyi gösteren aydın ve sanatçıların
isimlerini açıkladı: “Polisin İdil Kültür
Merkezi’nin basılmasını ve Grup Yorum üyelerinin gözaltına alınmasını
protesto etmek ve sahiplenmek için
İdil Kültür Merkezi’ni telefonla arayıp
Grup Yorum’a desteklerini ileten sanatçıların bazılarının isimleri şöyledir:
Genco Erkal, Hasibe Eren, Orhan
Alkan, Hüseyin Karabey, Haluk Levent, Altan Erkekli, Barış Atay, Onur
Soykök, Ragıp Yavuz, Serdar Orçin,
Nejat Yavaşoğulları, Cahit Berkay,
Ezel Akay, Bülent Emrah Parlak,
Yıldırım Türker, Tayfun Talipoğlu,
Yasemin Göksu, Şebnem Korur Fincancı, Levent Üzümcü.”

Kocaeli
18 Ocak günü, Kocaeli Gençlik
Derneği üyeleri, İnsan Hakları Parkı'nda baskınlara karşı eylem yaptılar.
25 kişinin katıldığı eylemde, polisin
savaşa gider gibi demokratik kurumları basmasının arkasında milyonların
örgütlenmesinden duyulan korku olduğu ifade edildi. Eyleme ESP ve
Halkevleri de destek verdi.

Tekirdağ
Tekirdağ Tuğlalı Park’ta 22 Ocak
günü Tekirdağ Gençlik Komitesi tarafından 18 Ocak baskınlarıyla ilgili
eylem düzenlendi. 25 kişinin katıldığı
eyleme Tekirdağ Eğitim-Sen Şubesi
ve Tekirdağ CHP İl Örgütü destek
verdi. Bir açıklama yapılarak, hukuksuz yere yapılan bu baskınlar
teşhir edildi.

Halkın Hukuk Bürosu
HHB, İstanbul ve Ankara bürolarının 18 Ocak’ta Siyasi Şube polisleri tarafından basılmasıyla ilgili
aynı gün yazılı bir açıklama yaptı.
Açıklamada, İstanbul Halkın Hukuk
Bürosu’nun sabaha karşı basıldığı,
Ankara bürosunun ise arama kararı
ile arandığı belirtildi.
HHB çalışanları Ebru Timtik,
Barkın Timtik, Taylan Tanay, Günay
Dağ, ve Betül Vangölü Kozağaçlı
ile ÇHD üyesi Güçlü Sevimli, Şükriye
Erden, Naciye Demir, Gülvin Aydın,
Güray Dağ, Efkan Bolaç ve Serhan
Arıkanoğlu’nun gözaltına alındığı
bilgisi verildi. Av. Oya Aslan, Av.
Özgür Yılmaz ve Av. Selçuk Kozağaçlı hakkında da yakalama kararı
olduğunu söylendi.
Açıklamada ayrıca “Bugün de
aynı baskılar AKP eliyle hız kesmeden devam etmektedir. Büromuz avukatları hakkında göstermelik gerek-

çelerle davalar açılmakta, cezalar
verilmektedir. Daha kısa bir süre
önce ahlaksız polis, büromuza kamera
ve ses kayıt cihazı yerleştirmişti. O
zaman da adalet mücadelesi vermekten asla vazgeçmeyeceğimizi söylemiştik” denildi.
Açıklama şu sözlerle bitirildi: “Biz
devrimci avukatları hiçbir baskı, tehdit
ve cezalarla hizaya çekemezsiniz.
Baskınlarla gözaltılarla, tutuklamalarla
bizleri yola getiremezsiniz.”
HHB; 18 Ocak’ta “EVET AÇIKLIYORUZ; KOZMİK ODALARIMIZ VAR” başlığıyla da başka bir
açıklama daha yaptı. Açıklamada,
İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün
18.01.2013 tarihinde yaptığı açıklamada HHB’ye yönelik operasyonun
avukatlık mesleği ile ilgisinin olmadığını, casusluk yaptıklarını ve
HHB’de kozmik odaların bulunduğunu söylediği belirtilerek;
“Evet açıklıyoruz bizim kozmik
odalarımız var ve hep olacak.
Kozmik oda düşünen beyinlerimizse
Kozmik oda yalanın karşısına
gerçeği ortaya çıkarma gücümüzse
Kozmik oda her koşul ve şartta
baskıya boyun eğmeme geleneğiyse
Kozmik oda halkın gelenekleri
ve değerlerini korumaksa
Kozmik oda Anadolu’nun direnen
damarını bugüne taşımaksa
Kozmik oda devrimci avukatlık
kimliğine yeni halkalar eklemekse
Kozmik oda dünden bu güne verdiğimiz sözü yerine getirmekse
Kozmik oda faşizmin örtüsü olan
hukuku yere çalmaksa
Kozmik oda faşizme karşı direnenleri, savaşanları sahiplenmekse
Kozmik oda sokak katliamlarına,
işkenceye karşı savaşmak, yoksul hal-
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kımızın haklarına sahip çıkmaksa
Kozmik oda işçilerin, öğrencilerin
yanı başında olmaksa
Kozmik oda amperyalizme karşı
savaşan halkların avukatı olduğumuzu
ilan etmekse
Evet biz hep bu kozmik odalarımızı koruyacak ve büyüteceğiz.
Emniyet Müdürlüğü’ne sesleniyoruz:
Bize saldırmanız ilk değildir, sizi
hakkımızda yaydığınız yalan bilgilerden, düzenlediğiniz sahte raporlardan, müvekkillerimize yaptığınız
saldırılardan ve komplolarınızdan tanıyoruz. Ne bizi vazgeçirebilirsiniz
ne korkutabilirsiniz. Biz sırtımızı giderek büyüttüğümüz tarihimize yaslıyoruz, bizi bitiremezsiniz geri adım
attıramazsınız. Boşuna sevinip kına
yakmayın.
Savcı ve Hakimlere sesleniyoruz,
AKP iktidarının ve polisin kuklası
olmaktan kurtulamazsanız, gideceğiniz yer tarihin çöplüğünden başka
bir yer olmayacaktır.
Halkımıza sesleniyoruz,
And olsun ki adalet savaşımızı
büyüteceğiz, AKP zulmüne boğun
eğmeyeceğiz, devrimci avukatlık geleneğine yeni halkalar ekleyeceğiz.
Tarih boyunca kazananlar sadece direnenler olmuştur. Çünkü biz haklıyız
ve biz kazanacağız.” denildi.

Çağdaş Hukukçular
Derneği
ÇHD’nin 18 Ocak’ta yaptığı yazılı
açıklamada, demokrasi ve özgürlük
mücadelesi veren, sisteme muhalefet
eden kişi ve kurumlara, devletin tüm
araçları ile saldırdığı ifade edildi.
Açıklamada devletin pervasızca saldırdığı belirtilerek; “Bu pervasızlık
hükümetin kürsülerden verdiği talimatlarla başlamakta, Terörle Müca-

dele Şubelerinde devam etmekte,
savcılık önünde sorulan sorularla ayyuka çıkmakta ve mahkemelerde gerekçesiz, mesnetsiz, keyfi tutuklamalar ve cezalandırmalarla tamamlanmaktadır” denildi.
Geçtiğimiz günlerde Ankara’da
bir polisin ÇHD Genel Merkez üyesi
bir avukata “Siz de göreceksiniz,
sizin ipinizi çekeceğiniz” tehdidinde
bulunduğu; İstanbul’da ise Halkın
Hukuk Bürosu’na yönelik İstanbul
TEM’in yasadışı ve ahlakdışı komplosunun açığa çıkarıldığı vurgulanarak, "Bizler Çağdaş Hukukçular
Derneği olarak açıkça söylüyoruz;
hiçbir baskı ve saldırı toplumsal muhalefetin avukatlığını yapmamıza engel olamayacaktır. Toplumsal muhalefetin avukatlığını yapan üyelerimiz ve meslektaşlarımız yalnız değillerdir. Bu yaşadıklarımız bizim
için yeni değildir. Devletin baskıcı
politikaları ile ilk defa karşılaşmıyoruz. Toplumsal muhalefet bugüne
kadar olduğu gibi bundan sonra da
avukatsız kalmayacaktır” denildi.
ÇHD Genel Merkezi 19 Ocak’ta
bir açıklama daha yaparak, ÇHD’nin
1974’ten beri yürüttüğü onurlu mücadeleye karşı, polisin yalan ve manipülasyonunun bir kez daha sahne
aldığını belirtti.
İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin
Çapkın tarafından söylenen “…Yurtdışında bulunan örgüt elebaşlarına
ülkemizin kozmik bilgilerini şifreli
metinler halinde kodlayarak raporladıkları, başka ülkeler lehine ajan
faaliyeti yürütmek için gizli haberleşme merkezleri oluşturdukları tespit
edilmiştir.” açıklamasıyla ilgili olarak
da “Burada meslektaşlarımıza yönelik
iftira, adil yargılamayı etkilemeye
çalışma ve soruşturmanın gizliliğinin
ihlali suçu, Cumhuriyet Savcılarının
gözü önünde pervasız bir şekilde işlenmişlerdir.

Bu açıklamanın sahibi Hüseyin
Çapkın hakkında, İstanbul Cumhuriyet Savcılığına bugün suç duyurusunda bulunulacaktır” denildi.

Bolu
Bolu Gençlik Derneği Girişimi,
“Halkın, devrimcilerin çığ olup büyümesinin, faşizm karşısında dimdik
durmasının ve hesap sormasının hazımsızlığını derneklerimize, dergi ve
hukuk bürolarımıza, evlerimize baskın
yaparak gösteren AKP'nin polisi korkaktır!” diyerek yazılı bir açıklama
yaptı.
Açıklamada “Korkularını milyonlar olarak büyüteceğiz! Halkı baskılarla, gözaltılarla yıldıramazsınız!”
denilerek bitirildi.

Devrimci Alevi Komitesi

Sayı: 349

Yürüyüş
27 Ocak
2013

DAK, tarafından baskınların ardından yapılan yazılı açıklamada, “Ne
gerçeklerin yazılmasının ne de halkın
türkülerinin söylenmesinin önüne kimse geçemeyecektir. Bu türküler Dadaloğlu’dan, Pir Sultan’dan bu yana
Ruhi Sularla, Mahzuni Şeriflerle söylenerek gelmiştir. Grup Yorumlarla
devam edecektir” denildi.

Devrimci İşçi Hareketi
18 Ocak’ta baskınların ardından
açıklama yapan DİH, “Yapılan bu
saldırlar ne ilktir ne de son olacaktır.
Baskı varsa, zulüm varsa bu topraklarda, baskılara karşı direnenler de
olacak! Düşüncelerimizi savunmaktan, halkı gerçekler etrafında örgütlemekten vazgeçmeyeceğiz! Milyonları örgütleyecek, korkularınızı daha
da büyüteceğiz!” dedi.

Devrimci Mücadelede
Mühendis Mimarlar
DMMM de 18 Ocak’ta yazılı bir
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açıklama yaparak, “Yılmayacağız!
Sömürü ve zulüm oldukça bu toprakların onurlu evlatları devrimciler
de olacaktır. AKP’nin yıldıramayacağı
kadar yüreklerimiz güçlü, ıslah edemeyeceği kadar bilinçlerimiz net.
Çünkü biz; DEVRİMCİYİZ. Çünkü
biz; HAKLIYIZ!” dedi.

Malatya Halk Cephesi
18 Ocak tarihli Malatya Halk
Cephesi açıklamasında “Düşünce ve
örgütlenme özgürlüğümüz için Savaşacağız! Derneklerimizi ve dergimizi sahipleneceğiz…” denilerek.
“Bitiremediniz! Bitiremeyeceksiniz!”
vurgusu yapıldı.
Sayı: 349

Yürüyüş
27 Ocak
2013

Kars
Kars Gençlik Derneği Girişimi,

yazılı bir açıklama yaparak, “Boşuna
uğraşmayın biz bu vatanın evlatlarıyız, umuduyuz. Bir avuç asalak bizi
teslim alamaz. Bu saldırılar yıllardır
devam ediyor, yılmadan yorulmadan
mücadele ediyoruz. Siz saldırdıkça
kinimiz öfkemiz büyüyor. Bir kez
daha tekrarlıyoruz yola gelmeyecek
ıslah olmayacağız milyonları örgütleyeceğiz Hesap soracağız!” dedi.

Koçgiri Platformu
“Demokratik kurumlara yapılan
baskınların yapılış şekli bile faşist
zorbalığın ölçü tanımaz pratiğinin
özetidir. Halk için adalet talebini dillendiren hukukçularımız, boyun eğmeyeceğiz diyerek yüz binlere seslenen sanatçılarımız ve nerede bir
haksızlık varsa haksızlığa uğrayanın

yanında saf tutan insanlarımız gözaltı-tutuklama saldırılarıyla susturulamaz.
Gün dayanışma, demokratik mevzileri kararlılıkla savunma günüdür.
Biz Koçgirililer; Çağdaş Hukukçular Derneği ve Grup Yorum şahsında baskın yapılan demokratik kurumlarımızla dayanışma halinde olduğumuzu belirtiyor, gözaltına alınan
devrimci-demokrat insanlarımızın
derhal serbest bırakılmasını talep
ediyoruz. Baskılar-baskınlar halkın
adalet ve eşitlik mücadelesini durduramaz!”

Esenyurt Dersimliler
Derneği
“AKP iktidarı ne halkın avukat-

yaptığı zulüm sokaklarda,
meydanlarda sloganlarla
ve konuşmalarla teşhir
edildi.
Sloganlarla başlayan yürüyüşte Doğançay Meydanı’na gelindiğinde yapılan
konuşmada, “AKP’nin tüm zulmüne rağmen halk susmuyor, susmayacak. Halkın
her kesimine saldırıyor AKP. Ama örgütlendiğimizde karşımızda duramayacağını
biliyor. Biz milyonlarız. Güçlü olan da,
haklı olan da bizleriz. Halkı devrimci politikalarımızda birleştireceğiz.” denildi.
18 Ocak baskınlarıyla ilgili olarak da
“Halkımız, AKP artık o kadar çaresiz kaldı
ki gece saat 4’te evlerimize, derneklerimize
katil polisleriyle, akrepleriyle, Özel Harekat
Polisleriyle kapıları kırarak saldırıyor.
Ama bizi bitiremeyecekler, Mahirlerden
aldığımız güçle ilerlemeye devam edeceğiz”
denildi.
Meydandaki konuşmadan sonra yürüyüşe devam edildi. Polis işbirlikçisi muhtarın evinin önünde “İşbirliği Yapmak Şerefsizliktir” sloganı atıldı. Yürüyüş, dernek
önünde halaylar çekilerek bitirildi.

Milyonları Teslim Alamayacaklar,
Faşizmi Ezeceğiz
İstanbul
20 Ocak günü Avcılar merkez, postane
ve metrobüs yoluna 100 adet “Milyonları
Örgütleyeceğiz” afişi yapıştırıldı.

İzmir
İzmir’in Doğançay Mahallesi’nde “AKP
Zulmüne Karşı Milyonları Örgütleyeceğiz”
kampanyasına, 18 Ocak günü Doğançay’da
ve 7 ilde yapılan gözaltı, tutuklama terörü
ve ev baskınları da eklenerek 19 Ocak
günü tencere tava eylemi yapıldı. Eyleme
50 kişi katıldı. AKP’nin ve katil polisinin
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Uyuşturucu
Satmak
Şerefsizliktir
İstanbul Gülsuyu'da
Cepheliler yozlaşmaya karşı
"Uyuşturucu Satmak Şerefsizliktir!", "Çeteleşmeye
İzin Vermeyeceğiz" ve onlarca "Cephe" ve "DHKPC" yazılamaları yaptılar.
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larını, halkın sanatçılarını halkın ve
haklının yanında, zulmün ve sömürünün karşısında olan; Çağdaş Hukukçular Derneği, Halkın Hukuk Bürosu avukatlarını susturmaya, ne de
halkın türkülerinin söylenmesinin
önüne kimse geçemeyecektir. Gözaltına alınan; avukatların, gazetecilerin, sanatçıların, devrimcilerin serbest bırakılmasını istiyoruz.”

İdil Kültür Merkezi
“Yalan!Yalan!Yalan!
AKP'nin işkenceci polisi sahibinin
sesine doğru koşabilmek için takla
üstüne takla atmaktadır. Polisin basına
servis ettiği görüntülerin tamamen
amatörce hazırlanmış başarısız bir
kurgudan öte değeri yoktur.
İdil Kültür Merkezi'ne 11 kapıyı

üst üste kırarak girebildik diyor polis.
Ki bu kapılar çeliktenmiş. Kabul ediyoruz kapımız çeliktendir. Fakat bahsedildiği gibi 11 kapı değil bir tane
kapı vardır. Neden yalan söylüyor
pekala AKP polisi derseniz sizlere
çağrımızdır; gelin görün, kırılmış bir
duvarımızı, parmak izi alınmış bağlamalarımızı, bardağımızı, kalemimizi, kitabımızı, çamaşır ve bulaşık
makinemizi...
Biz kendimizi halkın kültürünün
temsilcileri olarak gören bir kültür
merkeziyiz. 55 bin kişilik İnönü konseri verdik, 150 bin ve 350 bin kişilik
Bağımsız Türkiye konserleri verdik
bağımsızlık düşümüzü haykırdık,
inancımızı dile getirdik, 'F Tipi Film'i
çektik, tecrit gerçeğini bu ülkenin
cezaevlerinde yaşananları anlattık.

İçeride Dışarıda Direnişi Büyüteceğiz
12 yıldır devrimci tutsaklara baskının ve zulmün devam ettiği Sincan
1 No'lu F tipi Hapishanesi işkencenin
ve keyfi dayatmaların bir merkezi
olmaya devam ediyor. 10 Ocak günü
Devrimci Mücadelede Mühendis
Mimarlardan İlhan Kaya ve Barış
Önal'ın görüşüne giden 5 arkadaşı
ve kendileri saldırıya uğramıştı.
Yaklaşık 20 gardiyan İlhan ve Barış'ın ve arkadaşlarının üzerine saldırıp işkence etmişti. Ardından 5
kişi hapishaneden gözaltına alınmış

ve aynı gece çıkarıldıkları mahkemece adli takip kararıyla serbest bırakılmışlardı.
Yapılan saldırıyı protesto etmek
ve suç duyurusunda bulunmak için
Devrimci Mücadelede Mühendis
Mimarlar, ÇHD'den avukatlar ile
eylem yaptılar. "İnsanlık Onuru İşkenceyi Yenecek", "Tecrit İşkencedir
Tecrite Son", "Kahrolsun Faşizm
Yaşasın Mücadelemiz" sloganları
atılan eylemde, saldırının devrimcileri ve ailelerini sindirme politikalarının bir parçası olduğu vurgulandı.
ÇHD avukatlarından Av. Engin Gökoğlu yaptığı konuşmada
sürecin takipçisi olacaklarını,
devrimci tutsakları sahiplenmeye
devam edeceklerini ve işkencenin bir insanlık suçu olduğunu
belirtti. 25 kişinin katıldığı açıklama suç duyurusunda bulunulmak üzere bitirildi.

AKP faşizmi halkın sanatını yapmamızdan, gerçekleri anlatmamızdan,
milyonlara ulaşmamızdan korkmuş
olacak ki yalan haberler yapıp kamuoyu oluşturmak istiyor.
Tekrar söylüyoruz tüm halkımız
ve basın emekçileri kültür merkezimize davetlidir. Gelin görün faşizmin
devrimcilere yaptıklarını sayın kaç
kapı olduğunu.”

Samsun Halk Cephesi
“Bağlamalarımız kırıldı, notalarımız parçalandı. Şehitlerimizin fotoğrafları yırtıldı. Fakat biz o parçalanmaya çalışılan İdil’in sözleri gibi
direniyoruz: ‘Yaşamış sayılmaz zaten
yurdu için ölmesini bilmeyen’… Mayamızda İdil var, baş eğmiyoruz!”

Sayı: 349

Yürüyüş
27 Ocak
2013

Bu Oyunu İzlemek
15-16 Haziranlarda
Düşenlere Bir
Borçtur”
İdil Kültür Merkezi Sanat Cephesi
üyeleri Fatih Reşat Nuri Sahnesi'nde
Zengin Mutfağı oyununu kitlesel olarak
izledi; faşizme karşı sanat nöbeti tutmaya devam etti.
Sanat Cephesi üyeleri 16 Ocak tarihli gösterimi kitlesel olarak izlerken,
yakalarına “SANAT CEPHESİ BURADA! Halkın Sanatçısı Yalnız Değildir” yazan kokartlar taktılar.
Fuayede gezerek soru soran seyirciler ile sohbet eden Sanat Cephesi
üyeleri kendilerini tanıtarak oyun üzerindeki baskılara karşı mücadele edeceklerini anlattılar. Oyunun Yönetmeni
Aslı Öngören ile de konuşan Sanat
Cephesi üyeleri desteklerinin süreceğini,
bu oyunu izlemenin 15-16 Haziranlarda
düşenlere bir borç olduğunu hatırlattı.
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Röportaj

AKP Polisinin Baskın Terörü ve
4 Gün Süren İşkence
“Sabaha doğru 04.00 civarında kapıyı kırmaya başladılar. 15 dakikada kapıyı ve
duvarı kırarak içeri girdiler. Kar maskeli, askeri üniformalı, lazer ışıklı uzun namlulu
silahlarıyla onlarca polis içeri daldı. Küfürler ederek, biber gazı sıkarak “yere yatın”
diyerek üzerimize saldırdılar. Kendimizi korumak için kol kola girdik. Uzun namlulu
silahlarıyla, dipçiklerle bize vurmaya başladılar.”
Grup Yorum’dan Selma Altın, Gençlik Federasyonu üyesi
Dilan Poyraz ve Yürüyüş Çalışanlarından Tuncer Gümüş
AKP polisinin Baskın Terörünü
ve Vatan işkence merkezinde
dört gün boyunca maruz kaldıkları işkenceleri anlatıyor...

Selma ALTIN:
Sayı: 349

Yürüyüş
27 Ocak
2013
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Kapıların koçbaşları ile kırılması
sesine uyandık. Herkes hemen kalktı
ve giyindi. Hiç de beklenmedik bir
durum olmadığı için şaşırmadık. İlk
kez basılmıyordu kurumumuz, bu
hukuksuzluğu ve eşkiyalığı ilk kez
görmüyorduk. Hemen giyindik ve
genel hazırlığımızı yaptık. Sloganlarımızla cevap verdik onlara. 15
veya 20 dakika içerisinde girdiler.
Kapıyı kıramayınca kapının yan tarafından duvarı kırarak oradan girdiler. Ellerinde uzun namlulu silahlarla özel harekat polisleriydi içeri
girenler.
İçeriye girdiklerinde biz mutfak
tarafında onlara en uzak noktada kenetlendik. İçeri girenlerden ilki sandalyelerden birinin üzerine çıkarak
silahını bize doğrulttu. Hepsi birden
“teslim olun, yere yatın, yat yere çabuk” diye bağırarak, küfürler ederek
üzerimize yürüdüler. Yine slogan
attık. “Yatmıyoruz!” diye bağırınca
direk yüzlere biber gazı sıktılar. Ve
hepimizi tekme, yumruk ve dipçik
darbeleriyle yerlere yatırdılar. Kenetlenmiştik. Teker teker yere yatırarak ellerimizi arkadan kelepçelediler. Üzerimize oturarak, kafalarımıza, vücudumuzun değişik yerlerine

vurdular. Teker teker
dışarı çıkardılar, yerde
sürükleyerek, iterek…
Araca götürülene
kadar sloganlar attık.
Ağzımı kapattılar iri
ve pis elleriyle. Ama
çabaları boşunaydı,
bunu onlar da biz de
çok iyi biliyorduk. Ortada onların faşizmi ve
bizim yenilmez inancımız vardı. Galip olan,
kazanan yine bizdik. Onlar tüm korkaklıklarıyla geceyarısı gelmişlerdi.
Tek güçleri silahları, gazları, yumruklarıydı. Biz ise sadece bir sloganımızla ve direniş tavrımızla, teslim
olmama geleneğimizle yine kazandık
ve boynumuzu bükmedik, ellerimizi
kaldırmadık. Bunun hıncıyla daha
çok saldırdılar ve işkencelerine her
şekilde devam ettiler.
Vatan’a götürüldük ve uzunca
süre burada bekletildik. Yaklaşık 10
saat ters kelepçeli halde bekletildik.
Hepimizin kelepçesi kemiğe dayandırılmıştı. Ve ellerimiz şişti. Bazı arkadaşlarımızın kolları dahi şişmeye
başladı. Yol boyunca sözlü tartışmalar
da oldu. Her sözlü saldırılarında cevaplarını aldılar.
Vatan’ın önünde uzunca bir süre
bekledikten sonra üst araması başladı.
Araçtan tek tek alıp üst araması yaptıktan sonra başka bir araca götürdüler.
O arada gençlikten alınan arkadaşların
getirildiği aracı da gördük. Herkes
sloganlarla ve zorla işkenceyle üst
aramasına götürüldü ve üst araması
da yerlere yatırılarak yapıldı. Beni
önce yüzüstü yere yatırdılar ve belime

Yürüyüş Dergisi

birisi oturdu. Birisi
omuzlarımdan bastırdı
dizleri ve elleriyle, birisi
de ayaklarıma oturdu.
Aynı şeyi sırtüstü de
yaptılar. Sonra kadın polisler onursuz aramaya
çalıştılar. Ve bunu erkek
polislerden birisi de izledi. Ellerimi,
boynumu kıracak kadar çevirdiler.
Sonra tekrar ters kelepçe ile Adli
Tıp raporu almaya götürüldük. Ters
kelepçe işkencesi her an devam etti.
Adli Tıp’ta bileklerimizdeki kelepçe
izlerini kaydettirdik.
Sonra tekrar Vatan’a getirildik.
Ve hücrelerde işkence başladı. İlk
önce tuvalete götürdüler fakat sonra
yaklaşık bir buçuk gün tuvalet ihtiyacımızı gideremedik. Bir arkadaşımız idrarını battaniyesine yaptı ve
koridora attı. Avukatlarımızın getirdiği
su ve şekerler verilmedi. Avukatlar
bu sorunu savcı ile konuşarak da
halletmeye çalıştılar ama savcının
tavrı kesinlikle avukatların getirdiklerinin verilmemesi şeklinde. Onların
verdikleri suyu alabileceğimiz, şekerlerin ise hiç verilmeyeceği şeklinde
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bir uygulama dayattılar. Kabul etmedik. Kameralarla ve ellerinde su
ile geldiler ve vermeye çalıştılar.
“İşte biz su veriyoruz, almıyorlar”
demeye getirmek için. Demir mazgalların arasından zorla hücrenin
içine attılar suları. Biz de karşı duvara
fırlattık.
Parmak izi alırken sırtüstü yatırıp
üzerime oturdular yine. Ellerimi kollarımdan bileklerimden kıvırarak avcumun içine bastırdılar. Ayaklarıma
ya bastırdılar ya da oturdular bunu
anlayamadım, hatırlamıyorum. Ama
kıpırdayamıyordum. Özellikle ciğerlerimin üzerine gelecek şekilde oturarak nefes almamı da engellemeye
çalıştılar. Parmak izi alırken Yorum’un
şarkılarını açtılar. Kes slogan atmayı
da senin sesini dinleyelim deyip durdular. İşkencelerine alet etmeye çalıştılar fakat şarkılarımızın da slogan
olduğunu söyledim. Siz insan katilisiniz deyip durdular.
Biz kadınlar organize işler binasında tutuluyorduk. Bunu bahane
ederek her çıkıp girdiğimizde aramayı
dayattılar. Özellikle avukat görüşünde
bunu kullandılar. Avukat görüşümüzü
engelleyemeyeceklerini, arama ile
bizi tehdit edemeyeceklerini söyledik.
Ve arama işkencesine rağmen avukat
görüşlerimize çıktık. Bu aramadaki
asıl amaçları avukatların görüş sırasında bize verdikleri şekerlerin alınması idi. Ve de işkence için bahaneleri
oldu. Daha önceki gözaltımda da
aynı yerde kaldım ve avukat görüşü
için çıktığımda böyle birşeyle karşılaşmamıştık.
Normalde her 24 saatte bir Adli
Tıp kontrolünden geçmemiz gerekiyordu fakat bu olmadı. Sadece gözaltına alınırken ve Adliye’ye götürülmeden önce götürüldük.
Adliye’de de ters kelepçe ile bekletildik. Biz erkek arkadaşlarla mahkemeye kadar hep ayrı yerlerde kaldık,
Adliye’de de öyle oldu. Onlar bodrum
katlarda yerleri ıslak olan ve oturma
yeri olmayan bir nezarethanede bekletilmişler. Biz savcıların olduğu katta,
duruşma salonundan bozulmuş bir
salonda kaldık ve oturduk. Ters kelepçelerin sökülmesi için sürekli slogan
attık. Her on dakikada bir slogan attık.

“Kelepçe İşkencesine Son, İnsanlık
Onuru İşkenceyi Yenecek, İşkence
Yapmak Şerefsizliktir. Bu sloganlar
atıldı sürekli. Sesimizi duyan avukatlar
bu işkencenin son bulması için polislerle tartıştı. Bizi onlarla hiçbir şekilde
görüştürmek istemiyorlardı zaten.
Avukatlar tartıştılar, biz onların savunmasını yapacağız, savunma hakkını
engelliyorsunuz diye. Biz de içeriden
sürekli “Avukat Görüşü Engellenemez” diye sloganlar attık. Avukatlarla
polisler arasında bu tartışma polislerin
tutumundan dolayı çatışmaya dönüştü
ve birkaç avukatımız yaralandı. Birisi
dizinden ayağına kadar yara aldı
polisin tekmesinden dolayı. Birisi
burnundan yaralandı. Birisinin başında
da polis telsizini parçaladı, başından
yaralandı. Sonuçta kelepçelerimiz önden takıldı, gevşetildi. Su şekerimiz
getirtildi. Polislerin tavrı bu tartışmadan
sonra değişti zaten. Avukatlarımızla
görüşebildik kısmen. Sonra da savcılık
sorgularımız başladı.

Dilan POYRAZ:
Baskınları teşhir etmek için Okmeydanı Haklar Derneği’nin önünde
bulunuyordum. Polisin yaptığı saldırıyı mahalle halkına anlatıyorduk.
Önce bizi kameraya çekmeye başladılar. Biz sloganlarımızı daha gür
bir şekilde atıyorduk. Dernekte arama
devam ediyordu. Çok şaşırmışlardı
bizi gördüklerine. Beklemiyorlardı.
Ama öyle kolay değil bizim canla
başla koruduğumuz derneklere girmek.
Dev-Genç’liler baskının olduğu
her yerde direnişin de olduğunu gösteriyor. Sloganlardan sonra bizden
cesaret alıp mahalle halkı da geldi.
Tahammül edemediler. Çevik Kuvvet
ve sivil polisler etrafımızı sararak
saldırdılar. Biz 3 kişiydik alındığımızda. Ellerimize arkadan en sıkı
şekilde ters plastik kelepçe taktılar.
Benim plastik kelepçeden kaynaklı
ellerim kesildi. Kendileri kelepçemi
açmak zorunda kaldılar. Önden demir
kelepçe takarak Gençlik Federasyonu’nun önüne getirdiler. Ben ve
Mete’yi (Kul) akrep denen bir araca
koyarak Feriköy Çocuk Büro’ya gö-

türdüler. Akrebin içine koyarken derneğin önünde direnmeye ve slogan
atmaya başladık. Halkta sanmış ki
hala dernekte insanlar var. Ama sonradan konuştuğumuzda “Helal olsun
size” diyorlardı. Çünkü biz mahallenin gençleriyiz.
Çocuk Büro’ya getirdiklerinde
yine saldırdılar. Merdivenlerden aşağıya sürükleyerek, atarak indiriyorlardı
nezarethaneye. Nezarethanede ise beraber aynı yerde kalamazsınız diye
beni yukarıya zorla götürdüler. Bende
buna karşın direndim. Dışarıya bakan
pencereli bir odaydı. “Beni aşağıya
indirmezseniz pencereleri kırarım”
dedim. Onlar da “Sen o pencereyi
kırarsan bizde senin kafanı kırarız”
şekilde ahlaksızca tehdit ettiler. Odadan çıktıktan sonra ben pencereyi
açarak orada bize yapılan işkenceyi
anlattım. Aynı zamanda gür bir sesle
slogan attım. Bunu fark edince beni
aşağıya indirmek zorunda kaldılar.
Yine irademiz kazanmış oldu.
Saatlerce hiçbir şey yapılmadan
bekledik. Ardından sağlık kontrolüne
götürdüler. Sağlık kontrolüne zorla
kelepçe taktılar. Hastaneye giderken
dahi saldırıyorlardı. Hatta şöyle bir
olay oldu. Bizi bindirdikleri arabanın
önünde bir taksi müşteri indiriyordu
o kadar pervasızca saldırıyorlar ki 5
dakika beklememek için taksiciye
600 TL para cezası kestiler.
Halkın ekmeğine göz dikenler,
gecenin bir yarısı ahlaksızca derneklerimizi basıyor, terör estiriyorlar.
Bizim başımız dik. Onuru, namusu
temsil ediyoruz. Gururla Dev-Genç’li
olduğumuzu gittiğimiz her yerde rahatça söyleyebiliyorsak bunu 43 yıllık
Dev-Genç tarihine, yoldaşlarımıza,
şehitlerimize borçluyuz. Çünkü DevGenç, yeni Hasan Selimleri büyütmek
için canla başla çalışıyor. Bunu bildiği
için düşman her sene kendilerince
“büyük operasyonlar yapıyor.”
Benim ailemin evini de gece saat
03.00’da kapıyı kırarak basmışlardır.
Evde annem ve erkek kardeşim vardı.
Bunu biliyorlar. Anneme uzun namlulu
silahını doğrultmuş, akıllarınca korkutmak istemişlerdi. Sonra evden
keyfi bir şekilde fotoğraflarımı, kitapları, dergileri ve evde bulunan bil-
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gisayarın harddiskini almışlar. Annem
neden kapıyı çalmadınız dediğinde
bize burayı örgütün hücre evi olduğunu
söylediler demişler. Bilmiyorlar mı
sanki evde kim yaşıyor kim yaşamıyor.
Birde ahlaksızca “Kapınızı yaptırın
siz, biz parasını öderiz.” demişler.
Sabah 06.30’da da evden çıkmışlar.
Zaten biz de ertesi gün savcılıktan
serbest bırakıldık.

Tuncer GÜMÜŞ:
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Baskın anında yüzleri kar maskeliydi. Birçok polis, itfaiye aracı
ile bulunduğumuz yerin camını kırarak girdiler. Yani hırsız gibi.
Hiçbir açıklama yapmadan azgınca saldırdılar, kadın arkadaşlarımıza tacizde bulundular.
Ellerimize ters kelepçe vurarak
üzerimizde tepindiler. Ayrıca her yerde kullandıkları gibi, birçok insanın
hayatını kaybettiği, biber gazını kullandılar. Hepimizin ağzına, yüzüne
sıktılar.
Üzerimde ehliyet, kimlik, banka
kartı, 5 adet vesikalık yeğenimin ve
kardeşlerimin fotoğrafı ve 800 TL’nin

üzerinde param vardı. Aramada bunlar
polisler tarafından alındı.
Aşağıya indirilirken sağdan soldan
gelen tekmelerden başka bir şey göremedim.
Saat 04.30’dan 12.00’ye kadar
ters kelepçeli bir şekilde kaldık. Otobüs içinde sekiz saat bekletildik ve
bu süre içinde hiçbir ihtiyacımızı
karşılayamadık.
Polisin saldırısı gözaltında kaldığımız süre boyunca sürdü. Hücrede
tuvalet ihtiyacı için kapılara 2-3 saat
vurmak zorunda kaldık.
Neden gözaltına alındığımızı hala
öğrenmiş değiliz. Yalnız iki “suçlama”
var; İstanbul Emniyet Müdürlüğü
önünde yapılan eylemin fotoğraflarını
çekmek, basın toplantısına katılmak.
(Bunlarla ilgili her hangi bir görüntü
vb. de yok) Savcı bunlar üzerinde
DHKP-C örgütüne üye olduğumuzu
kanıtlamaya çalışıyordu.
Mahkemenin hakiminin AKP’nin
hakimi olduğu belli oluyordu. Kararı
önceden vermişlerdi. Hakim sorgusu
başlar başlamaz “Susma hakkını kullanacak mısın?” diye sordu. (Halbuki
savcılığa ifade vermiştim.)

Sonuç olarak hakim 7 Yürüyüş
dergisi, 2 de İdil Kültür Merkezi çalışanı hakkında adli kontrol ve 10
bin TL para cezası kararı verdi. 21
Ocak günü bırakıldık. Üzerimden
alınan kimlik, ehliyet, kemer, 800
TL, fotoğraflar ve banka kartından
sadece ehliyet, kimlik ve kemeri alabildim.
Bu baskıların bizi yıldıramayacağını, çıktıktan sonra Yürüyüş Dergisi’nin yeni sayısının (349 sayısı)
hazırlıklarına başlayarak gösterdik.
Yürüyüş Dergisi

Adalet Yok, Biz Getireceğiz, Hak Yediler, Ödeteceğiz!
Hey Tekstil İşçileri
Alacakları maaşları ve kıdem tazminatları verilmeden patronları Aynur
Bektaş tarafından iflas gösterilerek
işten çıkartılan Hey Tekstil işçileri,
avukatları Şükriye Erden ve Çağdaş
Hukukçular Derneği İstanbul Şube
Başkanı Taylan Tanay'ın hukuksuz
bir şekilde tutuklanmasından sonra
eylemlerine devam ediyorlar.
Direnişlerinin 347. gününde, 22
Ocak günü Levent’de Kanyon AVM
önünde bir araya gelen Hey Tekstil
işçileri “TOBB Yöneticisi Aynur Bektaş’tan Haklarımızı İstiyoruz, Alacağız!” pankartını açarak, Aynur Bektaş’ın
üyesi ve kadın girişimciler kurulu başkanı olduğu TOBB (Türkiye Odalar
ve Borsalar Birliği) önüne kadar yürüyüşe geçtiler. Polis barikatı önünde
yapılan basın açıklamasından sonra
tekrar Kanyon önüne kadar yürüyerek
gelindi. Ertesi gün aynı saatte bulu-
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şulmak üzere eylem sonlandırıldı.
23 Ocak günü yine Levent’de
Kanyon AVM önünde yine bir araya
geldiler. “TOBB Yöneticisi Aynur
Bektaş’tan Haklarımızı İstiyoruz,
Alacağız!” pankartının arkasında
üçerli kortejlerini oluşturarak TOBB
(Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği)
önüne doğru yürüyüşe geçtiler.
Polislerin TOBB önünde kurduğu
barikatın önünde yapılan basın açıklamasında; “Bizleri yıldıramayacaksınız. Tüm insani değerlerimizle
bizim olanı istemeye devam edeceğiz”
denildi.
Şair Ruhan Mavruk da işçilere
destek olmak için gelmişti. Okuduğu
şiirle hukuksuz bir şekilde tutuklanan
avukatlara ve direnen Hey Tekstil
işçilerine sahip çıkarak yanlarında
olduğunu belirtti. Sonra yol tekrar
trafiğe kapatılarak Kanyon önüne
kadar yüründü. Burada atılan sloganlarla eylem sonlandırıldı.

Cargill İşçileri
Bursa Orhangazi'de bulunan Cargill firmasından atılan Öz Gıda-İş
Sendikası üyesi işçi Kemal Kapar'ın
işine geri dönmesi için Cargill işçileri
İstanbul Bağlarbaşı'ndaki Cargill Genel Merkezi önünde eylem yaptı.
Direnişinin 106. gününde olan Kemal Kapar'ın işine geri dönmesi ve
Cargill fabrikasındaki kölece çalışma
koşullarının düzeltilmesi, sendikal haklara saygı gösterilmesi ve insanca çalışma şartları için 18 Ocak günü İstanbul
Bağlarbaşı'nda bulunan Sarkuysan-ak
İş Merkezi'nde bulunan Cargill Genel
Merkezi önünde eylem yapıldı.
Bursa-Orhangazi Cargill işçileri,
Öz Gıda-İş Sendikası Bursa Şubesi
yönetici ve üyelerinin katıldığı eylemde Cargill'deki kölece çalışma
koşulları anlatılarak teşhir edildi ve
sloganlarını atarak eylem sonlandırıldı.
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İş Güvencemiz, Grev Hakkımız ve Onurumuz İçin
Örgütlenelim, Direnelim, Kazanalım! Milyonları Örgütleyelim

Kamu Emekçileri Cephesi, “İş
Güvencemiz Geleceğimizdir! İş Güvencemize Sahip Çıkalım!” kampanyasının beşinci haftasında, yani
19 Ocak günü Ankara’da Güvenpark’taki Adalet Bakanlığı binası
önünde toplandılar. Türkiye'nin bir
çok ilinden gelen yaklaşık 90 kamu

emekçisi “AKP İş Güvencemize Saldırıyor! Grev Hakkımız ve İş Güvencemiz İçin
Direnelim/Kamu Emekçileri
Cephesi” pankartının ardında
dövizler ve kızıl flamalar ile
kortejlerini oluşturdular. Kamu
emekçileri bir süre bekledikten
sonra trafiği tek şeritten keserek, meclise doğru Genel
Kurmay tarafından yürümeye
başladı.
Meclis önünde Kamu
Emekçileri Cephesi adına
Acun Karadağ, açıklama yaptı. Yapılan açıklamada “Esnek çalışma,
sürgünler, cezalar, baskılar, çalışma
saat ve sürelerinin değiştirilmesi, işyeri ve iş tanımının değiştirilebilir
hale getirilmesi kamu emekçilerinin
iş güvencesine yönelik ciddi tehdit-

Adliyede Hukuksuz Aramaya Son
7 Ocak 2013 tarihi itibari ile Bakırköy Adliyesi’nde uygulanmaya
başlanan adli ve önlem araması amaçlı olarak güvenlik görevleri tarafından tüm çalışanların, avukatların ve halkımızın hukuksuz bir
biçimde aranmalarını kınamak için Çağdaş Hukukçular Derneği ve
Büro Emekçileri Sendikası İstanbul 1 Nolu Şube 17 Ocak 2013
tarihinde Bakırköy Adliyesi önünde basın açıklaması yaptı.
Açıklama öncesinde Şube Başkanı Dursun Doğan yaşanan sürece
ilişkin kısa bir bilgilendirme yaptı konuşmasında “Adalet Bakanlığı
çalışanlarının onursuz bir biçimde temel hak ve özgürlükleri yok
sayan bir anlayışla çalışanları ince aramadan geçirmelerine izin vermeyeceklerini, bu iradeyi kabul etmeyeceklerini” ifade etti. Ayrıca
fazla mesaiye bırakılan adalet çalışanlarına ödeme yapılmadığını ve
Maliye Bakanlığı’nın 2013/33 nolu Sosyal ve Ekonomik Haklar Genelgesi’yle bundan sonra böyle bir ödemenin de olanaksız olduğunu
ancak, birlikte mücadele ederek hakların kazanılacağını ifade etti.
Daha sonra BES İstanbul 1 Nolu Şube Yönetim Kurulu Üyesi
Serap İlbey Karataştan tarafından açıklama yapılarak, “Giriş çıkış
saatlerinde X-Ray cihazından geçmek, çantalar aranmak suretiyle
ince arama yapılmaktadır.
Temel insan haklarına aykırı olduğu gibi ayrıca aynı kurumda
birden farklı uygulamalarla karşı karşıyayız. Hakim ve savcılar aranmazken çalışanların böyle bir uygulamaya tabi tutulması hiçbir
gerekçe ile açıklanamaz. Bu uygulamaya derhal son verilmelidir.”
denildi.
Açıklamaya yüze yakın Adliye çalışanı ve avukat katıldı. “Hukuksuz
Aramaya Son”, “Adliyeler Saray, Çalışanlar Köle Değildir”, “Emekçiyiz
Haklıyız Kazanacağız”, “Yaşasın Örgütlü Mücadelemiz” sloganlarıyla
eylem bitirildi.

lerdir. AKP yürürlüğe koyduğu uygulamalarla işçisi, memuru, öğrencisi,
köylüsü, ev kadınıyla halkın değil
emperyalist şirketlerin çıkarına çalışıyor.” denildi. Açıklamada ayrıca
18 Ocak’ta yapılan polis baskınlarına
değinilerek, “İzmir'den eğitim emekçisi arkadaşlarımız Serap Dursun ve
Zeynep Yılmaz da AKP'nin gözaltı
terörüne hedef olmuştur.” denildi ve
yaşanan baskınların hukuksuz olduğu
söylendi.
90 kişinin katıldığı eylemde
“Emekçiyiz Haklıyız Kazanacağız”,
“Güvenceli İş Güvenceli Gelecek
İstiyoruz”, “Toplu Sözleşme Hakkımız Grev Silahımız”, “Gözaltılar
Tutuklamalar Baskılar Bizi Yıldıramaz”, “Gözaltılar Serbest Bırakılsın”,
“Parasız Eğitim Parasız Sağlık İstiyoruz Alacağız” sloganları atıldı.

İş Güvenliği Hakkımıza
Sahip Çıkalım

Sayı: 349

Yürüyüş
27 Ocak
2013

Kamu Emekçileri Cephesi, İş Güvencesi ve Grev Hakkı” ile ilgili yürüttükleri kampanya çerçevesinde;
17 Ocak günü, İstanbul Maltepe Belediyesi önünde, “İş Güvencemiz Geleceğimizdir! İş Güvencemizden ve Grev
Hakkımızdan Vazgeçmeyeceğiz! Milyonları Örgütleyeceğiz” bildirilerini dağıttı. Kamu emekçilerine kampanya hakkında ayrıntılı bilgi verildi. Yaklaşık 500
bildiri dağıtıldı.
16 Ocak tarihinde de Kadıköy Belediyesi önünde mesai bitiminde “Grevli
Toplu Sözleşmeli Sendika Hakkımızı
Gasp Eden AKP İktidarı Şimdi de İş
Güvencemizi Gasp Etmek İstiyor” başlıklı
950 adet bildiri çalışanlara ulaştırıldı.
Eskişehir'de de 17 Ocak günü Osmangazi Üniversitesi'nde, SGK ve Eskişehir Büyükşehir Belediyesi binası önünde
120 bildiri dağıtıldı, 20 adet afiş asıldı,
15 de imza toplandı.
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Emperyalizme ve İşbirlikçilerine
Karşı Suriye Halkının Safındayız,
Direneceğiz!

Sayı: 349

Yürüyüş
27 Ocak
2013
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Suriye halkına ait olan 1500 fabrikanın tüm makine ve eşyalarının
işbirlikçi çapulcular aracılığıyla ve
Türkiye Devleti’nin yardımıyla Türkiye’ye kaçırılmasıyla ilgili olarak
Suriye Halk Cephesi 15 Ocak’ta
yazılı bir açıklama yapmıştı.
16 Ocak’ta da ÇHD Genel Başkanı Selçuk Kozağaçlı ve HHB avukatlarından Oya Aslan’ın katılımıyla
Suriyeli yetkililerle bir toplantı düzenlendi. Suriye adına kurulan hukuk
komitesiyle yapılan toplantıda Suriye'den Türkiye'ye kaçırılan mallar,
sökülüp taşınan fabrikalar, depo malzemeleri ve tarihi eserlerle ilgili
olarak Türkiye'ye dava açılarak zarar
görenlere tanzim edilmesi görüşüldü.
Bunun hukuki yol ve yöntemleri ayrıntılı konuşuldu. Önce sorunlar tek
tek dinlendi. Sanayi, ziraat, turizm
uzlaştırma ve ulaştırma bakanlıklarından gelen temsilcilerle avukatlar
ve meclis üyelerinin katıldığı toplantıda yaklaşık 15 kişi hazır bulundu.
Bu toplantıda herkes kendi alanı
ile ilgili uğradığı zararları anlattı.
1500’ün üzerinde fabrikadaki malların
çalınarak Türkiye’ye götürüldüğü ve
orada satıldığı ifade edildi. Devlet
depolarındaki tüm gıda maddeleri
ve tahılların çalınarak, %10 oranında
düşük bir fiyatla satıldıkları, Suriye
halkına ait tarihi eserlerin de Türkiye’ye aitmiş gibi satıldığı belirtildi.
Suriye’nin Türkiye Devleti’nin

işbirlikçiliğinde yapılan bu çapulculuğa karşı haklarını aramak, gasp
edilen varlıklarının hesabını sormak
için yapılan toplantıda Türkiye’de
dava açma kararı alındı. 2013 Şubat
ayının sonunda hukuk faaliyetleri
çerçevesinde İstanbul’da bu konuda
bir konferansın yapılması da karara
bağlandı.
Kozağaçlı ve Aslan’dan hukuki
destek alan Suriyeli yetkililer, zarar
görenlerin haklarının tanzim edilmesi
için dava açılmasını istedi. Toplantıda
ayrıca Suriye Ulusal Diyalog Koalisyonu’yla irtibat halinde olacak bir
ÇHD irtibat bürosunun açılması da
kararlaştırıldı.
Toplantı sonrasında Suriye Başbakan Yardımcısı Kadri Cemil ile
görüşüldü. 17 Ocak’ta ise parlamento
başkanı, Ulusal Adalet ve Kalkınma
Partisi Başkanı, Ulusal Gençlik Partisi
Başkanı ile de görüşüldü.
Suriye’de yapılan bu görüşmeler
sırasında Türkiye’de burjuva basın
tarafından ÇHD ve HHB’nin Türkiye
aleyhine ajanlık faaliyeti yürüttüğü
yalan haberleri çıktı. Toplantı sırasında emperyalizme karşı direnmenin
bir bedeli olacağı da konuşulmuştu.
Bunun üzerine çıkartılan ajanlık haberleri emperyalizmin Suriye ve Türkiye halkları arasındaki dayanışmadan
korkusunun göstergesi oldu.
Emperyalizme ve faşizme karşı
savaşmayan vatansever değildir. ÇHD
ve HHB üzerindeki baskının temelinde de vatanseverlerin cüreti
karşısında korkan
halk düşmanları
vardır.
Emperyalizm
istiyor ki, kimse
direnmesin, her-

kes teslim olsun… Bunun için geceyarıları basıyorlar yasal hukuk bürolarını. Kendi yasalarıyla kendilerine
karşı mücadele eden avukatlardan
da korkuyor AKP ve işbirlikçisi olduğu emperyalistler.
Suriye’yi soygunlarla güçsüz düşürmek, halkı temel gıda maddelerinden yoksun bırakarak teslim almaya çalışıyorlar. Bu abluka karşısında Suriye halkları yalnız değildir.
Emperyalizme karşı direnen Suriye
halkının yanında olmaya, direnişlerine
destek vermeye devam edeceğiz.
Toplantıya katılan Suriyeli yetkililer şöyle:
- Tarık al-Ahmad (Ulusal Diyalog
Koalisyonu üyesi, aynı zamanda Ulusal Sosyal Partisi üyesi ve Uzlaştırma
Bakanlığı’nda görevli)
- Abbud al-Şuvah (Ulusal Diyalog
Koalisyonu ve Hukuk Komisyonu
üyesi
- Saalem Mustafa (Hukuk Komitesi üyesi, Ulusal Adalet ve Kalkınma
Partisi üyesi ve aynı zamanda avukat)
- Maced al-Hamviy (Hukuk Komitesi üyesi)
- Fuvvaz Nizam (Hukuk Komitesi
üyesi)
- Sami Baytincaniy (Hukuk Komitesi üyesi)
- Abd al-Hakim Bağdatiy (Hukuk
Komitesi üyesi)
- Faris al-Caniyden (Ulusal Diyalog Koalisyonu üyesi)
- Mahmut Zannubiya (Ulaştırma
Bakanı Yardımcısı)
- Vassam Nasrallah (Ziraat Bakanlığı temsilcisi)
- Muhammed Beşşar Zağlula (Sanayi Bakanlığı temsilcisi)
- Luey Şekuv (Suriye Müsteşarı)
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Basından
Bekir Coşkun
(Cumhuriyet, 22 Ocak 2013)

Bağlama...
Grup Yorum’u bastılar...
Baktılar bağlamaları var...
Bağlamadaki parmak izlerini aldılar...
*
En tehlikelisi çünkü...
Bomba patladığında, tehlikesi
hadi elli metredir...
Bunda “Sol” perdesine bastı mı,
tınısı binlerce kilometre uzaktaki
mazlumların ta yüreğinde patlar:
“Şu dünyada ölüm var
Yoksulluk var zulüm var
Eğme başın namerde
Yüreğin var dilin var...”
*
Bağlamanın yakalandığı yerde
“kozmik bilgilerin” de ele geçirildiğini
yazdılar yandaş medyada...
Doğrudur, kozmiktir...
Bastımı Grup Yorum’un parmağı

bağlamanın perdesine, tınılar uzaya
çıkar, evrene yayılır, yer gök inler...
Bir kasaba kızının sesinde, bir
askerin nöbetinde, bir öğrencinin kulaklığında, bir ev kadının mutfağında
yankılanır:
“Günlerim gecelerim
Dost adını hecelerim
Günlerim hey gecelerim
Biter bir gün acılarım...”
*
Medyaya göre, koçbaşı ile on bir
çelik kapıyı kırmışlar içeri girmek
için... Helikopter havada, gece karanlığında basmışlar çelik yelekli,
kasklı, silahlı timler...
Baktılar orada duruyor:
Bağlama...
“Boru” değil...
Üzerindeki parmak izini aldılar...
Ne kadar tehlikeli bir şey?...
Çünkü televizyon televizyon dolanıp konuşuyor; yalan dolan, palavra,
sahte, ikiyüzlü, dinleyen yok, inanan
yok...
Ama Grup Yorum’un bağlaması
penayı tele vurdu mu....
“Cemo...”
“Keskin bıçak...”
“Ah gülüm...”
“Gel ki şafaklar tutuşsun...”

Dersim Polisi Devrimcilere
Saldırısının Hesabını
Verecek
Dersim’de Halk Cepheli Ünal Çimen 19 Ocak
akşamı saat 17.00’de dergi dağıtımı sırasında Siyasi
Şube polisleri tarafından Dersim merkezde hiçbir
gerekçe gösterilmeden, kaçırılarak gözaltına alındı.
Dersim Halk Cephesi, Çimen’in kaçırılmasıyla
ilgili olarak yaptığı 20 Ocak tarihli açıklamada,
“AKP’nin katil polisleri ve iktidarının sevincini
kursaklarında bırakacağız. Gözaltılar, baskılar
ve tutuklama terörüyle bize gözdağı vermeye
çalışanlara sesleniyoruz: Daha fazla örgütleneceğiz,
hesap soracağız. Korkularınızı büyütmeye devam
edeceğiz” dedi.

Meydanlara sığmayan insanlar
katılıyorlar... Dünyanın en güçlü örgütü harekete geçiyor; vicdanı hür,
aklı hür, yüreği hür olanlar...
Hep bir ağızdan bağırıyorlar...
Çığlık çığlık...
“Ateşler tattım geldim
Türküler yaktım geldim
Ay öptü gözlerimi
Korkuyu yıktım geldim...”
*****
Işıl Özgentürk
(Cumhuriyet, 22 Ocak 2013
)

Yüz Binler
Yürümedikçe
Sıra Hepimizde!
Sıra kimde acaba? En son Çağdaş
Hukukçular Derneği üyesi ve Halkın
Hukuk Bürosu’ndan 11 avukatın ve
Grup Yorum üyelerinin de içinde
bulunduğu 40 kişinin gözaltına alınması, sözüm ona kozmik odalara girilip, en sert polis uygulamalarının
yapılması, üç darbeden sağ kalmış,
yaşını başını almış beni bile şaşkınlığa
ve hayrete düşürdü.
“Ve acaba şimdi sıra kimde?”
diye sormaya başladım.

Sayı: 349

Yürüyüş
27 Ocak
2013

“43 Yıldır Başeğmedik ve
Başeğmeyeceğiz!”
Halk Cepheliler, 18 Ocak tarihinde İstanbul, İzmir ve
Ankara’da, Halkın Hukuk Bürosu, Gençlik Federasyonu,
Ozan Yayıncılık, İdil Kültür Merkezi, TAYAD ve ÇHD'ye
yapılan baskınlar ve tutuklamalarla ilgili 21 Ocak günü
Ankara Yüksel Caddesi’nde eylem yaptılar.
Eylemde yapılan açıklamada “Halk düşmanları, sanırlar ki
bu hesap burada kalır... Tarihi büyük yanılgılarıdır bu.
Analarımıza, babalarımıza, yoldaşlarımıza kalkan ellerin
hesabını bir gün verecektir halk düşmanları. İşkence yapsanızda, tutuklasanızda devrimcileri bitiremeyeceksiniz. Çünkü biz
milyonlarız!” denildi. Ardından Grup Yorum'un türküleri
eşliğinde halaylar çekilerek, Yürüyüş Dergisi'nin 347. sayısı
toplu olarak dağıtıldı. Yapılan Yürüyüş Dergisi dağıtımında 34
dergi halka ulaştırıldı. 100 kişinin katıldığı eylem “Haklıyız
Kazanacağız” marşının hep birlikte söylenmesinin ardından
sona erdi. Eylemde, “Tutuklamalar, Baskılar Bizi Yıldıramaz”
sloganları atıldı.
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Avrupa’da
Almanya - Berli̇n
Berlin Halk Cephesi, işbirlikçi
AKP iktidarının demokratik kurumlara yönelik operasyonları ve gözaltıları protesto etmek için, 19 Ocak
günü Berlin-Kottbusser Tor Meydanı’nda protesto eylemi yaptı.
Berlin Halk Cephesi'nin çağrısıyla yapılan eyleme devrimci-demokratik kurumların yanı sıra Alman
Anti-faşistlerinden de destek verenler oldu.
50 kişinin katıldığı eylem, sloganlarla sona erdi. Eylem sonrasında
"AKP Terörüne Son, Baskılar Bizi
Yıldıramaz-Halk Cephesi" yazılı pankart Kreuzberg köprüsüne asıldı ve
gece geç saatlere kadar asılı kaldı.
Berlin Halk Cephesi ayrıca 21 Ocak
günü Kottbusser, Tor Meydanı’nda
imza masası açtı.
Sayı: 349

Yürüyüş
27 Ocak
2013

Almanya- Köln
Almanya’nın Köln şehrinde 19
Ocak günü Dom Kilisesi önünde
Grup Yorum, Köln Sanat Atölyesi ve
Anadolu Federasyonu, baskınlar ve
gözaltıları protesto eden basın açıklaması yaptı.
Eyleme yaklaşık 70 kişi katıldı.
Grup Yorum üyeleri, Anadolu Federasyonu ve Sanat Atölyesi’nin yaptığı açıklamayla AKP’nin faşist terörü
teşhir edildi. Yurtdışında bulunan
Yorum üyeleri, kitleyle birlikte “Her
Şey Bitti” ve “Çav Bella” marşlarını
seslendirdi.
Grup Yorum elemanları ve Anadolu Federasyonu çalışanları Mülheim’de bulunan Wiener Platz’tan başlayarak Keupstrass’a kadar bildiri
dağıttılar. Bir buçuk saat süren bildiri dağıtımında 400’den fazla bildiri
halka ulaştırıldı.

Almanya- Düsseldorf
21 Ocak günü Köln Sanat Atölyesi, Anadolu Federasyonu ile Halkın
Hukuk ve Dayanışma Merkezi Türkiye'de yaşanan AKP'nin faşist terörünü protesto etti.
Protesto eylemi Türkiye Devle-
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Baskınlar ve Tutuklamalar
Avrupa’nın Çeşitli Bölgelerinde
Yapılan Eylemlerle Protesto
Edildi
ti'nin Düsseldorf'da bulunan Konsolosluğu önünde yapıldı.
Konsolosluk önünde toplanan 20
kişi "Grup Yorum Susturulamaz" ve
"AKP'nin Polis Operasyonlarına ve
Zülmüne Son" pankartları açtılar.

Almanya-Hamburg
Almanya'nın Hamburg kentinde
Halk Cepheliler Türkiye'deki baskınları, gözaltıları protesto etmek
için 20 Ocak günü Türkiye'nin Hamburg Konsolosloğu önünde bir protesto düzenlediler.
“AKP'nin Polis Operasyonlarına
ve Zulmüne Son. Halk Cephesi” imzalı bir pankart ve kızıl bayraklar açtılar.
Sloganların atıldığı eyleme 23
kişi katıldı.

Almanya-Stuttgart
Stuttgart Halk Cephesi de yazılı bir
açıklama yaptı. Açıklamada, "Halk
Cepheliler, emperyalizme karşı direnen Suriye halkının yanında olmaya,
milyonları örgütleme iddiasıyla bir
adım öne çıkmaya devam edecektir"
denildi.
Stuttgart Halk Cephesi, 23 Ocak'ta
Stuttgart T.C Konsolosluğu önünde
eylem düzenledi. “Gözaltı, Tutuklama Terörüne Son” pankartının açıldığı
eylemde yapılan açıklamada "Halk
Cephesi hiçbir baskıya boyun eğmeyecek, emperyalizme karşı direnen
Suriye halkının yanında olmaya devam edecek.” denildi.
Stuttgart Alevi Derneği’nden bir
kişi de Türkiye faşizmini teşhir eden
bir konuşma yaptı. Diğer sol kurumlardan insanların da katıldığı eyleme
12 kişi katıldı.

Avusturya
Avusturya Halk Cephesi 18 Ocak
günü yayınladığı açıklamayla "AKP
Faşizmi Bu Ülkenin Gerçek Vatan Severlerine Saldırıyor" diyerek baskın-

ları protesto etti.

İngi̇ltere
İngiltere Halk Cephesi, 18 Ocak
günü, Demokrasi ve Özgürlük Mücadelesi veren, sisteme muhalefet
eden, kişi ve kurumlara, yönelik baskınlar protesto etti.
İngiltere’nin başkenti Londra’da
Türkiye Büyükelçiliği önüne giden
Halk Cepheliler; “Baskılar Bizi Yıldıramaz", "Faşizme Boyun Eğmeyeceğiz" sloganlarıyla eylem yaptılar.
İngiltere Halk Cephesi, 20 Ocak
günü de Anadolu Halk Kültür Merkezi’nde (AHKM), halk toplantısı
düzenledi. Düzenlenen toplantıda alınan kararlar yerel bir radyo programında duyuruldu.
19 Ocak günü Anadolu Gençlik,
Türkiyeliler’in de yaşadığı, Tottenham
ve Enfield bölgesinde 12 kahveye giderek toplamda 65 Yürüyüş dergisi
dağıttı.
Yürüyüş dergisi dağıtımı sırasında Türkiye'deki baskınlar anlatılarak,
destek çağrısında bulunuldu.

Belçi̇ka
18 Ocak günü Türkiye'nin Brüksel Büyükelçiliği önünde bir açıklama yapıldı. Açıklamanın yapılmasını engellemek isteyen polise rağmen, eylem yapıldı. Konsolosluk görevlileri, pencerelerden kameralarla
görüntü aldı.
Belçika Anadolu Federasyonu’nun
konsolosluk önünde yaptığı açıklamada "Bizi teslim alamazsınız, halkın
avukatlarını, halkın sanatçılarını ve
tüm devrimcileri sahipleniyoruz. Emperyalistlere ve yerli işbirlikçilerine
karşı mücadele etmeye devam edeceğiz." denildi.

İsvi̇çre
İsviçre Halk Cepheliler, faşizmin
hukukunu, uygulamalarını protesto etmek için 22 Ocak'ta Türkiye Konso-
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losluğu önünde bir eylem yaptı. Eylemde, “AKP Zulmüne, Polis Terörüne Boyun Eğmeyeceğiz - Halk
Cephesi” pankartı açılarak akabinde
hazırlanmış olan açıklama okundu.
Adaletsizliğe karşı duyulan öfke sloganlarla ifade edildi. İGİF’in de destek verdiği eyleme 22 kişi katıldı.

Yunanistan
Yunanistan Halk Cepheliler, Atina’daki Türkiye Elçiliği önünde protesto ettiler. Elçilik önünde toplanan
Halk Cepheliler eylem süresince sloganlarını haykırdılar.
Halk Cepheliler ve Yunanistan
Öğretmenler Sendikası’ndan eyle-

me destek veren temsilci, elçilikten
yüz metre uzaklaştıktan sonra polis tarafından gözaltına alındı. Gözaltına
alınanlar GADA’ye (Atina Genel Polis Müdürlüğü) götürüldüler. Kimlik
kontrolü gerekçesiyle saatlerce keyfi olarak bekletilen Halk Ceplelileri
SYRİZA (Radikal Sol Birlik) milletvekilleri ve Sol örgütlenmelerden
avukatlar polis merkezini arayarak
tepkilerini dile getirerek sahiplendiler.

Suri̇ye
Suriye Halk Cephesi’nin, 18 Ocak
günü yayınladığı 2 nolu açıklamada;
“Baskılar, gözaltılar Suriye halkını sa-

Adaletin Olmadığı Yerde
Örgütlenmek Suç Değildir

vunmamızı engelleyemez” denildi.
Açıklama; “Hazımsızlıklarının sebebi açıktır; Suriye'deki olayların
başından itibaren Suriye halkının yanındayız dedik, Grup Yorum on binlerle Suriye için söyledi türkülerini,
marşlarını... Yine söylüyoruz; Emperyalizmin komplolarıyla, işbirlikçilerinin halklara yönelik saldırılarına karşı sessiz kalmayacağız...
Derhal tüm arkadaşlarımız, avukatlarımız ve sanatçılarımız serbest bırakılmalı, kurumlarımızdan çalınan
tüm eşyalar geri verilmeli, kurumlarımızdaki her türlü zarar derhal telafi edilmelidir.” denilerek bitirildi.

Zafer Direnerek Kazanıldı

İngiltere'nin Londra şehrinde 16 Ocak günü
Fransız Konsolosluğu’nun önünde, Fransa'da
tutuklanan devrimcileri sahiplenmek ve emperyalizmi teşhir etmek için protesto gösterisi yapıldı.

Almanya’nın Bochum Hapishanesi’nde tecrit altında tutulan Şadi Özbolat, Alman faşizminin dayattığı Tek Tip Elbise uygulamasına karşı 4 Ekim’de başlattığı direnişi, 10 Aralık’ta süresiz açlık grevi olarak devam ettirdi. 7 Ocak’ta ise, talepleri kabul edilerek, Tek Tip Elbise uygulaması kaldırılarak direnişi zafere ulaştı.

İngilizce olarak “Adaletin Olmadığı Yerde Örgütlenmek Suç Değildir, Haktır. Devrimci Tutsaklar Onurumuzdur” yazan pankart açıldı. 17 kişinin katıldığı eylem alkışlar, zılgıtlar ve sloganlarla sonlandırıldı.

Bu zaferi kutlamak için Anadolu Federasyonu’nun çağrısıyla
19 Ocak günü Bochum Hapishanesi önünde Grup Yorum’un katılımıyla türküler eşliğinde büyük bir coşkuyla halaylar çekildi. 25 kişinin katıldığı kutlamada “Yaşasın Direniş, Yaşasın Zafer” ve “Şadi Özbolat Onurumuzdur” sloganları atıldı.

Sayı: 349
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27 Ocak
2013

Birlik ve Dayanışmamızı Büyütelim!
20 Ocak günü, Belçika’nın Liege şehrinde Belçika
Anadolu Federasyonu tarafından kahvaltı düzenledi.
Geçtiğimiz ay yapılmaya başlanan kahvaltının, bundan
böyle düzenli olarak her ay yapılacağı bildirildi.
Kahvaltıya katılan Ford işçilerinden bir işçi söz alarak
Ford’taki direnişin bugünkü durumuna değindi. Direnişi

destekleyen Belçika Anadolu Federasyonu’na teşekkür etti.
Ve Ford direnişine destek çağrısında bulundu.
Konuşmanın ardından direnen Ford isçilerine Devrimci
Tutsak Şair Ümit İlter’in Karanfil Halayı isimli şiir kitabı hediye edildi. Kahvaltıya 70 kişi katıldı.

Tecriti En İyi Tecrite Karşı Direnenler Anlatır
İstanbul
F Tipi hapishanelerindeki tecriti,
işkenceyi anlattığı için afişleri yasaklanan, sansürlenen, gösterimi engellenen F Tipi Film’in tanıtımını
yapmak için 1 Mayıs Mahallesi'nde
14-15 Ocak günlerinde masa açıldı.
Grup Yorum şarkılarının çalındığı masada filmi izleme çağrısında bulunuldu. Mahalle halkının ilgi gösterdiği masa 6 saat açık kaldı. Genç-

lerden bazıları film afişini duvarlarına asmak için aldılar. Masada 400 el
ilanı halka ulaştırıldı.
13 Ocak günü ise Okmeydanı’nda
kapı çalışması yapıldı ve 75 afiş asıldı.

İzmir
Dev-Genç’liler F Tipi Film’i halka
duyurma çalışmalarına filmin İzmir’de
vizyonda kaldığı 4. haftada da devam
etti. 15 Ocak günü Küçük Park ve Bor-

nova Metro’ya F Tipi Film’in tanıtımı
için 150 tane afiş asıldı.
16 Ocak günü ise Dokuz Eylül
Üniversitesi Dokuzçeşmeler Kampüsü ile Eğitim Fakültesi Kampüsü’nde toplamda 100 F Tipi Film
afişi asıldı. Ayrıca 200 adet film bildirisi öğrencilere ulaştırıldı.

Ankara
15 Ocak günü Mamak Şirintepe ve
Natoyolu'nda 40 adet film afişi asıldı.

TERÖRE KARŞI HER ALANDA MÜCADELEYİ BÜYÜTELİM!
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AVRUPA’dakiBİZ

Emperyalizm Sahiplenme
Duygularımızı Yok Ediyor!
Buna İzin Vermeyelim!

Sayı: 349

Yürüyüş
27 Ocak
2013
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Sahiplenmek halkımızın en ahlaklı değerlerindendir. Nedir halk için
sahiplenme? Kara gün dostu olabilmektir! Bilir ki dost dar günde tanınır.
İstemez dar gününde onu yanlış tanısın. Hastalıkta, kazada, hapishanede,
cenazede, iftirada, koşar dostunun yanına bir hal hatır sorar. Hiçbir şey yapamazsa dahi gider oturur yanında, omzunda bir el olur. Hastanelerde onun ile
birlikte bekler, cenazede yemeklerini
yapar, temizliğini yapar. Halk için
bunlardır sahiplenmek, birlikte ağlayıp
birlikte gülmektir.
Peki devrimciler için nedir sahiplenmek? Halkın bu yanlarından bağımsız değildir tabi. Ne öğrenmişsek
halktan öğrenmişizdir; sadece bu değerlerin üzerine devrimci değerleri de
koyarak daha güçlü hale getirmiş,
yüksek bir sahiplenme ahlakı olan
feda kültürüne dönüşmüştür.
Devrimciler için sahiplenmenin bir
sınırı yoktur artık! Sahiplenme ölümünedir. Sahiplenme ölüm pahasınadır artık. Bayrampaşa Hapishanesi’nde
diri diri yakılan yoldaşının üzerine atlamaktır. Yoldaşlarının kömürleşen
bedenlerinin hesabını sormak için bedenini silah haline getiren İbrahim
Çuhadardır sahiplenmek.
Emperyalizmin yoz kültürü ile çok
daha iç içe yaşıyoruz Avrupa’da. Emperyalizm yozlaşmadır, bencilliktir.
Sahiplenme duygusunun yok olmasıdır. Beynimizin de ruhumuzun da bir
ağaç gibi kolsuz bacaksız bırakılmasıdır
bu yoz kültür. Dostsuz kalmaktır. Eğer
yoksa bir dostun gerçek anlamıyla kolun da ayağın da yoktur zaten.
Anaokulundan itibaren başlıyor
"bencillik" kültürü. Sen kendi karnını
doyurmak zorunda bırakarak başlatıyorlar. Hastalık mı var örneğin; "Zaten
çıkar bir kaç güne çıkar" bir mesaj at
yeter. Ya da bir kaza mı yapmış arkadaşın; ben niye gideyim çağır bir araç

gelsin ne önemi var moralin. Onlar benden daha iyi yardımcı olur. Cenazen mi
var; işten izin alamazsan gitme, çünkü
hayat devam edecek aman sen zorlama.
Bir kadın kocasından dayak mı yemiş,
aman onlar iyi olur biz kötü, karışmayalım. Evine haciz mi geldi başvur
borçlular derneğine onlar uğraşsın,
niye paylaşsın borcunu değil mi? Acil
bir işin çıktı ya da memlekete gitmen
gerek yerime çalışır mısın diye sorarsın, cevap, “Benim de işlerim var” olur
çoğu zaman. Bunlar sadece bazı örnekler. Bütün bu örneklerdeki insanlar
birbirlerine dost diyenler, arkadaş diyenlerdir. İşte emperyalizmin yoz kültürü kara gün değil, dostlar alışverişte
görsün tarzını almıştır artık.
Bunlar devrimcilerin çevresinde,
yanında olan dostlarımız için de geçerlidir. Bir yoldaşını tutsak vermişsindir senin ile çayını yemeğini paylaşmıştır, zor anlarında en azından
elinden geldiğince senin yanında olmaya çalışmıştır. Ama bu yoldaşına bir
mektup yazmak zor gelir örneğin, sorduğundaysa cevap; ben mektup yazamıyorum, zamanım yok olur.
Ya da öyle süreçler vardır ki dernekler dolsun taşsın istersin. Türkiye'de
büyük bir operasyon yapıldı; avukatlara, gençliğe, dergimize, örgütlülüğü
savunan bütün kurumlara saldırdı AKP
faşizmi. Operasyonların amacı devrimcileri sindirmek, nefes alamaz hale
getirmek ve düzen içine çekmekti.
İşte böylesi günlerde belli olur tam da
kara gün dostluğu.
İşte faşizmin nefes alamaz hale
getirmek istediği bir zamanda nefesi olmak gerekir yoldaşlarımızın. Gelip en
azından sormaktır ne yapabiliriz diyebilmektir. Elinden geleni yapmaktır.
“Bir şeye ihtiyaç var mı” diyebilmektir. Bir dost sesidir en azından.
Böylesi operasyonlarda Türkiye
faşizminin Avrupa’daki temsilciliği

olan konsoloslukların önüne gidebilmektir. Öfke bilemektir, hissedebilmektir. Öfke duymak için hissetmek gerekir. Hissetmek iş yapmaktır bunun
için de güçlü bir ahlak gerekir. Hissetmek beyin ve yürek ile olur. Hissetmek geyik muhabbeti değildir, ya da
macera gibi konuşmak da değildir.
Hissetmek öfke duyabilmektir. Bunlar
halkın değerleridir, fazlası değildir.
İşte bu değerlere karşı duyarsızlaşılırsa artık suyun dibine doğru batmışsınız demektir. Emperyalizm çöplük gibidir. İnsana ait ne kadar güzel değer
varsa onu kirletir.
Sahiplenmek derneklerinin gözlerinin içinin parlamasıdır. Yani bir insan
gibi kanlı, canlı olmalıdır kurumlar. Yapılmayan eksik görülen her işte, işin bir
tarafından tutmaktır. Sahiplenmek halkın yaşadığı her zorluğun yanında olmaktır. Halktan istediğimiz sahiplenmeyi halka da göstermektir. Halkın en
zor anlarında yanında olabilmektir.
Senede bir ziyarete gitmek demek değildir. Halkımızın değeri olan hastalıkta,
kazada, tutsaklıkta yanında olabilmektir.
Devrimcilerin bir parçası olmaktır.
Birisi eli , birisi kolu, birisi ayağı olmalıdır. Sahiplenmek birken iki olmaktır. Sahiplenmek faşizmin saldırıları karşısında daha da güçlenerek çıkmaktır. Onlar yasaklayacak, biz sahipleneceğiz diyebilmektir.
Tecritin duyulmasını istemeyen
AKP faşizmine karşı "F Tipi Film"e giden her kişinin 5 kişiyi de yanında götürmesidir sahiplenmek.
Halkımız zor anında yanında olmayan dosta dost demez. Devrimcileri sahiplenmek geleceğimizi sahiplenmektir. Halkın sorunlarına sahip çıkmak
devrimciliğe sahip çıkmaktır. Bir gün
herkesin omuzunda bir ele ihtiyacı
olacaktır bunu unutmayalım.

FAŞİZMİN HALKA, ÖRGÜTLENMEYE, DÜŞÜNCEYE UYGULADIĞI

Onlar Halkın Sanatçılarıdır
Halkı İçin Yaşayıp, Halkı İçin Ölürler!

Alçaklar! Amerikan uşakları!
İdil Kültür Merkezi’ndeki duvardaki resimlerin gözlerini
oyacak kadar insanlıktan çıkmışlar...
Polisler, insanlığın, sanatın düşmanıdır. Duvardaki
resimlerin gözünü oyarak İdil’i, Yorum’u bitireceğinizi mi
sanıyorsunuz? Onlar halkın sanatçılarıdır:
Halkı için yaşayıp halkı için ölürler!
Siz ise zavallısınız!
Yüreği ve beyni kurumuş sefillersiniz!

Bağımsızlık Demokrasi Sosyalizm Mücadelesinde

Yitirdiklerimiz
2-8 Şubat

“Bu kadar pisliği, insanlara yapılan
eziyeti gördükten sonra bu düzen içinde
yaşayamam.
Devrimci mücadele benim her şeyim.”
Meral Akpınar

Şubat 1978’de Ankara’ya
giderken geçirdikleri bir trafik
kazası sonucu aramızdan
ayrıldılar. Çağlar 1956,
Ercüment 1958 doğumlu idi.

Çağlar COŞKUNER Ercüment AKSOY
Amasyalı’ydı. 12 Eylül öncesinde
mücadeleye katıldı. 12 Eylül sonrası başka
bir davadan yıllarca cunta hapishanelerinde
tutsak kaldı.

Ali KILIÇ

Sonraki yıllarda, gittiği Almanya’da
örgütlü mücadelesini sürdürdü. Yakalandığı
hastalık sonucu 6 Şubat 2002’de aramızdan
ayrıldı.

Elazığ ve Dersim’de gerilla faaliyeti
sürdürdü. İlkokulu ve liseyi Hozat’ta okuyan
Ali Hüseyin, gerillaya katılmadan önce
örgütlenme faaliyetleri yürütmüş, 1983’de
gerillaya katılmıştır. 4 Şubat 1984’de Tunceli
Çemişgezek bölgesi Hadişar Köyü'nde
Ali Hüseyin AVCI birliğinin öncüsü olarak jandarmayla
çatışmaya girdi. Yoldaşları için, öğretmeni
Nurettin gibi tereddütsüzce, hiç hesapsız ölümün üstüne
gitti, yaralı olduğu halde yoldaşlarının kuşatmayı yarması
için tek başına çatışarak şehit düştü.

“Ben bu hastalığı yenip ayağa kalkacağım, ülkeme de
kendim gideceğim” dedi son anına kadar.

Yakalandığı hastalıktan kurtulamayarak
8 Şubat 1991’de aramızdan ayrıldı.

Ali AYGÜN

1968 yılında Amasya Gümüşhacıköy’de
doğdu. DEV-GENÇ’li olarak mücadeleye katıldı.
‘80 sonrası Devrimci Gençlik kuşağının kararlı
insanlarından biriydi. İstanbul Üniversitesi Diş
Hekimliği Fakültesi’nin 3. sınıfındayken, okuldan
ayrılarak tüm yaşamını ve zamanını devrimciliğe
adadı. Pek çok görev üstlendi, çeşitli birimlerde
sorumluluklar yaptı. “Başına ödül konularak"
afişe edildi. Ama hiçbir şey onu mücadelesinden

döndüremedi.

Ali İNAN

Anıları Mirasımız
Yoldaşları Ali Aygül’ü Anlatıyor:
Ondaki Sınıf Kininin Derinliğini
ve İddiasındaki Büyüklüğü
Görmek Zor Değildir!
Ali, akrabası Hamdi Aygül ve Ali Rıza Kurt’la aynı evde kalıyordu ilk zamanlar. Sonra hepsi hızla gelişti, mücadelede farklı görevler aldılar.
Ali’yle İstanbul’da tanışmıştım. Tanıştığımız gün yağmur yağıyordu. Birlikte olduğumuz süre içerisinde yaptığı uzun konuşmalar beni bir hayli etkilemişti. Ali gözlük kullanıyordu ve
yağmurlu havalarda gözlükleri ıslandığından dolayı görüş
mesafesi bozuluyordu. Islanmamak için bir yere oturalım diye
önerdiysem de bunları sıcak esprileriyle geçiştirdi. Onu ilk gördüğümde dikkatimi çeken şey onun çok doğal ve o an bulunduğu ortamda çevreyle olan uyumu, sıradanlığı olmuştur. Daha
sonraları onu yakından tanıdığımda görecektim ki bu özellikleri her yerde, en riskli çalışma ortamlarında dahi gösterebiliyordu. Doğallık yaşamının bir parçasıydı.
İlk görüşmede yaklaşık iki üç saat kadar birlikteydik. Ve bu
süre içinde kendine güven ve birikimiyle, konuşmasının düzgün ve akıcı olması, anlatımlarının sade anlaşılır olmasıyla beni
etkilemişti. Gerçekten de sorunları çözümleyici yeteneği ve ikna
kabiliyeti övgüye değerdi. Ali; devrimciliği, devrimci yaşamı her
şeyiyle özümsemiş biriydi. Mücadele içinde ilke ve kuralların
nasıl oluştuğunu, ne anlama geldiğini, ilkesizliklerin neye mal
olduğunu bilen, olumsuzluklara taviz vermeden pratiği ustalıkla
şekillendiren tutarlı ve ilkeli bir yoldaşımızdı. Planlı ve programlı

6 Şubat 1992’de Adana'da Çevik Kuvvet Şube
Müdürlüğü’ne yönelik gerçekleştirilen bir eylemde şehit düştü.

olması, pratik zekası ve üretkenliğiyle eğiten, öğreten, örgütleyen biriydi. Onunla birlikte mücadele etmek, güzel bir
duygu, önemli bir ayrıcalıktı. Çünkü o, geleceğin yeni insanıydı. Öyle ki onunla olduğum anlarda devrimciliği, kendi misyonumu, savaşçılığı daha iyi kavrıyordum.
Ali’nin bir diğer özelliği de doğaya olan sevgisi ve bağlılığıydı. Doğal güzelliklere, tarihi yerlere, eserlere olan ilgisini devrime ve halka olan sevgisiyle bütünleştirmişti. Hemen her konuda var olan birikimini insanlara böbürlenmeden severek aktarırdı. Devrimci mücadelenin incelikleri, savaşma sanatı üzerine olan yoğun çalışmasını, teknik, askeri, siyasi konulardaki deney ve tecrübe birikimini yoldaşlarıyla paylaşır, zamanının büyük bir bölümünü insanlarımızın gelişmesine ayırırdı...
Alçakgönüllü, mütevazı bir kişiliği vardı. En küçük bir çalışmadan en büyük eylemlere kadar her türden pratikte emeği vardı. Bir de “Hayat ayrıntılarda saklıdır” deyişiyle devrimci
mücadelede, eylemlerde ayrıntıların ne kadar önemli olduğunu vurgulardı. Devrim anının düşüyle savaşırdı Ali. Emirgan'da
Sabancı'nın Atlı Köşk'ünü her görüşünde "O büyük günümüzde
ben Sabancı'nın atına bineceğim. Bizim, diyeceğim; halkımın,
diyeceğim. Beni o atın üzerinde gördüğünüzde bilin ki devrim
olmuştur" derken ondaki sınıf kininin derinliğini ve iddiasındaki büyüklüğü görmek zor değildir.
Dünyası büyüktür onun. Devrim, iktidar iddiasıyla savaşır
ve bunun için bedel ödemesini de bilir. Bizler halkımızın çektiği acılar, her katliam ve terör karşısında aynı öfkeyi, aynı kini
duyabildiğimiz oranda savaş gerçekliğini kavrar ve o bilinçle savaşırız. İşte o zaman tıpkı Ali Aygül yoldaş gibi her yerde, dostu da düşmanı da bilerek, tanıyarak, savrulmadan yolumuza
devam edebiliriz. Bu aynı zamanda Ali Aygül gibi Sabancılar’ın,
Koçlar'ın, Eczacıbaşılar'ın halkı sonuna kadar sömüremeyeceğine, devrimle buna son vereceğimize inanarak savaşmaktır.

