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Faşizme Karşı Omuz Omuza
Birleşelim, Savaşalım, Kazanalım!
B

ir niyetler var, bir de yaşanan somut gerçekler. Yaşanan somut
gerçeklere karşı mücadeleyi göze
alamayanlar niyetleri gerçek gibi kabul ederek kendini kandırıyor.

K

ürt milliyetçi hareket Hakların
Demokratik Kongresi (HDK)
çatısı altında soldan reformizmi ve
oportünizmin bazı kesimlerini de peşine takarak “Çözüm için mücadele, Barış için Eşitlik” talebiyle bir
kampanya başlattı.
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iminle çözeceksiniz Kürt sorununu? FAŞİST AKP ile... Kürt
sorununun çözülmesi niyet olarak
kimsenin reddedemeyeceği bir taleptir. Ancak hiç kimsenin reddedemeyeceği gerçek şudur: Kürt milliyetçi hareketin sorunun tek çözümü
olarak gördüğü AKP iktidarı KÜRT
SORUNUNUN VARLIĞINI DAHİ
KABUL ETMİYOR!
İmralı süreci bozulmasın” diye
“herkes ağzından çıkan kelimelere dikkat edecek” diyor AKP. Mesela “Kürt sorunu demeyeceksiniz, terör sorunu diyeceksiniz” diyor. “Barış demeyeceksiniz, benim
Kürt kardeşlerimle bir sorunum
yok. Akan kanın durdurulması, ‘terör örgütü’nün silahsızlandırılması
diyeceksiniz” diyor. “Ben, bombalar
yağdırmaya, katletmeye, yakmaya,
yıkmaya devam edeceğim. Sen bana
katil demeyeceksin, Kürt halkının
üzerine bombalar atıyor demeyeceksin” diyor. Oligarşiye göre uzlaşmadan, diyalogtan yana, “en makul Kürt” olarak bilenen Ahmet
Türk bile bir cenaze töreninde “diline dikkat etmediği” için Başbakan
Erdoğan tarafından VETO edildi.
“Kürt sorununun taraflarından biri
de biziz, çözüm görüşmelerinde biz
olmazsak olmaz” diyen BDP, bugün
“yeter ki, İmralı süreci kesintiye
uğramasın, görüşmelerde biz olmasak da olur, dışarıdan destekleriz”
noktasına geldi. BDP Eş Genel Baş-

“

kanı Gültan Kışanak Erdoğan’ın vetosu üzerine “sorun bensem yarın hemem istifa ederim” diyor. İşte “diline dikkat etmeli” politikasının sonuçları: Adım adım teslim alıyor
AKP. Yetmiyor; “diline dikkat etmeyeni” paspas gibi eziyor. Erdoğan
kim oluyor da BDP Eş Genelbaşkanı “sorun bensem yarın hemen istifa ederim” demek zorunda kalıyor?

B

aşbakan Erdoğan Kayseri'de yaptığı konuşmada "Siyaset umurumda değil. Öleceğimi, siyasi hayatımın biteceğini de bilsem, bu zehiri içerim. Yeter ki terör bitsin" diyor. Kürt sorununun adını "terör"
olarak koyduktan sonra AKP, “terörü
bitirmek için" diyerek her türlü saldırıyı meşrulaştırıyor. “Faşizm” mi dediniz, “demokrasi” mi istediniz, “katliam” mı dediniz hemen "terörün bitirilmesini engellemek"le suçlanarak
susturulursunuz. Ve Erdoğan “terör”ü bitirmek için her türlü bedeli
göze alan bir ‘kahraman’a dönüşüyor.

S

orunun adını doğru koymuyor
ve AKP'nin bu politikalarına
karşı cepheden tavır almıyorsanız, her
halükarda AKP politikalarına yedeklenmeniz kaçınılmazdır.

Ş

imdi niyetlerle kendimizi kandırmayı bırakıp gerçeklere dönelim: Ağzınızdan çıkan kelimeleri
dahi kontrol altına alan, yanlış kelimeyi ağzınızdan kaçırdığınızda sizi
VETO eden AKP ile Kürt sorununu
nasıl çözeceksiniz?

“

Çözüm için mücadele” diyenlere
sorumuz çok açık. Neyin çözümü
için mücadele diyorsunuz? Erdoğan’ın “uyarısı”na uyarak Kürt sorunu
kelimelerini kampanyanın adına bile
koymamışsınız. Siz neyin çözümü
için mücadele edeceksiniz? Örneğin,
Koçlar, Sabancılar, Ülkerler, TÜSİAD, MÜSİAD... da “çözüm” istiyor.
Güler Sabancı “Barış gelirse Türkiye ekonomik olarak uçar” diyor.
(Bu “uçma”dan halkın payına daha

fazla yoksulluğun düşeceği kesindir. Çünkü Koçlar, Sabancılar, Kürdistan’a ‘yatırım’ yapsın diye Bölgesel Asgari Ücret uygulaması ile halk
iki kat daha fazla sömürülecek. Kürt
halkı tekellerin çok daha ucuz iş
gücü olacak. Onun için tekellerin
ağzının suyu akıyor.) ABD Başkanı
Barack Obama, “İmralı sürecini alkışlıyorum” diyor. Tüm dünya halklarına açlık, zulüm ve ölümden başka bir şey vermeyen ABD Başkanı’nın “ALKIŞLADIĞI” bir çözüm
Kürt halkına ne verebilir?
KP İKTİDARININ “ÇÖZÜM”DEN KASTI; KÜRT
MİLLİYETÇİ HAREKETİN SİLAHLI DİRENİŞİNİN BİTİRİLMESİDİR.
aşanan gerçekler böyle iken
“çözüm için mücadele”den
bahsetmek faşist AKP iktidarının politikalarına destek vermektir.
i, AKP bugün halkın her kesimine azgınca saldırırken, saldırılara karşı gösterilen her türlü direnişi “İmralı sürecini sabote etmek isteyenler” diye suçlayarak sindirmeye çalışıyor. Yani AKP “İmralı süreci”ni ayyuka çıkan faşist terörünün maskesi olarak kullanıyor. Ortada göstermelik de olsa bir “uzlaşma”, “yumuşama” yoktur. Tam tersine
yukarıda belirttiğimiz gibi ağızdan çıkan kelimelerin dahi kontrol altına
alındığı faşist terör hüküm sürmektedir.
nun için diyoruz ki, hiç kimse
gerçekleşmesi mümkün olmayan
NİYETLERLE yaşanan somut GERÇEKLERİ birbirine karıştırmasın.
aşanan gerçekler; halkın her kesiminin AKP’nin faşist terörü ile
sindirilmek istendiğidir. AKP işçiye,
memura, esnafa, çiftçiye, gençliğe,
meslek örgütlerine... hiçbir alanda saldırmaktan geri durmuyor.
KP bir taraftan 4. Yargı paketi diyerek halkı oyalarken, diğer ta-
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raftan sabahın köründe devrimci demokrat kurumları yüzlerce polisle, helikopterlerle basıp tam bir terör estiriyor. İşçilerin taşeronluk yasası ile
memurların iş güvenliğini ortadan kaldıran kölelik yasası saldırısı, tüm
kazanımlarını gasp ediyor. Kentsel
dönüşüm adı altında yağmalayacağı
bölgeleri “Afet bölgesi” ilan edip
yoksul halkın gecekondularını başına yıkmak için son hazırlıklarını da
yapıyor. Kim ki AKP’nin bu saldırılarına karşı direndi “İmralı sürecini
kesintiye uğratmak”la itham ediliyor.

A

KP’den “sivil” diyerek 12 Eylül’den daha demokratik bir
anayasa hazırlayacağını bekleyenler
tam bir hayal kırıklığı içinde. Kimseyi
dikkate almıyor AKP; “İmralı süreci”ni arkasına alarak tek başımıza çıkartırız diyor. Düzen içi muhalefeti
dahi dikkate almıyor, meydan okuyor.

A

hayallerine kapılmasın.
ugün AKP’nin saldırıları her
alanda pervasızca sürerken yapılması gereken FAŞİZME KARŞI
OMUZ OMUZA OLMAKTIR!
“ÇÖZÜM İÇİN MÜCADELE” diyerek AKP’nin faşist terörüne destek
vermeyin. Bugün AKP’nin faşist terörüne karşı mücadeleyi yükseltme
günüdür. AKP’nin faşist terörünü
geriletmenin başka yolu yoktur.
aşizme karşı birleşmeliyiz. Faşizmin olduğu iktidarlarda haklar
ve özgürlükler göstermeliktir. İktidarların yönetememe krizleri büyüdükçe var olan göstermelik hak ve özgürlükler de gasp edilir. Onun için
AKP iktidarından kimse 12 Eylül’den
daha demokratik bir anayasa yapmasını beklemesin. Kürt sorununun
düzen içi de olsa çözüleceğini beklemesin. İşçiler, memurlar, meslek örgütleri, öğrenci gençlik demokratik
hak ve özgürlüklerin gelişeceğini
beklemesin.
AŞİZME KARŞI GÜÇLÜ BİR
MÜCADELE ÖRGÜTLEMELİYİZ!
aşizme karşı mücadele meşrudur. Faşizmle yönetilen bir ülkede burjuva demokratik haklardan da
bahsedilemez. Kanıt mı: 1950’lerden
beri oligarşinin yöneticileri demokratikleşmekten bahseder. 1950’lerden beri demokratikleşme paketleri
açılıyor. 63 yıl sonra demokratikleşme namına tek bir gelişme yok. Faşizmin olduğu yerde türlü hak ve özgürlükler göstermeliktir.
aşizmde düşünce ve örgütlenme
özgürlüğü yoktur. Faşist iktidarı
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KP’den “sivil anayasa” bekleyenler, Kürt sorununun çözümünü bekleyenler yaşanan gerçekler
karşısında rejimin ‘otoriterleştiği’nden, ‘totoliterleştiği’nden başkanlık tartışmalarıyla birlikte tek kişinin oteriterliğinden vb. bahsediyor. Geçin bunları. Kendinizi aldatmayın. Sorunun adını doğru koyun.
Neden gerçeklere dönmüyorsunuz?
Böyle yaparak AKP’nin faşist teröründen kurtulacağınızı mı sanıyorsunuz? Yoksa gerçeklerin üzerinize
yüklediği sorumluluktan mı kaçıyorsunuz? Kendinizi aldatmaktan vazgeçin.
erçek olan faşizmdir! AKP’nin
faşist terörüdür. Halkın her kesiminin faşist terörle sindirilmek istendiğidir. AKP’nin 4. yargı paketleri -“reform-meform” ne diyorsa“Çözüm için mücadele”
halkın sindirilmesine, teslim alındiyenlere sorumuz çok
masına hizmet etmektedir. 4. yargı
açık. Neyin çözümü için
paketiyle ağzına kadar tıka basa
mücadele diyorsunuz?
dolan hapishanelerde belli bir boErdoğan’ın “uyarısı”na uyarak
şaltma yapacak olan AKP, “denetimli
serbestlik yasası” ile bütün ülkeyi haKürt sorunu kelimelerini
pishaneye çevirecek. İnsanları kenkampanyanın adına bile
di kendinin gardiyanları yapacak.
koymamışsınız. Siz neyin
AKP’nin yönetememe krizi büyüçözümü için mücadele
dükçe faşist terörü de büyüyecek.
edeceksiniz?
Onun için; kimse demokratikleşme
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desteklemeyen tüm düşünce ve örgütlenmelere düşmandır faşizm. İşte
AKP iktidarı bunun en somut kanıtıdır.
AŞİZMLE UZLAŞILMAZ!
FAŞİZMİ YIKMALIYIZ... FAŞİZME KARŞI SAVAŞ MEŞRUDUR!.. Çünkü yaşadığımız tüm sorunların sorumlusu faşizmdir. Demokrasi, hak ve özgürlükler sorunu:
Sorumlusu faşizmdir. İşsizlik, açlık,
yoksulluk sorunu: Sorumlusu faşist
devlettir. Çünkü sömürü faşist devlet
tarafından sürdürülmektedir. Halkın
her türlü hak alma mücadelesi faşist
terörle bastırılmaktadır.
ÖZÜM; FAŞİZME KARŞI SAVAŞMAKTIR!

F
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ÖZÜM: Faşist teröre maruz kalan işçi, memur, köylü, esnaf,
gençlik, öğrenci, öğretmen, doktor,
avukat, mühendis... halkın tüm kesimlerinin faşizme karşı birleşmesidir.

Ç

ÖZÜM: Faşist teröre maruz kalan halkın tüm kesimlerinin FAŞİZME KARŞI OMUZ OMUZA
vermesidir. Bugün faşizme karşı
omuz omuza vermenin koşulları her
zamankinden daha fazladır. Demokrasi için faşizme karşı omuz omuza
vermeliyiz. Hak ve özgürlüklerimiz
için faşizme karşı omuz omuza vermeliyiz. Sömürüye, açlık ve yoksulluğa karşı faşizme karşı omuz omuza vermeliyiz.
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ÜRT SORUNUNUN ÇÖZÜMÜ İÇİN FAŞİZME KARŞI
OMUZ OMUZA VERMELİYİZ.
Çözümün başka yolu yoktur. Kürt sorunu Obamalar’la, uşaklarıyla, Sabancılar’la, Koçlar’la uzlaşarak
çözülemez. Bunun dünyada tek
bir örneği yoktur. Emperyalistler ve
işbirlikçi iktidarlar dünyanın hiç bir
yerinde ezilen, sömürülen halkların ne ulusal, ne de açlık, yoksulluk sorununu çözememiştir. Çözüm; tüm halk güçleriyle omuz
omuza vermektir. Başka çözüm
yoktur...
AŞİZME KARŞI OMUZ
OMUZA BİRLEŞELİM,
SAVAŞALIM, KAZANALIM!..

F

5

http://www.bagimsizlik-demokrasiicin-halkcephesi.com

H alk Cephesi
Amerikan Uşağı AKP’nin Kontra Basını
11 ÇELİK KAPI Yalanlarıyla Demokratik
Kurumlara Yönelik Faşist Terörü Aklamaya
Devam Ediyor!
 Amerikan uşağı AKP’nin
işkenceci katil polisleri
yalanlarının üzerini yeni
yalanlarla örtmeye çalışıyor!
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lışıyor. Yaptıkları yayınlarla
Amerikan uşaklığını halka
kabul ettirmeye çalışıyorlar.
Geçmişte olduğu gibi
bunu da devrimcilere saldırarak yapıyorlar.
 İşbirlikçi tekellerden
Bu konuda Mehmet Emin
Mehmet Emin Karamehmet’in Karamehmet’in gazetesi AkAkşam gazetesi işkenceci katil
şam da AKP’nin yayın organlarından geri kalmıyor.
polislerin sözcülüğüne
Polisin 18 Ocak’ta devsoyunmuş. Polisin yalanlarını
rimci kurumlara yönelik basmanşet yapıyor!
kında yaptığı terörün, yağ Mehmet Emin Karamehmet manın, talanın üzerini örtmek için uydurduğu “kozbırak 11 çelik kapı
mik oda”, “11 çelik kapı”,
safsatalarını: Hangi ihalenin
“gizli bölme”, “şifreli notpeşindesin, onu söyle...
lar”, “yabancı ülkelere ajanlık yapma”, “suikast planları”
 Akşam gazetesi, ihale
gibi yalanları bir bir açığa çıkalacağız diye KONTRA
tıktan sonra AKP’nin polisi
GAZETECİLİĞİYAPMAYIN! hezeyan içinde suçlarının üs19 ARALIK KATLİAMINI NE tünü örtmek için yeni yalanlar uydurmaya devam ediÇABUK UNUTTUNUZ!
yor.
KATLİAMLARIN ZEMİNİ
“Kozmik Oda”nın ve 11
MEDYANIN YALAN
çelik kapının (kapı sayısı bazen 9, bazen 7, bazen de 15
HABERLERİYLE
oldu) önce İdil Kültür MerHAZIRLANDI!
kezi’nde çıktığı söylendi. İdil
KONTRANIN
Kültür Merkezi’nden gözalSÖZCÜLÜĞÜNÜ
tına alınanlar mahkemeden
serbest bırakılınca Kültür
YAPMAKTAN VAZGEÇİN!
Merkezi’ni bir basın toplantısıyla basına ve halka açtı.
İşbirlikçi tekellerin medyası
Gelen
herkes
gördü ki, ne “11 çelik
AKP’den ihale alabilmek için devkapı” var ne de “kozmik oda...” Barimci demokrat kurumlara yönelik saldırıları AKP’ye yalakalık yapmak
sın toplantısına katılanlar polisin teiçin fırsat bildi. Kontra haber yapröründen, yağma ve talanından, sanata
makta, AKP’nin yalanlarını aklaolan düşmanlığından başka bir şey
makta birbirleriyle yarışıyorlar.
görmedi. Baskına uğrayan diğer kurumlar da aynı şekilde kurumlarını
Zaman, Yeni Şafak, Sabah, Star,
herkese açarak 11 çelik kapı safsataBugün gibi gazeteler zaten Amerikan
uşağı AKP’nin yayın organları gibi çalarını AKP’nin yüzüne çarptı.

Burjuva medya yalanlar karşısında susmak zorunda kalırken AKP, bozuk plak gibi aynı yalanlarına devam
etti.
“Ben ne dersem odur” edasıyla en
son Başbakan Erdoğan 11 çelik kapı
yalanını söylemeye devam etti. Ancak
bu sefer 11 çelik kapı yer değiştirdi:
Çelik kapılar İdil Kültür Merkezi’nden Halkın Hukuku Bürosu’na taşındı.
İşte Erdoğan’ın tek bir kelimesi
bile doğru olmayan açıklaması: “Bir
apartman dairesinde gecenin yarısında avukatlar toplanıp 11 çelik
kapı arkasında neler yapar? Bu çelik kapılar tabi açılamıyor. Bir taraftan kaynak testere ile açılmaya çalışılıyor. İtfaiye yardımıyla buraya giriliyor. Girince ne isterseniz o var. Yakılmak istenen kimlikler, belgeler.
Kim bunlar, işini iyi bilen avukatlar.
Ve dışarıda da bakıyorsunuz bazı avukatlar “avukatlara müdahale edilemez” diyor. Hadi canım sen de. Eğer
teröre yataklık yapıyorsa bal gibi de
edilir. Avukat hakkı hukuku savunacak terörizmi değil. Avukat masum değildir, yok böyle bir şey. Bütün bunları biz kararlılıkla sürdüreceğiz.”
Kararlılıkla sürdürülen AKP’nin
yalanlarıdır. Burjuva basından kimse
Erdoğan’a İdil Kültür Merkezi’nde olduğu söylenen 11 çelik kapı nasıl Halkın Hukuk Bürosu’na taşındı diye soramasa da Erdoğan’ın açıklaması
kimseye inandırıcı gelmedi. Burjuva
basından Ertuğrul Özkök’e kadar
çok sayıda gazeteci polisin bu “11 çelik kapı” yalanının çok acemice uydurulmuş bir senaryo olduğunu söyledi.
AKP’nin polisi şimdi yalanlarının
ortaya çıkmasının hezeyanıyla yeni
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yalanlar üretip basına servis etmiş.
11 çelik kapı önce İdil Kültür
Merkezi’ndeydi; sonra Halkın Hukuku Bürosu’na taşındı. Olmadı
şimdi de Gençlik Federasyonu’na
geldi.
9 Şubat tarihli Akşam gazetesi polisin bu yalanını “ÖZEL HABER” yaparak manşetine taşımış. “11 çelik
kapı böyle aralandı” diye yazmış
Akşam.
Bakıyoruz aralanan kapının arkasında ne var diye; “İşte o kapılar...
DHKP-C operasyonunun ardından
gündeme gelen '11 çelik kapı'nın fotoğrafına AKŞAM ulaştı. İddiaya
göre, örgüt üyeleri gizli belgelerini
bu kapılar ardında saklıyor, olası bir
baskında da zaman kazanarak imha
ediyordu” diyor. Bahsedilen resimler
Polisin Gençlik Federasyounu baskınlarında çektiği resimler. “Avrupa'daki örgüt liderleri şifreli talimatlarını bu dernekler üzerinden örgüt üyelerine iletiyordu. Yine liderlere bilgi buradaki özel ağ üzerinden
gönderiliyordu. Çelik kapılarla zaman kazanmak isteyen örgüt üyeleri olası bir baskında bu kapılar ardında sakladıkları belge ve dökümanları imha ediyordu” deniyor.
Daha önce aynı şeyleri Avukatların,
Grup Yorumcuların yaptığını söylemişlerdi.
Nedir kanıtınız? Polisin verdiği
bilgilerin dışında hiçbir şey yok.
Manşetten verdiği yalanları kanıtlamak için Akşam gazetesi polisin verdiği demir kapı resimlerini koymuş.
Polisin terörünü kapı resimleriyle mi meşrulaştıracaksınız? Bütün
yalanlarınız çöktü şimdi de “şifreli talimatlar” yalanı üzerine mi senaryo
üretiyorsunuz?
Bu yalanlarla AKP’nin faşist terörünü aklayabileceğinizi mi sanıyorsunuz?

11 Çelik Kapı
Senaryosunu Bırakın
Hangi İhalenin
Peşindesiniz?
Mehmet Emin Karamehmet’in
gazetesi Akşam’a sesleniyoruz: Bırakın bu yalanları, bunlar polisin yıl-

Akşam gazetesini uyarıyoruz:
Hangi ihalelerin peşindesiniz
bilmiyoruz. Polisin bu
“11 çelik kapı” üzerinden
uydurduğu senaryolara
artık kimse inanmıyor.
Amerikan uşağı AKP’nin
polislerinin yalan haberlerine
ortak olmayın. Manşetlere
taşıdığınız yalan haberlerle ne
polisi ne de Başbakan
Erdoğan’ın yalancılığını
aklayamazsınız.
lardır uydurduğu yalanlardır.
20 gün sonra artık kimsenin inanmadığı polisin bu yalanlarını manşete taşıyarak “özel haber” yapmışsınız. Ters giden nedir? Hangi ihalenin
peşindesiniz? 11 çelik kapı değil sizin derdiniz. Kirpi(*) ihalesinde mi bir
sorun var? Parasını peşin alıp Kirpileri mi teslim edemediniz? Sorun
nedir?
Polisin yalanları bu kadar ayyuka
çıkmışken baskınlardan 20 gün sonra polisler tarafından servis edilen yalan haberin sizin için de hiçbir haber
değeri yoktur. Sizin derdiniz başka.
Doğuş grubunun sahibi Ferit Şahenk gibi ne kadar Erdoğan yalakalığı yaparsam o kadar ihale kaparım
mı diyorsunuz?
Bakın Fatih Altaylı’nın Erdoğan
ile yaptığı son röportajına. Patronunun isteklerini yerine getirmek için
sorduğu çanak sorularla kendi gazetecilik ölçüleriyle bile utanç duyacağı hallere düştü.
Ferit Şahenk Erdoğan’ın istemediği gazetecileri kovarak ve Erdoğan’ın propagandasını yaparak Marmaray ihalesini aldı. Şimdi Erdoğan’ın koltuk altından ayrılmıyor.
Yaptığınız bu “özel haber”in altında hiçbir şey olmadığını söylemeyin; buna kimseyi inandıramazsınız.
Besleyin Erdoğan’ı, besleyin...
Yapın yalakalığınızı... Geri çevirmez Erdoğan sizi, verir bir ihale...
“Terör” demagojilerinize devam
edin. “İmralı süreci” ile orduya sattığınız kirpilere ihtiyaç kalmadığı
düşüncesine kapılmaz. Orduya satamazsanız kirpileri polise satarsınız.

Bakın; teröristler 11 çelik kapı yapıyor. Polisimiz dernek baskınlarına
niye Karamehmet’in “Kirpi”leriyle
gitmesin?
Kentsel dönüşüm projesinde Kirpiler polisin çok işine yarayacak.
Taştan, molotoftan etkilenmez...
Yaptınız mı bir kaç AKP’yi aklayan özel haber daha, kaparsınız yeni
yeni ihaleleri...
Ancak şunu unutmayın!
İhale almak için yaptığınız her yalan haber AKP’nin faşist terörünü
meşrulaştırmaktadır. Halka ve devrimcilere yönelik yeni saldırılara,
katliamlara zemin hazırlamaktadır.

19 Aralık Katliamını Ne
Çabuk Unuttunuz!
Ulucanlar katliamında Hürriyet
gazetesi "Kanlı isyanı başlatmadan 5
dakika önce ellerinde sopalarla hatıra fotoğrafı çektirdiler." diye manşet
atıp yıllar önce çekilmiş bir resmi yayınlayarak katliamı meşrulaştırmaya
çalışmıştı.
19 Aralık katliamına aylar öncesinden burjuva basından yapılan yayınlarla meşruluk sağlandı. Hatırlayın
yaptığınız heberleri. Katliamlardaki
ortaklığınızı görürsünüz.
Katliam sonrası atılan manşetleri
hatırlayın;
"Sahte Oruç Kanlı İftar" (Milliyet
gezetesi) manşeti atıldı.
"Kendi Arkadaşlarını Yaktılar,
Kendi Arkadaşlarını Vurdular" (Türkiye gazetesi)
- "Ölüm Oruçlarının Çoğu Sahte
Çıktı" (Gözcü gazetesi)
- Sabah gazetesi "Burası Filistin
Değil, İstanbul" diye attığı manşetle
4 kişinin katledildiği Armutlu katliamına zemin hazırladı. Bu haberi yapan ve katliama zemin hazırlayan
Tayfun Hopalı’yı halkımız unutmadı.
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Burjuva Basında Çalışan
Basın Emekçilerine
Sesleniyoruz!
19 Aralık katliamını unutmayın. O
günkü atılan manşetleri unutmayın.
Patronlarınızın çıkarlarıyla katliamcı
devletin çıkarları ortaktır. Sizler de halk
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çocuklarısınız. Devrimcilerin katledilmesi üzerine kurulan çıkar ortaklığında patronlarınız sizi kullanıyor.
Ne çabuk unuttunuz o günleri. Bugün 19 Aralık katliamıyla ilgili tüm
gerçekler ortaya çıktı. O günlerde devrimcilerin katledilmesine zemin hazırlamak ve katliamını meşrulaştırmak
için devlet sizi açık açık kullandı. Bilerek ya da bilmeyerek devletin katliam politikalarına alet oldunuz.
Bugün AKP iktidarı da sizi kullanıyor. Sizler emekçisiniz. Emeğinize
saygınızın gereğini yapın. Gerçekleri söyleyin. Haber gerçek bilgi üzerine
yapılır. Polisin demokratik kurumlara yönelik baskın terörüne ilişkin
yazdığınız hiç bir haber gözünüzle
gördüğünüz gerçek bilgilere dayanmıyor. AKP’nin komplocu, yalancı,
iftiracı, işkenceci, katil polisleri nasıl haber servis etmişse onu manşetlerinize taşıyorsunuz.
18 Ocak’taki baskından sonra Akşam gazetesinde Devrim Tosunoğlu’nun yaptığı şu haberlere bakın:
“Türkiye sorumlusu gizli bölmede çıktı.” “Çok sayıda örgütsel dökümana el koyan polis, ofis içinde gizli bir bölme buldu. İçeriden bir kadın
çıktı. Polis, gizli bölmeden çıkan kişinin, DHKP-C'nin Türkiye sorumlusu K.K olduğunu belirti” diye yazdınız. (Akşam, 19 Ocak 2013)
Nerede o gizli bölme. Halkın Hukuk Bürosu’nun kapıları herkese
açık. Gidip bakın, gösterin o gizli bölmeyi. Polisin yalan haberleriyle terörüne meşruluk kazandırıyorsunuz.
Devrimci demokrat insanların tutuklanmasına, onlarca yıl ceza almasına
zemin hazırlıyorsunuz. Gidip gezin
Halkın Hukuk Bürosu’nu. Neredeyse “K.K”nın yakalandığı gizli bölme
bulun ve tüm halka gösterin...
“Avukatların, örgütün Avrupa ve
cezaevlerindeki sorumlularından aldıkları eylem talimatlarını, dışarıdaki
militanlara aktardıkları iddia edildi"
diye yazdınız.... (Akşam, 19 Ocak
2013)
19 Aralık katliamına da devlet hapishanelerden dışarıya eylem talimatı veriyorlar, hapishaneleri örgütler yönetiyor, hapishanelere devlet gi-

remiyor” gibi yalan haberler yaparak
zemin hazırlamıştınız.
Devlet “hapishanelere hakim olmak” için F Tiplerini yaptırdı. Hala mı
“dışarıya eylem talimatı” yalanlarına
başvuruyorsunuz. Bu yalanlar
AKP’nin çaresizliğidir. Sizi yalanlarına alet ediyor.
"Kozmik bilgiler Suriye'ye uçmuş" (Akşam, 20 Ocak 2013)
Namuslu onurlu hiç bir gazeteci
böyle bir yalana alet olamaz. Bunlar
AKP’nin artık klişeleşmiş yalanlarıdır. Ne oldu Bülent Arınç’ın “Kozmik
oda” yalanları. Devrimciler devletin
hangi kozmik bilgilerine ulaşıp da yabancı ülkelere ulaştıracak? Hala böylesi yalanları haber diye manşetlerinize taşıyorsunuz. Patronlarınızın çıkar hesapları değilse nedir size bu haberleri yaptıran şey?
Devrim Tosunoğlu, vazgeç polis
haberi yapmaktan. Vazgeç, yeni bir
Tayfun Hopalı olma... Vazgeç katliam çağrısı yapmaktan...

11 Çelik Kapı Yaptırmak
Suç Mu? 11 Çelik Kapı
AKP’nin Zulmünün
Göstergesidir!
Akşam gazetesine baskınlarla ilgili haberleri yapan Devrim Tosunoğlu “11 çelik kapı” yalanına inandırmak için polisin çizip verdiği kroki ve resimlerle anlatmış.
Evet, Devrim Tosunoğlu, diyelimki 11 çelik kapı var, ne olmuş? Çelik kapı yaptırmak suç mu? Çelik kapısı var diye orası “örgüt merkezi” mi
oluyor. Sizin evlerinizde çelik kapı
yok mu? Çalıştığınız gazetelerinizde
özel güvenliklerden kartlı geçişlere
kadar her türlü güvenlik önlemi alıyorsunuz.
Her gün itin, MİT’in, polisin, resmisiyle, siviliyle faşist köpeklerin
saldırısına maruz kalan kurumlarına
devrimciler güvenlik için çelik kapı
yaptırınca suç mu oluyor.
Sizin kameralarınız, çelik kapılarınız olacak, ama devrimcilerin
olmayacak. Olunca suç olacak öyle
mi? Üzerimize iti, kopuğu, serserileri örgütleyip göndereceksiniz,
kurumlarımıza uyuşturucu çetele-

ri kurşun sıkacak, molotoflar atıp
kundaklayacak; devrimciler bunlara karşı önlem almayacak, öyle
mi?
Yalakalık yaptığınız faşist düzeninizin eseridir onlar. Düzeninizden
utanın. Her yıl kapıları duvarları yıkılan, talan edilen kurumlarımıza elbette çelik kapılar yaptıracağız.
Burjuva basında “Tuvalete kadar
demir kapı yaptırmışlar” diye haber
yapılıyor. Neyi kanıtlamaya çalışıyorsunuz bu haberlerle? O dernekler
yoksul halkımızın alınterinden yaptığı
yardımlarla ayakta duruyor. O dernekler, halkın kanını emerek yapılmış
plazalar değil. Halk kapısını demirden de yapar, ahşaptan da yapar, tenekeden de yapar. Halkın gücü neye
yetiyorsa ondan yapar.
Polisin aptalca yalanlarına alet
olmayın.
AKP’nin polisi iddialarını kanıtlayacak hiçbir somut delil bulamayınca “11 çelik kapı” demagojisi
üzerinden senaryolar üretmeye devam
ediyor. 11 çelik kapı AKP’nin zulmünün kanıtıdır.
Akşam gazetesini uyarıyoruz:
Hangi ihalelerin peşindesiniz bilmiyoruz. Polisin bu “11 çelik kapı”
üzerinden uydurduğu senaryolara artık kimse inanmıyor.
Amerikan uşağı AKP’nin polislerinin yalan haberlerine ortak olmayın. Manşetlere taşıdığınız yalan haberlerle ne polisi ne de Başbakan Erdoğan’ın yalancılığını aklayamazsınız. Yalancının mumu yatsıya kadar
yanarmış. Basına sansür uygulayarak,
etrafındaki yalakalarla, yalan haberlerle gerçeklerin açığa çıkmayacağını sanıyorsanız yanılıyorsunuz.
Polisin bu yalanları yeni değil.
AKP, ne kadar insana yalanlarımı
ulaştırıp kandırırsam kardır diyor.
Alet olmayın. AKP’nin yalanlarını bir
bir ortaya çıkartacak faşizmin gerçek
yüzünü halka göstereceğiz.
*Kirpi: Mehmet Emin Karamehmet’in sahip olduğu Çukurova
Holding tarafından üretilip orduya
satılan mayınlara karşı korunaklı
zırhlı askeri araç.
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DHKP-C’liler Amerika’da
‘sorgulanıp’ ‘yargılanacak’mış!
Amerikan uşakları! Bizi CIA’nın, FBI’ın sorgularıyla mı korkutacaksınız?
CIA, FBI on yıllardır dünyanın dört bir yanında işkenceli sorgular yapıyor!
Türkiye’nin de içinde olduğu 54 ülke CIA’nın gizli operasyonlarında
kullanıldı, kullanılıyor!
1 Şubat günü, “dünyanın en korunaklı yapıları” diye tanıtılan
ABD büyükelçiliklerinden

Ankara
Büyükelçiliği’ne
DHKP-C’li feda savaşçısı Alişan ŞANLI tarafından bir feda eylemi
gerçekleştirilmişti. Dünya halklarının
iliklerine kadar sömürülmesinin, ülkelerin işgal edilerek veya işbirlikçi
iktidarlar aracılığıyla milyonlarca
insanın katledilmesinin, işkence görmesinin, açlık ve yoksulluğa mahkum
edilmesinin baş sorumlusu ABD emperyalizminden güçlü bir hesap soruştu bu eylem.
ABD Büyükelçisi Francis Ricciardone'nin açıklamasına göre ABD,
elçiliğe yönelik feda eyleminin ardından DHKP-C’ye dava açmaya
hazırlanıyor. Bunun yasal gerekçelerini de bulmuşlar kendilerine son
eylemle birlikte. Ricciardone şöyle
diyor açıklamasında;
“Soruşturma için FBI ekibi geldi.
FBI'nın kapasitesi oldukça ileri.
Türk emniyetindeki uzmanların da
öyle. Beraber çalışarak soruşturmayı
ileri götürmeyi umuyoruz. ABD'ye
karşı saldırılarda ülke dışında zanlıları yargılama yetkisine sahip kuruluşlar var. DHKP-C bu saldırıyla
ABD adalet sistemini karşısına almış, Amerikan sistemine karşı suç
işlemiş oldu. Şimdi Türkiye'nin yanı
sıra diğer ülkelerle birlikte çalışacağız. ABD mahkemelerinin kabul
edebileceği kanıtları bulma konu-

sunda birlikte çalışabiliriz. Bu gruba karşı uluslararası işbirliği desteğini artırabileceğimizi umuyorum. Bizim hukukumuzda bu
durumda dava açma hakkı doğuyor. Sağlam kanıtlar toplandıktan sonra DHKP-C'ye
yönelik bir dava açılabilir.”

Dünya Halklarının Katili
ABD, Devrimcileri
Yargılayamaz!
DHKP-C’yi yargılamak için sağlam kanıtlar arıyormuş ABD. Boşuna
zahmet edip kanıt aramayın. Amerika’ya karşı yaptığımız tüm eylemleri

İnsansız Hava Araçlarıyla
Katliam Yapan ABD,
DHKP-C’yi Yargılayamaz
ABD Başkanı Barack Obama'nın
CIA başkanlığına aday gösterdiği Beyaz
Saray Terörle Mücadele Danışmanı John
Brennan’ın ifadelerinden: “İnsansız hava
araçlarıyla düzenlenen saldırıların kanunlara tamamen uyumlu olduğunu
iddia eden Brennan, yine de teröristlerin
canlı ele geçirilmelerinin bilgi edinme
açısından öldürülmesinden daha iyi
olduğunu belirtti (…) İnsansız hava
araçlarıyla yapılan saldırılar, aralarında
Yemen ve Pakistan'ın da bulunduğu ülkelerde sivillerin de ölümüne neden olduğu için insan hakları savunucuları tarafından "yargısız infaz" olarak değerlendiriliyor. 2011 yılının Mart ayında
Pakistan'da dört militanı taşıyan bir
araca düzenlenen insansız hava aracı
saldırısında aşiret liderleri ve yerel tüccarların da aralarında bulunduğu 40 kişi
hayatını kaybetmişti. Bu araçlarla gerçekleştirilen saldırılar eski ABD Başkanı
George Bush yönetiminde 50’den azken
Obama yönetiminde 360’a çıkmıştı.”
(Milliyet, 9 Şubat 2013)

basına açıkladık. Amerika’nın baş
düşman olduğunu bütün dünyaya
ilan ediyoruz. Savşımız Amerika
başta olmak üzere tüm emperyalistler
ve onun işbirlikçileri olduğunu söylüyoruz.
Emperyalistlerin ülkemizdeki tüm
varlıklarına son verene kadar savaşımızın süreceğini ilan ediyoruz. Ülkemizdeki Amerikan ve diğer emperyalistlerin askeri, ekonomik tüm
varlıklarının hedefimiz olduğunu söylüyoruz.
ABD hükümeti için çalışan bir
güvenlik görevlisinin öldürülmesi ve
ABD toprağı sayılan Büyükelçilik’e
bombalı eylemin gerçekleştirilmesi.
Buna göre elçilik içindeki soruşturmayı doğrudan Amerikan gizli servislerinin yürüteceğini, elçilik dışında
da savcılıktan izin alınarak FBI'nın
ve CIA’nın sorgulara yasal olarak
katılacağını açıkladı Ricciardone.
Ülkemiz sınırları içindeki tüm
topraklar bizimdir, Amerika’nın değil.
Topraklarımızın 5 milyon metre karesi
Amerika ve NATO’nun üsleri tarafından doğrudan işgal altında. AKP
iktidarı ülkemize 25 bin emperyalist
şirketi soktu. Siz önce bizim topraklarımızdan defolup gidin.

Sayı: 352

Yürüyüş
17 Şubat
2013

Haydutluğa Bakın!
Amerika’nın Ekonomik
Çıkarlarına Zarar
Verdi Diye Bir Ülkeyi İşgal
Etmeyi, Bir Ülke İçinde
Tehlikeli Gördüğü Bir
Örgüte Operasyon
Yapmayı Kendinde
Hak Görüyor!
Amerika ülkeleri işgal ediyor,
ekonomik, askeri bağımlı hale getirerek yeni sömürgesi yapıyor, kendisine karşı direnen halklara da te-

KEYFİ TUTUKLAMALARA KARŞI ADALET İSTİYORUZ!
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İşkenceci Amerika
DHKP-C’yi yargılayamaz!
rörist diyor. “Benim ekonomik çıkarlarıma zarar veriyor” diye suçlu
ilan ediyor.
Vatanımızın bağımsızlığını istemek suç oluyor. Emperyalist sömürüye son vermek için savaşmak
suç oluyor. Sizin yasalarınızı tanımıyoruz. O yasalarınızı uşağınız
Erdoğan’a gösterin.

İşbirlikçi AKP Kendi
Halkına Terör Estiriyor!
Bu Nasıl Bağımsızlık?

Sayı: 352

Yürüyüş
17 Şubat
2013

Türkiye kağıt üzerinde bağımsız
bir ülkedir. Her şeyiyle göbeğinden
Amerika’ya bağımlıdır. ABD’ye Türkiye’de soruşturma yürütme yetkisi
veren anlaşmalar, FBI ve CIA ajanlarının ülkemizde soruşturma yapmaları, sorgulara katılmaları vs. bu gerçeği
bir kez daha ortaya koymaktadır.
ABD elçisinin Ankara’da basınla
yaptığı toplantısında Türkiye’ye uzun
tutukluluklar, gazetecilerin hapiste olması, komutanların tutuklanması konularına ilişkin eleştirilerine karşı
yüksek perdeden kullandıkları o “sert”
söylemleri, “had bildirmeleri” de
bunu gizlemek için. Başbakan Erdoğan’ın ve AKP’nin sıkça kullandığı
bu yöntemle işbirlikçilik ve uşaklık,
Amerika’nın işkence ve katliamlarına
ortaklığı gizlenmeye çalışılıyor. Bir
yandan ABD’ye, İsrail’e, AB emper-

ABD’nin Guantanamo Kampında
tutsaklara yaptığı işkeceleri Amerikalı Brandon Neely adındaki bir
gardiyan şöyle itiraf ediyor: “Ayak
atamadığımız, taciz ve hakaretten
uzak durmak zorunda olduğumuz
gün esirlere ülkelerine atom bombası
atıldığını ve geriye hiçbir şey kalmadığını, ailelerin öldüğünü söylerdik'
(Akşam, Tuğçe Tatari, 09 Şubat 2013)
yalistlerine “sert” çıkarken, diğer yandan işbirlikçilikte, uşaklıkta, katliam
ortaklığında sınır tanımayan AKP,
artık kimseyi kendine inandıramıyor.
Siz kalkıp polisini, MİT’ini, itini
ABD’ye gönderip orada “davanın soruşturmasını yürüteceğiz, Amerikalıları
sorgulayacağız” diyebiliyor musunuz?
Almanya’daki Nazi artığı ırkçıların
saldırılarıyla öldürülen Türkiyeli işçiler
için gidip soruşturma açıp ırkçıları
sorgulayabilir misiniz? Peki, tüm dünyanın önünde yaptığın afra tafraların
dışında, İsrail’in Mavi Marmara katliamında ne yaptınız?
Her zaman olduğu gibi yalancı,
sahtekar, riyakar AKP... Halkı kandırmak
için sözde Ricciardone’ye efelenmeleri,
Ricciardone’nin açıklamasının ardından
Dışişleri Bakanlığı’na çağırılıp özür
dilediği yönünde televizyonlara yaptırılan haberler, güya Ricciardone’ye ağzının payını vermeleri hepsi halkı kan-

dırmak için. İşin gerçek yüzü kısa
zaman sonra çıktı ortaya. Büyükelçinin
yargıyla ilgili sözlerinden geri adım
atması özür dilemesi bir yana; AKP
iktidarına ABD’nin Ortadoğu’da çıkarlarına ters hareket ettiği yönünde
uyarılarda bulundu. Dışişleri Bakanına
ABD’de verdiği talimatları tekrarladı.
“Türkiye’nin İsrail-Filistin, Kuzey
Irak, Suriye gibi hayati konularda
ABD çıkarlarına karşı adımlar atması,
yeni Obama yönetimini kızdırmış görünüyor. Ankara Büyükelçisi Francis
Ricciardone’nin Türkiye’deki insan
hakları ihlallerine ilişkin sözlerinin,
ABD Dışişleri’nin de Ricciardone’nin
arkasında durması gerilimin boyutlarını gösterirken, bir ABD’li yetkili,
“Türk yetkililer, ABD’yi ve bölgedeki
gücünü fazla hafife alıyor” yorumunu
yaptı. (...) “Ricciardone’nin tartışma
yaratan açıklamalarından sonra Dışişleri Bakanlığı’na gitmesi, Türk tarafınca, “Çağrıldı” olarak yansıtıldı.
Oysa işin aslı öyle değildi. Dışişleri
Müsteşarı Feridun Sinirlioğlu geçen
hafta Washington’dan dönmüştü ve
orada ele alınan konuların üzerinden
geçilmesi gerekiyordu. Randevu da
bu nedenle alındı.(…) ABD kaynakları,
görüşmenin en önemli gündem maddesinin Kuzey Irak nedeniyle yaşanan
gerilim olduğu bilgisini veriyor...”
(Deniz ZEYREK, 09.02.2013, Radikal)

New York Times: ‘DHKP-C; Amerika’nın
yurtdışındaki çıkarları için riskler konusunda
varsayımlara bir meydan okuma oluşturacak’

AKP, CIA’nın İşkence
Uçaklarına Ev
Sahipliği Yapan
İşkenceci
Amerika’nın Suç
Evet, meydan okuyoruz. Bu vatan bizim. Ülkemiz Amerika’nın istediği gibi at
koşturacağı çiftliği değil. Burası Amerika değil. Burası Anadolu. Anadolu’da Anadolu Ortağıdır!
halklarının çıkarları söz konusudur, Amerika’nın değil. 1950’lerden beri işbirlikçi iktidarlar
aracılığıyla topraklarımızda babanızın çiftliği gibi at koşturuyorsunuz. Ülkemizi dünya
halklarına karşı saldırıların üssü haline getirdiniz. Çıkarlarınızı bizim topraklarımızda
değil, Amerika’da arayın.
Topraklarımızın 5 milyon metrekaresini fiilen işgal ettiniz. Ekonomik olarak 1950’lerden
beri Türkiye halklarının emeğini, alın terini sömürüyorsunuz. Halkımız Amerika başta
olmak üzere emperyalistlerin ve işbirlikçilerinin sömürüsünden dolayı açlık ve yoksulluk
içinde yaşıyor. İşbirlikçi iktidarlar Amerika’nın çıkarlarını korumak için ülkeyi yönetiyorlar.
İşbirlikçi iktidarların Türkiye halklarının lehine aldıkları tek bir karar yoktur.
İşbirlikçi iktidarlar Amerikan çıkarlarını korumak için halkımıza, işkence, gözaltı, tutuklama... her türlü baskı ve terörü uyguluyor. Bizim topraklarımızda hangi Amerikan çıkarlarından bahsediyorsunuz?
Evet, meydan okuyoruz. Tapraklarımızdan defolup gidene kadar hedefimiz olacaksınız.

10

FAŞİZME KARŞI DEMOKRASİ

ABD Büyükelçisi’ne bu
“had bildirme”, “haddini
aştı” söylemlerini, dışişlerine
çağrılma ve özür dilendiği
yalanlarını tüm basın adeta
birbirleriyle yarışırcasına verdiler. AKP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik’in “Siz
bize akıl veremezsiniz… Guantanamo’ya bakın” sözleri
çıkarıldı öne.
Sahtekarlık ve riyakarlık
akmayan tek bir yerleri yok.

İşkence Uçaklarında, İşkece
Gemilerinde ve Gizli
Hapishanelerinde İşkence Yapan
Amerika
DHKP-C’yi YARGILAYAMAZ!

Devrimcileri CIA’yla,
FBI’yla mı
Korkutacaksınız? Amerika’nın İşkencecileri On
Uluslararası İnsan Hakları Örgütü Açık Toplum Yıllardır Katılıyor
Adalet Girişimi, Amerikan Merkezi Haberalma Devrimcilerin
Örgütü CIA'ın çeşitli ülkelerdeki "gizli hapishaSorgularına!

neleri" hakkında 213 sayfalık bir rapor hazırladı.
CIA, 11 Eylül saldırıları sonrası terör örgütü El
Kaide ile bağlantılı olduğundan şüphelendikleri
kişileri çeşitli ülkelerde kurduğu "gizli hapishaneler"de sorgudan geçirdi.
Açık Toplum Adalet Girişimi'nin hazırladığı
rapora göre, CIA'ın "gizli hapishaneleri"ne 54
ülke örtülü destek verdi. CIA birçok Doğu Avrupa
ülkesini "gizli hapishane" olarak kullanırken, Türkiye gibi bazı ülkeler ise, terör şüphelisi bazı
kişileri teslim etti ve hava sahasını CIA uçaklarının
geçişine açtı.
Açık Toplum Adalet Girişimi'nin 213 sayfalık
raporunda Türkiye'nin ismi ise 49'uncu sırada
yer alıyor. Raporda Türkiye'nin CIA'ın operasyonlarına havalimanları ve hava sahasını açarak
"örtülü destek" verdiği belirtiliyor.
Sanki Guantanamo’ya giden işkence
uçaklarına ev sahipliği yapan, yakaladığı
militanları ABD’ye teslim ederek Guantanamo’ya gönderen AKP iktidarı
değilmiş gibi konuşuyorlar. Hem
ABD’nin Guantanamo’da yaptığı işkencelere ortak olacaksın, hem de
ABD’yi bu işkencelerden dolayı eleştireceksin.

Bir ABD Kuruluşundan
AKP’nin CIA’ya Suç
Ortaklığının Belgesi:
CIA'nın "Gizli
Hapishaneleri"ne 54 Ülke
Örtülü Destek Verdi!
Açık Toplum Adalet Girişimi'nin
hazırladığı rapora göre, CIA'ın "gizli
hapishaneleri"ne 54 ülke örtülü destek vermiş. Bu rapora göre CIA birçok
Doğu Avrupa ülkesini "gizli hapishane" olarak kullandı, Türkiye gibi bazı
ülkeler ise, “terör şüphelisi” bazı kişileri
ABD’ye teslim ettiler ve hava sahalarını CIA uçaklarının geçişine açtılar.
AKP iktidarı tarafından İncirlik Üssü
ve Sabiha Gökçen Havaalanı işkence
uçaklarına kullandırıldı.

FBI ve CIA ajanları Türkiye’de sorgulamalara katılmalarına
tekrar dönersek…
FBI ve CIA ajanları Türkiye’de ilk defa katılmıyorlar sorgulara. Tek fark, bugün bunu
daha açıktan yapıyor olmalarıdır.
On yıllardır Amerika dünyanın
dört bir yanında devrimcilere,
Amerika’ya karşı direnen çeşitli
örgütlerin sorgularına katılıyor.
Çeşitli ülkelerde bulunan gizliaçık hapishanelerinde her türlü
işkenceye başvuruyor. İşbirlikçi
iktidarlara kontra örgütler kurdurup katlettiriyor... MİT’in, polisin, ordunun, kontrgerillanın
bütün şefleri eğitimlerini Amerika’dan almışlardır. Hiram Abas, Mehmet Eymür, Korkut Eken, Mehmet
Ağar... Aklınıza gelebilecek tüm kontrgerilla şefleri, bütün MİT’çiler, işkenceciler eğitimlerini Amerika’dan
almışlardır.
12 Eylül’de işkencehanelerde, hapishanelerde devrimcilerin sorgularında
CIA’nın işkencecileri bizzat katılmıştır
sorgulara.
ABD on yıllardır yetiştirdiği bu
katliamcılarla, işkencecilerle ülkemiz
vatanseverlerini, devrimcilerini katletmeye, onlara işkencenin her türünü
uygulamaya devam ediyor. Devrimci
Sol’a karşı 12 Temmuz operasyonu
CIA ve oligarşinin ölüm mangaları
tarafından yapıldı. Operasyonlarla,
katliamlarla, işkencelerle, sorgularla
devrimcileri sindireceğinizi sanıyorsanız yanılıyorsunuz.
Biz “Ölmek Var, Dönmek Yok”
diyen Mahirler’in Kızılderesi’nden
geliyoruz. Kızıldere’den beri baş düşman olarak Amerika hedefimiz olmaktan hiçbir zaman çıkmadı.
Yıllardır Amerika’nın, Avrupa emperyalistlerinin terör listelerinin başlarında yer alıyoruz. Biz emperyalist-

leri, emperyalistler de bizi yeni tanımıyor.
CIA’nın, FBI’ın sorguları yetmez,
insansız uçaklarınızla gelin! İşkence
uçaklarınız, gemilerinizle, Guantanamolarınızla, F Tiplerinizle gelin! İsterseniz devrimciler hakkında tek tek
davalar açın! Sorgulayın, yargılayın,
cezalandırın! Bunları her gün yaşıyoruz
zaten, işkencelerinizin, katliamlarınızın
ortasında büyüdük, geliştik, bugüne
geldik. Bizi korkutamazsınız, yok dava
açarız, yok sorgularız havalarınızla.
Ancak siz kendi korkunuzu büyütürsünüz. Kanıt manıt aramanıza gerek
yok. Amerikan emperyalizmine karşı
savaşma “suçu”nu işledik ve işlemeye
de devam edeceğiz.
Biz yargılanan değil yargılayan olduk tarihimiz boyunca. Asıl siz vereceksiniz Anadolu ve dünya halklarına
karşı işlediğiniz suçların hesabını.
Suçlu olan biz değil Amerika ve işbirlikçileridir. Amerika 6 milyar dünya
halklarına karşı suç işlemiş ve işlemektedir. Dünya halklarına hesap ver- Sayı: 352
mekten kurtulamayacak.
Yürüyüş
Biz sizin en büyük korkunuz ol- 17 Şubat
2013
maya, size kabuslar gördürmeye, kokunuzdan pantolonlarınızı bile giymeden kırmızı donlarınızla sığınaklara,
çatılara, sokaklara kaçıştırmaya devam
edeceğiz! Halk savaşçılarımızla, fedailerimizle; “kartal yuvaları”nızda,
dünyanın en korunaklı kalelerinizde
ve gün gelecek “kimse bizi burada
vuramaz” diye düşündüğünüz kendi
evinizde Anadolu ve dünya halklarının
hesap soran öfkesi olup vuracağız
sizi, beyinlerinizde patlayacağız.

İşkenceci Amerika
DHKP-C’yi Yargılayamaz!
ABD Başkanı Obama'nın Merkez
Haberalma Teşkilatı (CIA) direktörlüğüne aday gösterilen John
Brennan Senato İstihbarat Komitesi'ne
verdiği ifadede CIA'nın kullandığı
sorgulama teknikleri arasında yer alan
ve kişilerin yüzüne su dökülerek boğulma hissi yaratan, "Waterboarding"
yöntemi de sorulduğunda "kınanması
ve asla tekrarlanmaması gereken bir
hareket" diye yaptıklarının işkence olduğunu itiraf etti.

KEYFİ TUTUKLAMALARA KARŞI ADALET İSTİYORUZ!
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Fatima Al-Nejar

Şengül Akkurt

Halklarımıza, Ezilen Sömürülen
Tüm Dünya Halklarına!

Sayı: 352

Yürüyüş
17 Şubat
2013
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Halkımız, ben sizden, içinizden
biriyim, sizin evladınızım. Bildiğim,
hissettiğim sizlerin Amerika’ya karşı
için için yanan öfkenizin bir ifadesiyim. Amerika katil katil diye dile
gelen türkünüzün bir sözüyüm.
Amerika demek; bela, zulüm demektir. Memleketimizi Küçük Amerika yapmak isteyen işbirlikçi uşaklarına, halkımızın, sizin çocuklarınızı,
Amerikan çıkarları için, parayla satarak taa Kore’ye gönderenlere karşı
hep, sizin içinizden çıkan devrimci
evlatlarınız isyan etmişlerdir. Yaşasın
Tam Bağımsız Türkiye diyerek Halk
Kurtuluş Savaşını başlatmışlardır.
Tüm milliyetlerden ve mezheplerden halkımız! Sizlere çok uzun
uzadıya Amerika’yı anlatmaya gerek
olmadığını düşünüyorum. Bunu en
iyi sizler görüyorsunuz. Ülkemizi
sözde müslüman, İslamcı olduğunu,
o gelenekten geldiğini her fırsatta
bağıra bağıra söyleyen Erdoğan-AKP
iktidarı yönetiyor. Yıllardır ülkemizin
başındalar. Başa gelmek ve 10 yıldır
ülkenin başında kalmak için, partilerini kurmadan, yeni Kabeler’i-Beyaz Saray’a gittiler. Ve orada büyük
şeytanla konuşup anlaşıp işbirliği
kararı aldılar. Hocaları Fethullah ise
çoktan yerleşmişti büyük şeytanın
kucağına. Artık “Ilımlı islamcı”ydılar.
Amerika'nın Büyük Ortadoğu Projesi’nin taşeronu, turuva atı, eş başkanıydılar.
Büyük Amerikan çıkarları için,
Amerika Ortadoğu’daki petrol kuyularının tek hakimi olmak istiyor.
Halkları birbirine düşürüp boğazlıyorlar. Felluce'de teslim olmayanlara
karşı kimyasal silahlar kullanıyorlar.

Ebu Gureyp Hapishanesi’nde erkeklere, kadınlara yapmadıkları pislik
kalmıyor.
Bütün dünyadaki Amerikan uşakları halkları kandırmaya, yanıltmaya
çalışıyor. Amerika demokrasi götürüyormuş. Amerika bunları yaparken,
en sadık yardımcıları AKP iktidarıErdoğan. Dini her türlü kirli politikalarına alet eden Erdoğan-Fethullah-AKP iktidarından ses yok. Amerika ile işbirliğine tam gaz devam.
Libya'daki vatan hainlerine Amerika
Avrupa çıkarları için para taşıyorlar.
İzmir'e NATO Üssü kurduruyorlar.
Olanlar yetmiyor. Sözde tüm bağırıp
çağırmalarına rağmen Kürecik'e İsrail'i korumak için Füze kalkanı kuruyorlar. Patriot füzeleri getiriyorlar.
Uşaklık zor tabi, Amerika'ya yaranmak zor. O kadar yalakalık ve
yaltaklıklarına rağmen, Amerika yine
de askerlerinin başına çuval geçiriyor.
Gıkları çıkmıyor. Çuvalcı general
ülkemize geliyor. Hiçbir şey olmamış
gibi ağırlıyorlar. Şimdi Suriye'nin
başına nasıl çuval geçirir, Suriye topraklarını nasıl yağmalar ve halkları

Halkımız, güzel
memleketimizde,
topraklarımızda hiçbir
Amerikan üssü, hiçbir
CIA ajanı kalmayıncaya
kadar savaşmalı ve onları
ülkemizden kovmalıyız.
Bugün Amerikan
emperyalizmine karşı
olmak, onur, namus,
şeref, haysiyet meselesidir.

nasıl katledip, birbirine düşürürüz
diye Çuvalcı genarellerle plan projeler
yapıyorlar.
Bütün bunları yaparken, Türkiye
halkları ne düşünüyor, ne yapıyor
diye araştırmalar yapıyorlar. İstatistikler çıkarıyorlar. Bir kıpırdanma
varsa boğmaya çalışıyorlar. Aman
kimse oyunumuzu bozmasın, meydana çıkarmasın istiyorlar. "Füze
Kalkanına Karşı, Ortak Düşman
Amerikadır. Amerika Defol Bu Vatan Bizim. Yaşasın Tam Bağımsız
Türkiye" diye meydanlara çıkan
devrimcilere, operasyon üstüne operasyon yapıp, işkencelerle hapishaneleri dolduruyorlar.
Hiç kimse sesini çıkarmasın, onların yalanlarına inansın istiyorlar.
Yaptıkları araştırmalarda görüyorlar
ki; Amerikan karşıtlığının en yüksek
olduğu ülke Türkiye. Amerika’ya en
fazla karşı olan halklardan biri Türkiye halkları, bizim halkımız.Yani
sizlersiniz. Çareler arıyorlar. Bu sokağa çıkmamış, eyleme dönüşmemiş içten içten kaynayıp, fokurdayan, biriken siz halkımızın öfkesinden korkuyorlar.
Halkımız sizlerin Amerika'ya
olan tepkinize, olursa bir bunlar;
DHKP-C tercüman olur diye, ülkemizdeki bütün ABD kurumlarını
kişilerini uyarıyorlar. DHKP-C eylem yapabilir diyerek. Burada çok
haklılar işte yaptık. Yine yapacağız.
Halkımız yeter artık. Yetti demenin
zamanı gelmedi mi? "Eceli gelen
köpek Cami duvarına işermiş"
sözü sizin değil mi? Amerika Ortadoğu’da yıllardır bunları yapmıyor
mu?

FAŞİZME KARŞI DEMOKRASİ

Armutlu
Halkımız, güzel memleketimizde, topraklarımızda hiçbir
Amerikan üssü, hiçbir CIA ajanı
kalmayıncaya kadar savaşmalı
ve onları ülkemizden kovmalıyız. Bugün Amerikan emperyalizmine karşı olmak, onur,
namus, şeref, haysiyet meselesidir. Halkımız, Amerikaya
ve onun ülkemizdeki köpeklerine karşı Halk Kurtuluş
Savaşı veren Cepheyi sahiplenin destekleyin. Bu savaşı
gelin hep birlikte yürütelim.
Tıpkı Kurtuluş Savaşı’nda olduğu gibi.
Halkımız, ben sizlerin içinizden çıkan bir evladınız olarak “Yeter, artık yetti” demek
için Amerika'ya, DHKC'li bir
Feda savaşçısı olarak kendimi
Feda ediyorum. Sizlere bir mücadele çağrısı olmak, Amerika’ya karşı bu toprakların bir
isyanı olmak için, Feda eylemi
yapacak ve şehit düşeceğim.
Halkımız, sizleri çok seviyorum. Vatan topraklarımı çok
seviyorum. Kurtuluş Savaşı’nda 7 düvele karşı atalarımızın, dedelerimizin kanlarıyla
kurtardığı vatan topraklarımızın
kutsallığına inanıyorum. Amerikan postalları altında çiğnenmesini, kirletilmesini istemiyorum.
Halkımız sizleri Amerikan
emperyalizmine karşı Cephe
saflarında "Yaşasın Tam Bağımsız Türkiye" mücadelesine
çağırıyorum.
Kahrolsun Amerika
Yaşasın Tam Bağımsız
Türkiye!
Mahir Hüseyin Ulaş
Kurtuluşa Kadar Savaş!
Ya Özgür Vatan Ya Ölüm!

ALİŞAN ŞANLI EMPERYALİZME
ATILAN TOKATIN ADIDIR
İstanbul-Gazi Mahallesi
6 Şubat günü saat 21.00’de Cepheliler,
DHKC savaşçısı Alişan Şanlı’yı korsan
eylemleriyle selamladılar. Yolu barikatlarla kesen Cepheliler, sloganlar atarak
barikatları molotofla tutuşturdular. Havaya silahlarıyla ateş eden Cepheliler
tüm şehitlerinin hesabını soracaklarını
çektikleri ajitasyonlarla haykırdılar. Dörtyol Meydanı’na gelindiğinde burada
bomba süsü verilmiş “Alişan Şanlı Ölümsüzdür / Cephe” yazılı pankart astılar.
Cepheliler geri çekilirken işkenceci katil
polislerin gelmesi üzerine ellerindeki
molotofları onların arabalarına atarak
geri çekildiler. 20 dakika süren eylem
iradi olarak bitirildi.
İşkenceci katil polisler ise eylem
sonrası pankarta 20 metre uzakta bir
saat boyunca bomba imha ekiplerinin
gelmesini bekledi ve hızlıca mahalleden
kaçtılar.

İstanbul-Güvercintepe
Cepheliler, Alişan Şanlı’yı Altınşehir
Güvercintepe meydanında yazılamalarıyla

selamladılar. “Alişan Şanlı Ölümsüzdür”,
“Yaşasın Feda Eylemimiz”, “Katil ABD
İşbirlikçi AKP”, “DHKP-C” yazılamaları
7 farklı noktaya yapıldı.

İstanbul-Sarıgazi
Alişan Şanlı için 8 Şubat günü Sarıgazi Özgürlükler Derneği’nde anma düzenlendi. Bir dakikalık saygı duruşunun
ardından Alişan’la ilgili açıklama okundu.
Alişan Şanlı’nın hayatı üzerine ve eylem
hakkında sohbetler edildi. Burjuva medyanın yaptığı çeşitli karalama haberler
eleştirildi. Anmaya 20 kişi katıldı.

İstanbul-İkitelli
Feda savaşçısı Alişan Şanlı anısına
Cepheliler İkitelli’de duvarlara yazılama
yaptılar. Duvarlara, “Feda Savaşçımız
Alişan Şanlı Ölümsüzdür”, “Yaşasın
Feda Eylemimiz”, “Amerika Defol Bu
Vatan Bizim”, “Kahrolsun ABD Emperyalizmi” yazıları nakşedildi.
Alişan Şanlı için İkitelli Özgürlükler
Derneği’nde de anma düzenlendi. Bir
dakikalık saygı duruşuyla başlayan
anma DHKC açıklamasının okunmasıyla devam etti. Ardından Hasan Hüseyin Korkmazgil'in “Nehirler Aka
Aka” ve Kahraman Altun'un “Düşmana” şiiri okundu. Alişan Şanlı için hazırlanmış olan sinevizyon izletildi.
Daha sonra 19 Aralık katliamı sırasında Ümraniye Hapishanesi’nde Alişan’la beraber olan bir yoldaşı Alişan’ı
anlattı. Alişan’ın sevdiği Hekimoğlu,
Kavuşma ve Bize Ölüm Yok şarkılarının
söylenmesinin ardından eylem hakkında
sohbet edildi ve 25 kişinin katıldığı
anma sona erdi.

Sayı: 352

Yürüyüş
17 Şubat
2013

İstanbul-Okmeydanı
İkitelli

Alişan Şanlı, Okmeydanı Haklar
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Babaeski Altınşehir

Ankara
ve Özgürlükler Derneği’nde düzenlenen törenle anıldı. Alişan’ın sevdiği
şiirler okunarak; hayatı ve feda eylemini neden yaptığı anlatıldı. Ve
son olarak sevdiği türküler söylenerek
program bitirildi.

İstanbul-Gazi Mahallesi

Sayı: 352

Yürüyüş
17 Şubat
2013
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10 Şubat günü Gazi Özgürlükler
Derneği’nde, Feda Savaşçısı Alişan
Şanlı’nın anması yapıldı. Ümit İlter’in şiiri eşliğinde yapılan saygı
duruşuyla başlayan anmada Alişan
Şanlı için hazırlanan sinevizyon gösterimi izlendi. Ümraniye Hapishanesi’nden tanıyan bir arkadaşı onu
anlattı. Son olarak Eyüp Haklar Derneği’nin müzik grubu Alişan Şanlı’nın sevdiği türküleri seslendirdi.
Anmaya 42 kişi katıldı.

İstanbul-Küçükarmutlu
TAYAD’lı Aileler tarafından 10
Şubat günü Küçükarmutlu’da anma
düzenlendi. Anmada “Alişan Şanlı
Ölümsüzdür” ve “Amerika Defol
Bu Vatan Bizim” pankartları asılarak
“Halkız Haklıyız Kazanacağız”,
“Amerika Defol Bu Vatan Bizim”,
“Alişan Şanlı Ölümsüzdür” sloganları
atıldı. TAYAD’lı Mehmet Güvel’in
konuşmasıyla başlayan anma Alişan
Şanlı ve tüm devrim şehitleri için
saygı duruşu yapılarak devam etti.
Saygı duruşunun ardından Lerzan
Caner, “Bu feda eylemi Amerika'nın
en iyi korunan binalarından birinde
gerçekleştirildi. Bu feda eylemi bir
kez daha herkese, yüreği halk ve
vatan sevgisiyle dolu devrimci iradenin karşısında hiçbir güvenlik önleminin işe yaramayacağını gösterdi”
diye konuştu.
Arkasından Mehmet Güvel, Alişan Şanlı’yı anlattı ve “Halkım ve
vatanım için seve seve ölüme giderim” dediğini vurguladı. Anmada,
“Kadife Tenli Zamanlar” şiiri okundu.
Türküler ve marşların ardından ye-

meğin verilmesi ile anma bitirildi.
Anmaya 120 kişi katıldı.

İstanbul-1 Mayıs Mahallesi
Cepheliler, 10 Şubat akşamı başlayan yaptıkları eylemle dünya halklarının ortak düşmanı olan Amerika'ya karşı yapılan feda eyleminde
şehit düşen Alişan Şanlı’yı selamladılar. Eylemde, AKP'nin, Amerika’nın işbirlikçisi olduğu, halkı zamlarla sömürdüğü, zulüm yaptığı teşhir
edilirken; Alişan Şanlı’nın kendini
dünya halkları için Amerika emperyalizmine karşı feda ettiğini açıkladılar. 3001. Cadde trafiğe kapatılarak
“Alişan Şanlı Ölümsüzdür” yazılı
pankart asıldı. 15 dakika süren eylem
iradi olarak bitirildi.

İstanbul-Bağcılar
Karanfiller Kültür Merkezi’nde
7 Şubat günü, feda şehidi Alişan
Şanlı anıldı. Saygı duruşu ile başlayan
anma, konuşmalar ve türkülerle devam etti. “Haklıyız kazanacağız”
marşı ile etkinlik sona erdi.

TAYAD'lı Aileler
Feda savaşçısı Alişan Şanlı, 8
Şubat’ta TAYAD'lı Aileler tarafından
anıldı. Alişan Şanlı nezdinde tüm
dünya devrim şehitleri için bir dakikalık saygı duruşunda bulunulan
eylemde Alişan Şanlı'yı anlatan bir
metin okundu. Daha sonra Alişan
Şanlı'nın en sevdiği şiirlerden Hasan
Hüseyin Korkmazgil’in “Nehirler
Aka Aka” şiiri ve Kahraman Altun'un
“Düşmana” şiiri okundu. Alişan Şanlı'nın en sevdiği “Kavuşma”, “Hekimoğlu”, “Bize Ölüm Yok” türküleri
ve marşları söylenen anmaya 29 kişi
katıldı.

Tekirdağ
Çerkezköy'de Cepheliler Amerikan Büyükelçiliği’ne feda eylemi
gerçekleştiren Alişan Şanlı'yı selamladı. Fevzipaşa Mahallesi’ne yapılan

yazılamalarda “Amerika Defol Bu
Vatan Bizim/Cephe” ve “Alişan Şanlı
Ölümsüzdür / Cephe” yazılamaları
yazıldı.

Bursa
Bursa Halk Cephesi, 10 Şubat
günü feda savaşçısı Alişan Şanlı’yı
Bursa Haklar Derneği’nde andı. Anmaya 27 kişi katılırken, program
Alişan Şanlı ve devrim şehitlerimiz
için bir dakikalık saygı duruşu ile
başladı. “Geçit Yok” şiiri ve “Nehirler
Aka Aka” şiirlerinin okunduğu anmada bir sinevizyon gösterimi yapıldı. Devamında Alişan Şanlı’nın
sevdiği türküler hep beraber seslendirildi. Türkü ve marşlardan sonra
çay ile birlikte helva dağıtılıp eylem
hakkında sohbet edilerek anma sonlandırıldı.

Ankara
Alişan Şanlı, Ankara Haklar Derneği’nde 8 Şubat günü düzenlenen
törenle anıldı. Bir dakikalık saygı
duruşunun ardından sinevizyon gösterimi yapıldı. Kahraman Altun’un
“Gün Kavga Günü…” şiiri okundu.
Ardından Hekimoğlu türküsü, Kavuşma, Düşenlere, Uğurlama şarkıları
söylendi. Ardından Alişan Şanlı'nın
şehit düşmesi üzerine sohbet edildi.
22 kişinin katıldığı anma helva dağıtımı ile sona erdi.
DHKC savaşçısı Alişan Şanlı’yı
Mamak Ege Mahallesi’nde Cepheliler yazılamalarıyla selamladı. Duvarlara 2 adet “Alişan Şanlı Ölümsüzdür” ve 3 adet “CEPHE” yazılamaları yapıldı.

Kırklareli
Amerikan Büyükelçiliği’ne düzenlenen feda eylemi Kırklareli-Babaeski’de de Cepheliler tarafından
selamlandı. 7 Şubat günü tren yolu
geçidinde 2 adet “Amerika Defol Bu
Vatan Bizim” yazılamaları yapıldı.

FAŞİZME KARŞI DEMOKRASİ

Fedanın Yolu Halkını ve
Vatanını Sevmekten Geçer!
Vatan sadece bir
toprak parçasından
ibaret değildir. Vatan,
herkesin gerçek anasıdır. Suyunu içtiğiİbrahim Çuhadar
miz, ekmeğini yediğimiz, düğünlerimizi yaptığımız, cenazelerimizi gömdüğümüz bütün değer
ve geleneklerimizin hepsini beraber
yapıp yaşattığımız yerdir vatan. Vatan
sevgisi de sıradan bir şey değildir.
Devrimcilikte temel olan vatan ve
halk sevgisidir. Halkını ve vatanını
sevemeyen bir insan devrimcilik yapamaz. Vatanını ve halkını sevmeyenler
düşmanla işbirliği yapanlardır. Vatanı
ve halkını kendi çıkarları için emperyalistlere satanlardır. Onlar bu vatanın
bütün güzelliklerini; yeraltı-yerüstü
zenginliklerini, bu halkın değer ve
kültürlerini emperyalistlere satanlardır.
Ve bizim düşmanımızdırlar.
Ülkemiz, işbirlikçi iktidarlar sayesinde emperyalizmin himayesi altına
girdi. Vatan topraklarımız emperyalistlerin savaş üsleriyle doludur. Vatanımızın her köşesi, her karış toprağı,
bütün doğal güzelliklerini emperyalistler yağmalayarak hidroelektrik
santraller, termik santraller kurmaktadırlar. Bunlarla birlikte hem doğamızı
kirletiyor, hem de halkımızı zehirliyorlar. Akarsularımızın üzerinde barajlar kuruyorlar ve emperyalistlerin
sömürüsü için kullanıyorlar.
Emperyalizm, yozlaşma politikasıyla halkımızın değerlerini ve kültürünü yok ediyor. Ülkemizdeki yozlaşmanın kaynağı da emperyalizmdir.
Anadolu halkının kültürü; dayanışmayı
ve paylaşmayı içerir, bencillik ve bireyciliği mahkum eder. Anadolu halkı
komşusunu, vatanını sever ve sorunlarıyla ilgilenir. Halk kültürünün taşımış olduğu her olumluluk emperyalizmin saldırısına uğramıştır. Emperyalizm halka paylaşmayı değil, bireycilik ve tüketim kültürünü dayatmaktadır.
Halkımız hem kendi, hem de ülkesinin sorunlarından uzak olsun
diye bir çok yönden emperyalizmin
saldırılarına maruz kalmaktadır. Em-

peryalizmin sömürüsü arttıkça vatan
topraklarımızda; işsizlik, açlık, yoksulluk da artmaktadır. Ve emperyalistler işbirlikçileriyle birlikte halkın
işsizlik, açlık, yoksulluk yüzünden
artan öfkesinin önüne geçmek için
ülke topraklarımızda F Tipi hapishaneler kurdular. Halkın artan öfkesinin önüne geçmek istediler.
İnsana ait su, hava, toprak gibi
değerler emperyalistler ve işbirlikçileri
tarafından sömürülmekte ve yağmalanmaktadır. Dün olduğu gibi bugün
de emperyalizm ve onun işbirlikçilerinin bu saldırılarına karşı, vatanı
için, halkının özgürlüğü için savaşan
ve bedel ödeyen yalnızca devrimciler
olmuştur.
Devrim şehidimiz Ayçe İdil Erkmen; "Yaşamış sayılmaz zaten yurdu
için ölmesini bilmeyen" diyerek devrimcilerin halkını ve vatanını nasıl
sevdiklerini somutlamıştır.
Burjuvazi halkını ve vatanını sevmez. Burjuvazi için para, kar neredeyse
vatan orasıdır. Ama devrimciler bu
halkın evlatlarıdır. Ve bu vatan toprakları üzerinde yaşamaktadırlar. Tereddütsüz bu halk ve vatan için canını
feda edenlerdir.
Vatan sevgisini sıradanlaştıran,
yozlaştıran, içini boşaltan vatansever(!)
olduklarını söyleyen ama vatan satan
faşistler... Vatan onların dediği gibi
havasına, suyuna, toprağına duyulan
sevgiden dolayı vatan değildir.
Bizim için vatan: açlığın, yoksulluğun olmadığı, halkların özgürce yaşayabildiği, adaletin ve eşitliğin sürdüğü
yerdir. Onlar vatan diye diye banka
hesaplarını büyüttüler, zenginliklerine
zenginlik kattılar. Halka bir kuru ekmeği
reva görerek "vatan millet sakarya,
elindeki bayrağı salla" diyerek halkın
yaşamış olduğu açlığın, yoksulluğun
üstünü örtmeye çalıştılar. Vatan topraklarımızda halkları birbirine düşman
etmek için milliyetçiliği körüklemeye
çalıştılar. Ama bunların hiç biri halkın
karnını doyurmaz. Bu duruma "dur"
diyen gerçek vatanseverleri de kontrgerilla ile katlettiler, hapishanelere doldurdular. Bu ülkenin altını toplu mezarlar, üstünü ise hapishanelerle dol-

durdular. Bu nasıl
bir vatan sevgisidir? (!)
Gerçek vatanAlişan Şanlı
severler devrimcilerdir. Bu ülkede yüzlerce devrimci
vatan için, halkı için şehit düştü. Kimisi işkencede, karanlık mahzenlerde
kaybedildi, katledildi. Kimisi polis
kurşunlarıyla katledildi; kimisi dağlarda şehit düştü ve hepsi de tereddütsüz "Bir canım var feda olsun
halkıma vatanıma" diyerek şehit
düştüler. Fedanın yolu halkını ve vatanını sevmekten geçer.
Örneğin; İbrahim Çuhadar vatanını
ve halkını çok sevmiştir ve bunu da
somutlamıştır. İbrahim Çuhadar fedayı
kuşanırken; "hiç olur mu düşman vatan
topraklarımızı çiğneyecek de ben de
evimde olacağım. Hiç olur mu emperyalistler vatan topraklarımızda sefa
sürerken halkımız açlık, yoksulluk çekecek ve ben buna göz yumacağım.
Sayı: 352
Hiç olur mu düşman emperyalistlerin Yürüyüş
çıkarları için namlularını devrimcilere
17 Şubat
çevirecek de karşısında önce benim
2013
bedenimi bulmayacak" diyerek halkı
ve vatanı için kendini feda etmiştir.
Alişan Şanlı, feda geleneğinin vatan
topraklarımızdaki son örneği olmuştur.
Alişan, vatanını çok sevmenin, canını
uğrunda feda edebilmekten geçtiğini
biliyordu. Hem de vatanımızı sömüren
baş düşmanımız Amerika’yı kendi karargahında vurarak gösterdi devrimcilerin vatan sevgisini. Bu vatanın sahiplerinin, düşmanı vatan topraklarından
kovma kararlılığına sahip olan devrimciler olduğunu, Cepheliler olduğunu
bir kez daha gösterdi.
Şairin de dediği gibi; 'Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda'/
Yiğitlik, sen cehennem olsan bile /
Fedayı kabul etmektir / Cennet yapabilmek için seni / Yoksul ve namuslu
halka / Bu'dur ol hikayet, / Ol kara
sevda (Ahmet Arif)
Vatan ve halk sevgisini bize şehitlerimiz öğretmiştir. Şehitlerimizin
bize bıraktığı bu büyük geleneği özgür
ve bağımsız bir vatan topraklarında
yaşatacağız.
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DHKP-C’nin Amerikan Büyükelçiliği’ne Karşı Yaptığı Feda
Eylemine İslamcılar Neden Saldırıyor?
Müslüman Halkımız! İslamcılar,
Ortadoğu’yu Kan Gölüne Çeviren, Müslümanların Kanını Döken Amerika’dır!

AKP’nin Amerikan Uşaklığına Ortak Olmayın!
Amerika’nın Katliamlarını, AKP’nin Uşaklığını
MEŞRULAŞTIRMAYIN!

Sayı: 352

Yürüyüş
17 Şubat
2013
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DHKP-C’nin 1 Şubat’ta ABD’nin
Ankara Büyükelçiliği’ne yaptığı feda
eyleminin arkasından Fethullah’ın
Zaman gazetesi ve AKP’nin yayın
organı haline dönüşen Yeni Şafak,
Star, Sabah, Bugün gibi gazeteler
koro halinde devrimcilere saldırıyor.
“Terör” demagojisi yaparak AKP’nin
Amerikan uşaklığını, Amerika’nın
dünya halklarına karşı suçlarını örtmeye çalışıyor.
Nedir bu yalakalığın, Amerikan
uşaklığının nedeni diye sormuyoruz.
Çünkü islamcıların tarihi emperyalistler tarafından kullanılmanın tarihidir.
Amerikan Büyükelçiliği’ne yönelik eylem yapılması sizi niye rahatsız ediyor?
“Mazlum” sözcüğünü dilinizden
düşürmezsiniz. Bütün dünyada mazlum halkların kanını akıtan Amerika
değil mi?
Irak’tan Afganistan’a, Mısır’dan
Tunus’a, Libya’dan Suriye’ye, Yemen’den Mali’ye milyonlarca müslümanın kanını döken Amerika değil
mi?
Guantanamo’da Ebu Garip’te
müslümanlara en alçakca işkenceleri
yapan Amerika değil mi? Nedir bu
Amerikan sevdası?
Libya’da, Suriye’de emperyalistlere boyun eğmeyen iktidarları yıkıp
rahatça sömürebilmek için silahlandırdığı dinci örgütleri emperyalistler
şimdi Mali’de katlediyor.
Bundan daha büyük teröristlik mi
olur? Ortadoğu’da emperyalistler resmen haydutluk yapıyor. Kendisine
boyun eğmeyen iktidarları, işbirlikçi
islamcıları kullanarak zorla yıkmak
istiyor.

Sizin müslümanlığınız nasıl bir müslümanlıktır?
Irak’ta 1.5 milyon
müslüman halkı katleden emperyalistler değil
mi? Afganistan’ı işgal eden
ve onbinlercesini katleden Amerika değil mi?
Size ne oluyor? Sizin hezeyanınız
nedir? Amerikan Büyükelçiliği’ne
yapılan eylem sanki beyninizde patladı. Bu hezeyanınız neden?
Amerika islamcı örgütlerle kedinin
fare ile oynadığı gibi oynuyor.
Kaddafi’nin iktidarını yıkmak için
bütün dinci örgütleri kullandılar. Bu
nasıl bir uşaklık, bu nasıl bir körlüktür
ki Afganistan’da, Irak’ta Amerikan
işgaline karşı direnen islamcı örgütler
Libya’da emperyalistlerin maşası
oldu. Ne oldu şimdi Libya’nın durumu? “Kaddafi diktatörü”nü yıkıp yerine demokrasi getireceklerdi. Libya
halkı birbirini katletmeye devam
ederken bütün emperyalist tekeller
Libya’ya doldu, talan ediyorlar.
Mısır’da, Tunus’ta da durumlar
pek farklı değil. Amerika’nın “demokrasi, özgürlük” demagojilerine
kanarak maşası olarak kullanılanlar
şimdi birbirlerini bağazlıyorlar.
Başından beri siz de Amerika’nın
Ortadoğu politikalarını desteklediniz.
Suriye’de tam bir uşaklık içindesiniz.
Amerika’nın her türlü terörünü, işgalini, sömürüsünü meşrulaştırıyorsunuz. AKP’nin Amerikan uşaklığını
halkımızın dini duygularını kullanarak
meşrulaştırıyorsunuz.
Ne oldu? Yıllardır “Batı şeytan”
diyordunuz?.. Amerika ve Avrupa
emperyalistleri kabeniz oldu. Dün-

yanın dört bir yanında müslüman halkların kanını döken onlardır. Ülkemizde Amerika’nın ve Avrupalı emperyalistlerin sömürüsünü meşrulaştıran sizsiniz. AKP iktidarının nimetlerinden faydalanacağız diye emperyalistlerin uşaklığını yapıyorsunuz.

Nasıl Müslümansınız Siz?
AKP Gibi Sizin de mi
Dininiz, İmanınız,
Her Şeyiniz Para?
Bakın; “biz pastaya ortak çıkınca rahatsız oldular” diyor Başbakanınız Erdoğan. Hani müslüman
kardeşlerinizdi? Ortadoğuya “pasta”
diyor. Ve itiraf ediyor. Ortadoğu, Afrika kan gölüne dönmüş kimin umurunda. Yoksul halkların kanı ucuz.
Başbakanınız pasta derdinde pasta!..
Emperyalistlerin arasına girip pastadan pay alma peşinde...
"Araplar'la falan ne işin var dediler. Körfez’de ne işin var dediler.
Bize bunu diyenler Araplar'a her
türlü yatırımı yaptılar. Her türlü
malı ihraç ettiler. Oraların altyapısıyla, üstyapısıyla onlar ilgilendiler.
Bize bunu tavsiye edenlerin orada
ne işi vardı? Fransa da, İngiltere
de, Amerika da hepsi orada. Biz
oraya gidince niye rahatsız oluyorsunuz? Pastaya ortak çıktığımızdan
rahatsız oluyorlar" diyor.

FAŞİZME KARŞI DEMOKRASİ

Erdoğan'ın bu sözlerinde hiç din
kardeşliği var mı? Emperyalistlerin
Ortadoğu’ya demokrasi, özgürlük
götürmekle bir ilgisi var mı?
Eğer bütün bu gerçekleri görmeyecek kadar kör değilseniz siz “islamcı” geçinenler de emperyalistlerden arta kalan kemiklerin peşindesiniz. Amerika’dan bir kemik de bize
düşer diye dönüp devrimcilere havlıyorsunuz.
Boşuna devrimcilere çemkirmeyin. Emperyalistlerden size “Ortadoğu
pastası”ndan pay yok.
PASTAYI UNUTUN?
“Ortadoğu pastası”ndan sizin gibi
uşaklara pay düşmez. Size ancak
emperyalist köpeklerden arta kalan
kemikler düşer...
Dervimciler halkın onuru, vatanımızın gururudur. Sizin uşaklık yaptığınız bütün dünya haklarının baş
düşmanı Amerika’ya vuruyor. İslamcılar ne yapıyor? Amerikanın beyninde patlayan bomba kendi beyinlerinde patlamış gibi devrimcilere
havlıyor.
Gerçek anti-emperyalistler sadece
devrimcilerdir! İslamcıların tarihi
kullanılmanın tarihidir.

AKP, Amerikan
Projesidir!
Emperyalizm, “ılımlı ve çağdaş
devletleri desteklemek” sloganı çerçevesinde, bölgede bir çok ılımlı İslam partisi kurdurttu ya da var olanları
yeniden şekillendirdi. Türkiye’de
Adalet ve Kalkınma Partisi(AKP),
Lübnan’da Hariri ailesinin önderliğindeki Müstakbel Hareketi, Ürdün’de Müslüman Kardeşler, Fas’ta
yine Adalet ve Kalkınma Partisi...
Liste uzatılabilir. Bu hareket ve partilerin çoğu bulundukları ülkelerde
ya tek başına iktidar yapıldılar veya
koalisyon ortağı oldular. İktidara giden her adımda ABD’nin bilfiil desteği görüldü. Örneğin Fas Adalet ve
Kalkınma Partisi seçim sonuçlarına
bizzat ABD’nin müdahalesiyle iktidar
ortağı oldu. Bu sadece bir örnekti.
Ilımlı İslam’ın yaygınlaşması ve Ortadoğu ve Afrika ülkelerinde, iktidara

gelmesi için, Amerikan emperyalizminin müdahaleleri sürekli ve çeşitli
olacaktı.

Kapitalizme Karşı
Olunmadan Sömürüye
ve Zulme Karşı
Olunamaz
Ne AKP ve bugünkü politikaları
birden bire ortaya çıkmıştır, ne de
İslamcıların egemenlerle ve emperyalistlerle işbirliği yenidir. Ortadoğu’daki, Afrika’daki İslamcı iktidarlar
Suudi Arabistan’da, Kuveyt’te, Ürdün’de, Irak’ta ve diğer pek çok ülkede emperyalizmle işbirliği yapmış,
emperyalizmin desteğiyle iktidar olmuş, iktidarını sömürü ve zulümle
sürdürmüştür.
Bugün, emperyalizmin yarattığı
“Ilımlı İslam”, işbirlikçiliğin, sömürüye ve zulme ortak olmanın adıdır.
Burjuvaziye, emperyalizme tavır almamanın adıdır. “Din kardeşlerini”
daha fazla sömürerek zenginleşmenin
adıdır. Din maskeli burjuvazidir.

İslamcıların Tarihi,
Kullanılmanın Tarihidir
Türkiye’de İslamcılar, istisnai küçük gruplar dışında, geçmişten günümüze emperyalizm eliyle ve ona
göbekten bağımlı olarak gelişmişlerdir. Kapitalizme, emperyalizme
ve faşizme karşı olmadıkları gibi
anti-komünisttirler. Emperyalizm ve
oligarşi tarafından devrimcilerin ve
halkın mücadelesine karşı kullanmışlardır.
Her dönem sömürüyü, işbirlikçiliği meşrulaştırmışlar, bağımsızlık,
demokrasi ve sosyalizm mücadelesi
verenlerin karşısında olmuşlardır.
“Anarşi, terör, fitne” vb. demagojilerin
ve yalanların yayıcısı olmuşlardır.

AKP’yi Oluşturan
İslamcılar, 6-7 Eylüller’i,
Kanlı Pazarları, Maraşlar’ı
Yaratanların, 12 Eylül
Cuntasını Destekleyenlerin
İçinde Olmuşlardır
Bugünün, cumhurbaşkanı, baş-

bakanı, bakanları, İslami holdinglerin
sahipleri, dünün Komünizme Karşı
Mücadele Dernekleri’nin, MTTB’nin
(Milli Türk Talebe Birliği ) yöneticileri, militanlarıdırlar. Onlar 1966’da
CENTO toplantısı için ülkemize
gelen ABD Dışişleri Bakanı Dean
Ruck’a, Vatansever Devrimci Gençlik
“Amerikalı İt Evine Git!” derken;
“Konuksever Türk Gençliği Dean
Ruck’a Hoşgeldiniz Der!” deyip
Devrimci Gençliğin karşısında dikilenlerdir.
AKP’lilerin, yoksulların öfkesini
denetlemek, törpülemek, başka kanallara akıtmak temel görevlerindendir. Fethullah Gülen ve Fethullahçılar bunun için yalnız ülkemizde
değil emperyalizmin yeni sömürgecilik ilişkilerini geliştirdiği Ortadoğu
ve Afrika ülkelerinde, Kafkas ve
Balkan ülkelerinde de “çalışıyorlar”
okulları, yurtları, “Yardım Dernekleri”, televizyonları, radyoları, gazeteleri bunun içindir. CIA ile, Graham Fuller’lerle kafa kafaya verip,
bir yandan “Ilımlı İslam” adı altında
din emperyalizme uyumlu hale getirilirken bir yandan da şükürcülüğe,
gerici düşünce ve yaşam biçimiyle
halkın direnme, mücadele dinamikleri
yok edilmeye çalışılıyor.
AKP, müslüman halklara ve tüm
dünya halklarına, modernliğin, gelişmişliğin, özgürlüğün, demokrasinin
ve refahın modeli olarak sunuluyor.
Ama AKP asıl olarak dinini bile emperyalizme pazarlayan sömürü hırsının, emperyalist tekellerin ve
ABD’nin bir dediğini ikiletmeyen
işbirlikçiliğin, riyakarlıkta, yalancılıkta ustalaşmanın modelidir. Dün
din, iman, Kur’an deyip emperyalizmin Yeşil Kuşak Projesi’nde yer
alıp “Kanlı Pazarları” yaratan, 6.
Filo’yu Kıble yapıp namaz kılan da
bunlardır. BOP’un eş başkanı olup
Libya’da emperyalistlerin “zaferinin”
“şükür namazını” kılan da bunlardır.
Onlar Allah’a değil, kendilerine Libya
pastasından kırıntı da olsa pay verecek
emperyalistlere dua ediyorlar.
Zenginleşen, burjuvalaşan İslamcılar bir yandan dini kullanarak “bu
dünyanın geçici olduğu fikrini”, şü-
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Basın Emekçilerine ve Halkımıza Duyurulur!
Devrimci Halk
Kurtuluş Cephesi
Basın
Bürosu’nun 7 Şubat
2013 Tarihli 404
Nolu Anakara’da 1 Şubat
2013 tarihinde Amerikan Büyükelçiliği’ne
yönelik yapılan Feda eyleminde yaralanan gazeteci
Didem Tuncay’a ilişkin Açıklamasını yayınlıyoruz.
1 Şubat 2013 tarihinde Feda Savaşçımız Alişan Şanlı
tarafından dünya halklarının baş düşmanı Amerika’nın
Ankara Büyükelçiliği’ne düzenlenen Feda eyleminde
ölen güvenlik görevlisi Mustafa Akarsu ve Gazeteci
olduğu söyleden Didem Tuncay hakkında halkımızı
bilgilendirmek istiyoruz.
1- Ölen güvenlik görevlisi Mustafa Akarsu, 20 yıl boyunca Amerika’ya hizmette kusur etmeyen bir halk düşmanıdır. Kimse “vatanını, milletini seven, gariban güvenlik
görevlisi” demagojisi yapmasın. “Vatanı’nı milletini
seven” hiç kimse kendi ülkesinin vatandaşı olmaktan
çıkıp Amarikan vatandaşı olmaz. Çoluğunu çocuğunu
vatanında yetiştirmek varken Amerika’ya göndermez...
İşte Amerikan uşaklarının vatan sevgisi bu kadardır.

Vatan için ölünür. TOPRAKLARIMIZIN 35 MİLYON
METREKARESİNİ İŞGAL EDEN AMERİKAYA UŞAKLIK YAPANLAR VATANSEVER OLAMAZ.
2- THKP-C’den Devrimci Sol’a, Devrimci Sol’dan
DHKP-C’ye 43 yıllık tarihimiz boyunca dost da, düşman
da çok iyi bilir ki, her eylemimizde halka ve doğrudan
sorumlu olmayan kişilere zarar vermemek için kılı kırk
yaran hassasiyet gösterilmektedir. Elçilik eyleminde de
personel kapısının seçilmesi bu hassasiyetin göstergesidir.
Ancak tüm hassasiyetimize rağmen hiç bir şekilde hedefimiz olmayacak gazeteci olduğu söylenen Didem
Tuncay da eylemde yaralanmıştır. İstemeyerek neden
olduğumuz bu yaralanmadan dolayı Didem Tuncay’dan,
ailesinden, halkımızdan ve basın emekçilerinden özür
diliyoruz. Didem Tuncay’ın bir an evvel sağlığına kavuşmasını istiyoruz.
3- Didem Tuncay ve Ailesinin kabul etmesi durumunda
tüm hastane masraflarını karşılayacağımızı belirtmek
istiyoruz.

Devrimci Halk Kurtuluş
Cephesi
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kürcülüğü yayıyorlar, bir yandan da
sadaka kültürünü yerleştiriyorlar. Deniz Feneri, Cansuyu, İHH gibi “yardım” dernekleriyle halkın dini ve
yardımseverlik duygularını sömürerek
soygun yapıyorlar. Deniz Feneri örneği aynı zamanda dindar burjuvazinin ahlakını ve nasıl bir riyakarlık
içinde olduğunun da göstergesi olmuştur. Yimpaş örneği, Erbakan’ların,
Abdullah Güllerin “Kayıp Trilyon
Olayı” da AKP tarafından unutturulmaya çalışılan örneklerdir.
AKP, bir elinde Kuran, bir elinde
emperyalist ve işbirlikçi tekellerin
istek ve çıkarları, ülkemizi “en iyi
şekilde pazarlamak” için çalışıyor.
Yine bir elinde Kuran, bir elinde faşizmin silahları halkın mücadelesini
ezmeye, umudunu yok etmeye çalışıyor. Dillerinden düşürmedikleri vatan-millet, özgürlük-eşitlik sözleri
yalandır. En azgın sömürü ve zulüm,
doldurulan hapishaneler, Kürt halkını
inkar ve imha, Alevi halkın asimilasyonu ve aşağılanması gerçekliktir.
AKP’nin halka yönelik zulmü sayesindedir ki yağma ve sömürü için
ülkemize akın ediyor. Koçlar, Sa-

bancılar, Çalıklar, Ülkerler kar rekorları kırıyor.

yalizmin önemli bir uşağı olarak bölgedeki müslüman ülkelere uşaklıkta
ideolojik öncülük yapmaktadır.

Sonuç Olarak;

3- İslamcıların Cephe’ye olan
düşmanlıkları Amerika’ya olan uşaklıklarındandır.

1-İslamcılar dönemsel olarak emperyalizme karşı direniş içinde olsalar
da esas olarak tarihleri boyunca emperyalistler tarafından halkların kurtuluş mücadelesini engellemek için
kullanılmışlardır.
2- İslamcılar asla gerçek bir anti
emperyalist olamazlar. Her şeyden
önce İslam dini anlayış olarak buna
izin vermez. İslamın kapitalizme alternatif bir ekonomi politikası yoktur.
İslam da diğer dinler gibi kapitalizmin
sömürü sistemine karşı çıkmamaktadır.
Hatta İslam zekat gibi uygulamalarıyla
sömürüyü kabullendirmektedir. Sömürü düzenini savunmaktadır. Onun
için emperyalist sisteme karşı değillerdir ve dün olduğu gibi bugün de
emperyalizme uşaklık yapıyorlar. Bugünün dünden farkı ise geçmişte sosyalistlere karşı kullanılan islamcılar
bugün kendi topraklarının emperyalistler tarafından talan edilmesine
ortak olmaktadırlar. AKP’de emper-

İnançlarıyla Yaşayan
Müslüman Halkımız;
AKP, sizlerin inançlarınızı kullanarak iktidarını ayakta tutuyor.
AKP’nin dinle imanla ilgisi yoktur.
AKP’nin her şeyi Amerikan dolarlarıdır. Ortadoğu halklarına bakışını
gördünüz: AKP için müslüman halklar sadece “pasta”dır.
AKP, inançlarınızı sömürerek sizleri Amerikan uşaklığına ortak etmeye
çalışıyor. AKP’nin uşaklık politikalarına ortak olmayın. AKP’nin halka
zulüm politikalarına ortak olmayın.
İnançlarınızı kullanmasına izin
vermeyin. Amerika tüm dünyada
halkların düşmanıdır.
Siz de Amerika’dan hesap soran
Cephe saflarında yerinizi alın...

FAŞİZME KARŞI DEMOKRASİ

FEDA EYLEMİ, KİM İŞBİRLİKÇİ, KİM
VATANSEVER, KİM VATAN HAİNİ
HEPSİNİ TEK TEK ORTAYA SERDİ
1 Şubat günü Ankara'da yapılan
feda eylemi, ülkemizdeki yazarların,
sözde aydın ve demokratların kafalarının nasıl çalıştığını, işkencecileri
nasıl savunduklarını, dünya halklarının katillerini nasıl savunduklarını,
dünya halklarının ve ülkemiz halklarının adalet özlemlerine, bağımsızlık
ve demokrasi özlemlerine ne kadar
uzak olduklarını göstermiştir.
O anlı şanlı köşelerinden, gerçekle
uzaktan yakından alakası olmayan,
hiçbir araştırmaya ve incelemeye dayanmayan, akıl dışı; devrimcileri,
halkın mücadelesini karalamaya çalışan yazılar yazdılar. İrili ufaklı
birçok kalem oynadı bu konuda.

Feda Eylemlerini
Yaratan Emperyalizmin
Sömürüsü ve Oligarşinin
Faşizmidir!
Radikal gazetesi yazarlarından
Orhan Kemal Cengiz, 4 Şubat tarihli
“işkence, intihar eylemcisi, DHKPC” yazısında, Alişan Şanlı'nın feda
eyleminin nedeninin, daha önce gözaltında kendisine yapılan işkenceler
olduğunu söylemiş. Evet işkence bu
ülkede devrimcilere ve halka karşı
işlenen suçların başında gelmektedir.
Sadece bu kadar değil, bu ülkede ve
bu dünyada feda eylemi gerçekleştirmek için onlarca ve yüzlerce neden
vardır. Özellikle Amerikan emperyalizmine dünyanın neresinde olursa
olsun darbe vurmak için özel bir nedene gerek yok.
Ülkemizdeki F Tipi hapishaneler,
her geçen gün sayıları artan yoksullar,
ülkemizdeki Amerikan üsleri, Afrika'da her yıl açlıktan ölen yüzbinlerce
insan, Irak'ta ambargodan ölen 1 milyon çocuk, yoksulluk sınırının altında
yaşayan 1.5 milyar insan!... Savaşlarda katledilen milyonlar!.. CIA'nın
Libya'da, Suriye'de tezgahladığı komplolar! Tüm bunlar emperyalistlere
darbe vurmak için yeterli nedenlerdir.

Tüm bunlar Feda eylemlerinin nedenleridir. Başka nedenler aramak
için art niyetli olmak gerekir.
Bu art niyet Orhan Kemal Cengiz'in yazısının devamında kendisini
gösteriyor. "Karakollarda görev yapan, karın tokluğuna çalışan, gecekondularda yaşayan polisleri öldürüyor" diyor. Akşam gazetesinden
Özlem Çelik Akarsu da, "İnsanlık
Amerika'ya öfkeli. Masumların ölümünden sorumlu tutulan ABD'yi
yine masumları öldürerek cezalandıracağını sanmak büyük ahmaklık!" diyerek ölen Amerikan bekçisini
gündem yapıyor. Ayrıca Çanakkale
18 Mart Üniversitesi Rektörü faşist
Prof. Dr. Sedat Laçiner, “Bir emekçi
olan güvenlik görevlisini öldürdüler"
diyor.
Her ter döken emekçi değildir.
Emeği ve emekçiliği belirleyen, ne
iş yaptığınızdır. Emekçi, emeğini satana denir, onurunu satana değil. İşkenceci de, işkence yaparken terler,
sizin gibi oligarşinin ve emperyalizmin savunuculuğunu yapanlar da.
Amerika’nın bekçiliğini yapmak ve
onu her ne şekilde olursa olsun savunmak emekçilik değil, bekçi köpekliğidir. Emekçilik insanlara işkence yapmak ve kurşun sıkmak değildir. Emekçilik sokaklarda işçileri,
memurları coplamak değildir. Bunu
yaparken dökülen ter ise emekçi teri
değildir.

Dış Güçler Yalanını
Bırakın Dış Güçlere
Dayananlar,
Emperyalizmin
İşbirlikçileridir!
Bakın şu alıntılara. Bakın neler
yazmışlar. Bugün gazetesinden Adem
Yavuz Aslan "Dolayısıyla saldırıyı
bütün boyutlarıyla değerlendirmek
şart. Özellikle de uluslararası güç
mücadeleleri ve istihbarat örgütleri

arasındaki çatışmayı da unutmadan". Devamında ise "Türkiye üzerine hesapları olanlar tek ata oynamıyorlar. PKK bir şekilde sahneden çekilirse yerine başka bir örgüt ikame edilecek"diyerek,
Takvim gazetesinden Bülent Erandaç; “1-PKK terör meselesinin çözümü, hangi ülkelerin işine gelmez.
2-Taşeron örgüt, Türkiye'nin Avrupa'dan hangi devletle bozuşmasını
istiyor olabilir?” diye sorarak; Türkiye gazetesinden Adem Demir "Avrupa sol örgütleri hep kullandı. 'Derin sol' kitabının yazarı Hakkı Öznur,
terörün Avrupa tarafından beslendiğini söylüyor, Ankara'daki eylem
DHKP-C'yi aşar. Arkasında kesinlikle daha uluslararası bir yapının
imzası vardır’ diye konuştu" diyerek,
devrimci bir örgütü yabancı güçlerin
taşeronu ilan ettiler. Devrimcileri karalamaya, halkın devrimcilere olan
sempatisini kırmaya, şaibe yaratmaya
çalışıyorlar.
Şimdi sormak gerekir. Siz bunları
neye dayanarak yazıyorsunuz, kanıtınız ne? Devrimciler, Marksist Leninistler yıllardır emperyalizme karşı
savaşıyorlar. Sosyalizmin temeli de
budur. Emperyalist -Kapitalist sistemi
yıkarak yerine halkların iktidarını
koymak. Zaten savaş bunun savaşı.
Dış güçler dediğiniz emperyalizme
karşı savaş. Feda eylemi de sizin
söylediğiniz bu dış güçlerin ağababasına vurulmuş bir darbe iken, bu
iddiaları neye dayandırıyorsunuz?
Emperyalist AB ülkeleri yıllarca devrimcilere saldırdılar. Hala Avrupa
hapishanelerinde onlarca devrimci
tecrit altında hapis yatmaktadırlar.
Ülkemizdeki F Tipi hapishanelerin
finansörlerinin AB emperyalistleri
olduğunu unuttunuz mu yoksa?
Sizlere hatırlatırız ki, ülkemizdeki
iktidarlar 50'li yıllardan itibaren emperyalist devletlerle bağımlılık ilişkilerine girmişler ve bu ilişkiler bu-
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güne kadar büyüyerek devam etmiştir.
Bugün AKP iktidarı ile had safhaya
varmış, özellikle Ortadoğu'da emperyalizmin özel görevlisi olmuştur.
Sizlere hatırlatırız ki, bu ilişkileri
devrimciler başlatmamış, tam tersine
devrimciler bu ilişkileri her zaman
teşhir etmiştir. Mahir Çayan önderliğinde ise emperyalizme ve işbirlikçilerine karşı bağımsızlık ve demokrasi savaşı başlatılmıştır. Bu
savaş hala sürmektedir.
Dış güçler diyorsunuz. Size yine
hatırlatırız ki: Tam 50 yıldır AB kapılarında üyelik için dilencilik yapan devrimciler değil, sizin devletinizin sağ veya sol maskeli iktidarlarıdır. Ve bugün de AKP bu
süreci devam ettirmektedir. Tayyip'in
yalandan yere diklenmeleri geçin.
Kimseyi aldatamazsınız. Gerçeklere
dönün. Ülkemize elini kolunu sallayarak gelen Dünya Bankası ve IMF
memurlarıyla yapılan anlaşmalara,
pazarlıklara gelin. NATO temsilcileri
ile yapılan anlaşmalara gelin, İsrail
ile yapılan anlaşmalara gelin. Bunların
hepsini açıklayın görelim kimlerin
dış bağlantısı var.
Şunu da unutmayın: Libya'daki
emperyalizmin işbirlikçilerine bavullar
içinde yüz milyonlarca doları taşıyanlar
devrimciler değil, AKP'nin Dışişleri
Bakanı Ahmet Davutoğlu idi.
Hatay'da kamplar kurarak komplocular yetiştiren, bunların Suriye'ye
girerek bombalama yapmasını sağlayan devrimciler değil, AKP iktidarıdır.
Alişan Şanlı'nın feda eyleminden
sonra bir kısım yazar dış güçler söylemlerine sarılırken, bir kısmı da derin
devlet kullanıyor söylemlerine başvurdular. Bugün gazetesinden Doğu
Erbil, "Terörizm bileşik kaplar gibidir.
İşlevsel olduğu bir sistemde boşluk
doğduğunda başka bir unsur onun
yerini doldurur. PKK'nın şiddet denkleminden çıkma olasılığının doğduğu bir zamanda DHKP-C'nin zuhur etmesi manidardır. Bu örgütün
geçmişine baktığımızda onu, derin
devletin iktidarını pekiştirmek için
başvurduğu cinayetlerde görürüz"
diyor. Emin Akdağ 4 Şubat'ta Aksiyon
dergisindeki yazısında devrimci ör-

gütleri özel kuvvetlerin kullandığını
ve eylem yaptırdığını yazmış.
Eski savcı Bugün gazetesinin yazarı Gültekin AVCI Özel Harp Dairesi, JİTEM gibi kontrgerilla örgütlerinin devrimcileri kullandığını ve
bunlara eylemler sipariş ettirdiğini
yazmış. Yine yazısı içinde komplo
ile tutuklanan HHB ve ÇHD avukatlarını "örgüt üyesi" diye hedef
göstermiş. Ki bunlar onlarca yazar
arasında öne çıkanlar.
Birincisi, demokratik kurumları,
işçilerin, öğrencilerin, gecekondu
halkının, tutuklu devrimcilerin avukatlığını yapmak onurlu bir iştir.
Onursuz olan mesleğini para karşılığı
satmaktır. Demokratik kurumları bu
şekilde hedef yapmak, faşizmin kurduğu komploya ortak olmak, bunun
parçası olmaktır.
İkincisi, devrimciler yıllardır sizin
söylediğiniz bu kontrgerilla örgütleriyle savaşıyorlar. Yüzlerce ve binlerce devrimci bu katliam örgütleri
tarafından katledildi, kaybedildi.
Daha yakın zamanda gündeme gelen
toplu mezarları hatırlarsınız. Dersim'de bir toplu mezardan devrimcilerin kemikleri çıkartıldı. Bu toplu
mezarları yaratanlar sizin söylediğiniz
bu kontrgerilla örgütleridir.

“Taşeronluk”, “Maşalık”
Yok, Hesap Sorma Var!
Feda Eyleminin
Sorumlusu,
Emperyalizmin
Sömürüsü, Oligarşinin
Faşizmidir! Her şey
Bu Kadar Alenidir!
Açlık, yoksulluk, işsizlik, doktorsuzluk, baskı işkence ve katliamlardır sebep. Derin analizlere gerek
yok. Onurlu bir vatansever vatanı
ve halkı için canı pahasına dövüşür.
Şöyle olmuş, bu bunu demiş, öyle
yazmış, böyle söylemiş! Geçin bunları
da açıklayın, kanıtlayın. Soruyoruz:
hangi eylemleri yaptırmışlar, ne zaman ve nerede, kimlerle eylem talimatı vermişler veya işbirliği yapmışlar, bunların belgeleri ve kanıtları
nedir ve nerededir açıklayın.

Devrimci yaratıcılık ve devrimci
iradenin sonucu olan cezalandırmaları
bu şekilde ifade etmeler yeni değil.
Son da olmayacak biliyoruz. “Emperyalistlerin taşeronu” iddiasında
bulunanlar, “yerli istihbaratın maşası”
iddiasında bulunanlar, devrimci bir
eylemin yarattığı sempatiyi boşa çıkarmak, yarattığı ideolojik etkiyi bertaraf etmek için üfürüp duruyorsunuz.
Hiçbir kanıtı olmayan, gerçeğe
dayanmayan iddiaları ortaya atıp
sonra da gazeteci, araştırmacı, yazar
gibi ünvanlar taşınamaz. Her şeyden
önce bu meslek ahlakına aykırıdır.
İddia sahiplerine sesleniyoruz iddialarınızı kanıtlayın. Yoksa bu yazdıklarınızla ancak ve ancak kafalarınızın
sizin o dış güçler dediğiniz emperyalistler tarafından kontrol edildiğini
yine sizler kanıtlamış olacaksınız.
Bu yazdıklarınız sizin emperyalizmin ve onun uşağı sömürücü oligarşinin kalemşörleri olduğunuzu
kanıtlar. Yok diyorsanız, kanıtlayın.
Sizi her iddianızı kanıtlamaya çağırıyoruz. Kanıtlamayanlar, bu yazdıklarını yazmaya devam edenler beyinlerini halkların katillerinin hizmetine sunanlardır.
Açıklayamadığınız ve kanıtlayamadığınız her iddianız için ayrı ayrı
şerefsiz damgasını hak ediyorsunuz.
Burada isimlerini verdiğimiz ve
vermediğimiz tüm yazarlar: Yalan
haber yapmak, gerçekleri gizleyerek
çamur atmaya çalışmak, emperyalizmin suçlarını örtbas etmeye kalkmak, faşizme yaltaklanmak namına
asılsız yazılar yazmak, asılsız iddialarda bulunmak namussuzluktur, alçaklıktır. Daha da ötesinde suçtur ve
her suçun bir cezası vardır.

Suç İşlemekten Vazgeçin,
Düşmanlık Yapmaktan
Vazgeçin
Bilerek, isteyerek bunları yazmak,
asılsız iddialarla halkın mücadelesini
karalamaya çalışmak halka düşmanlık
yapmaktır.
Halka düşmanlıktan vazgeçin.
Yoksa bir gün tüm bunların karşılığı
olarak hesap vermek zorunda kalırsınız.
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Hukuksuzluğunuza Boyun Eğmeyeceğiz

18 Ocak
2013 tarihinde devrimcilere, demokratik kitle örgütlerine,
kültür merkezlerine yönelik yapılan
keyfi, ahlaksız ve hukuk dışı operasyonda avukatların gözaltına alınmalarının nedenlerinden birinin DHKP-C
davasından yargılanan kişilerin davasına
bakmak olduğunu söylemiştik. Savcılar
da avukatları sorgularken utanmadan
neden devrimcilerin davasına bakıyorsunuz dediler. Bakın savcılar Avukat
Şükriye Erden’e ne sormuşlar; Soru,
“İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle
Mücadele Şube Müdürlüğü’nce DHKPC terör örgütü mensubu olmak suçu
şüphesiyle 2010 ile 2012 yılları arasında
gözaltına alınan şüpheliler ve bu şüphelilerin emniyetteki savunmalarına
katılan müdafiler hakkında elde edilen
veriler incelendiğinde; bu tarihler arasında gözaltına alınan 470 şüphelinin
288'ine Halkın Hukuk Bürosu avukatları, 182'sine ise İstanbul Barosu’na
bağlı farklı avukatların müdafilik yaptıkları görülmüştür. Kayıtlar tetkik edildiğinde bu tarihler arasında sizin 29
DHKP-C terör örgütü şüphelisinin avukatlığını üstlendiğiniz ve başka terör
örgütü şüphelilerinin avukatlığını üstlenmediğiniz anlaşılmıştır. Neden sadece
DHKP-C terör örgütü şüphelilerinin
avukatlığını üstleniyorsunuz? Örgüt
üyesi şüphelilere ifade vermemeleri
yönünde telkinde bulundunuz mu?”
“Gözaltına alınan DHKP-C terör
örgütü mensubu şüphelilerden TCK
221. Maddede belirtilen etkin pişmanlık
hükümlerinden yararlanarak ifade verenlerin tamamına yakınının İstanbul
Barosun’dan atanan avukatların ya
da kendi özel avukatlarının geldiği,
HHB avukatlarının müdafiliğini yapan
şüphelilerin tamamına yakınının ise
susma haklarını kullandıkları ve açlık
grevi yaptıkları tespit edilmiştir. Kayıtlar tetkik edildiğinde avukatlığını
üstlendiğiniz 29 DHKP-C terör örgütü
şüphelisinin 28'i emniyette susma hakkını kullandığı ve açlık grevinde bulunduğu anlaşılmıştır. Bu durumun
izahını yapınız.”
Görüleceği üzere sorular doğrudan
avukatlık mesleğine ilişkin sorulardır.

BİZ KAZANACAĞIZ!
Savcılar bizi müvekkillerimizin haklarını
koruduğumuz, haklarını hatırlattığımız,
polisin bir piyonu olmaktan kurtardığımız, mesleğimizi düzgün ve etkin
bir biçimde yürütüğümüz için sorguluyor. Özel yetkili savcılar, avukatların
işini polislerin görevini kolaylaştırmak,
polislere yardım etmek olarak algılıyorlar herhalde. Polislerin talimatları
dışında hareket edemeyen, onların yazdığı senaryolara kendilerini kaptırıp
giden savcılar hukuk kurallarını bir
kenara bırakmış durumdalar. Onlar için
hukuk kuralları, vitrinde seyirlik durması
gereken, gerektiğinde “Biz de temel
sanık haklarına saygılıyız” diye gösterilen maddelerden ibarettir. Bu maddelere işlevlik kazandıran devrimcilere,
devrimci avukatlara düşmandırlar. Bu
nedenle, bir de onların bize dayattığı
sınırı her aşışımızı tek tek saymışlar.
Meğer ne düşmanlarmış susma hakkını
kullananlara. Ve eminiz her susma hakkının kullanılması polis teşkilatının hanesine başarısızlık olarak yazılıyor.
Susma hakkı şüphelinin en önemli haklarından bir tanesidir. Susma
hakkı temelini işkence yasağından
alır, bu nedenle diğer sanık haklarına
göre daha önemli bir haktır. Bir şüpheliye susma hakkı tanınırsa işkence
yapılmasının önüne geçildiği, işkenceden korkup kendisini ya da başkasını
suçlamasının engelleneceği düşünülmüştür. Başka bir deyişle susma hakkı
işkence ile mücadele sonucu kazanılmış bir haktır. Bu nedenle bu hak
sahiplendiğimiz bir haktır. Öte yandan
kimse suçsuzluğunu kanıtlamak zorunda olmadığı gibi, kendisi ya da
başkası aleyhine beyanda bulunmak
zorunda da değildir. Devlet bir kişinin
suç işlediğini iddia ediyorsa, bu iddiayı
kanıtlamak da devlete aittir. Hiç kimse
beyanda bulunmayacağı gibi kendi
aleyhine olacak delil de vermek zorunda değildir. Dolayısıyla kimseden
zorla parmak izi, kan, kıl, tükürük
örneği, yazı örneği alınamaz. Bunlar
evrensel haklardır ve tarihsel bir mücadelenin ürünü olan haklardır. Anayasa’da ve Ceza Muhakemeleri Kanunu’nda bu haklar kabul edilmiştir.
Ancak gözaltında tutulan kişi, yazılı

olarak kabul edilmiş bu hakları kullandığında ya işkence ile karşılaşıyor
ya da örgüt tavrı takınıyor denilerek,
bizzat adaleti sağlayacak mekanizmalar
tarafından yasalar hiçe sayılarak, baskı
altında tutuluyor. Biz buna izin vermiyoruz. Hukuksuzluk ve tahammülsüzlük de burada ortaya çıkıyor. Tahammülsüzler çünkü, polisin baskı altında tuttuğu kişilere haklarını hatırlatarak onları işbirlikçileştirmelerini,
yeni komplolar kurmalarını, sahte tutanak oluşturmalarını engelliyoruz,
şüphelileri aynı zamanda gizli tanık
olarak dinlemelerine izin vermiyoruz.
Tahammülsüzler çünkü, devrimcileri
sahipsiz bırakmıyoruz, onlarca keyfi
operasyonu ve uygulamaları teşhir
ediyoruz.
Sorular arasında Halkın Hukuk Bürosu avukatlarının müdafilerini üstlenmediği kişilerin susma hakkını kullanmadıkları tespit edildiği söylenmiş. Sayı: 352
Peki ifadeleri alındığı söylenen kişilerin
Yürüyüş
kaçının mahkemelerde ifadelerini geri
17 Şubat
aldığını, ifadelerin baskı altında ve
2013
avukat huzurunda olmadan alındığını
da tespit etselerdi ya. Polisler ile işbirliği
içerisinde çalışan avukatların olduğu
artık sır değil. Polisler ifade alıyor,
avukatlar ifade sonunda gelip tutanağı
imzalayıp gidiyorlar. Bir çok avukat
bu nedenle şikayet edilmiştir. Tanımadığı
yüzlerce kişi hakkında beyanda bulunan
kişilerin ifadesinin altında aynı avukatlarının isminin bulunması tesadüften
ibaret olmasa gerekir.
Bizler adlarını gizledikleri o anlı
şanlı tanıkların dahi emniyetteki ifadelerini kabul etmediklerini, ifadelerini
okumadan imzaladıkları itiraflarını
mahkeme salonunda dinledik. O itirafları savcı ve hakimler de dinledi,
hukuk adına bir işlem yaptılar mı,
hayır. Yapmazlar da. Polisin onlarca
komplosunun su yüzüne çıktığı ve kabul ettirilmeye çalışıldığı hukuksuzluğa
karşı savaşıyoruz. Asıl hazımsızlık
hiçbir şeyi sineye çekmememizdendir.
Biliyoruz, bu savaş hukuksuzluğunuzu
kabul ettirme savaşıdır. Emin olun
hukuksuzluğunuzu kabul etmeyecek
ve bu savaşı biz kazanacağız.
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İşkence Yapanları
Korumak Çürümektir!..

18 Ocak tarihinde aralarında Halkın Hukuku Bürosu, Çağdaş Hukukçular Derneği, Yürüyüş Dergisi, Gençlik Federasyonu, TAYAD, İdil Kültür
Merkezi ve Okmeydanı Haklar Derneği’nin bulunduğu kurumlara yağma
ve talanla yapılan baskının hem hukuk
dışı bir yöntem ve tarzda yapılması
hem de gözaltına alınan herkese işkence yapılması açısından öfke yaratmıştı. Sadece gözaltına alınma aşamasında değil, gözaltı süresince yasal
kılıf altında işkence uygulandı.
AKP iktidarının “İşkenceye Sıfır
Tolerans” söyleminin palavradan başka bir şey olmadığı kısa zamanda anlaşıldı, söylemlerin tam aksine AKP
iktidarı işkenceyi orantılı güç kullanma adı altında yasal hale getirdi.
Polisin sokak ortasında ya da kamera altında işkence yaptığı ortaya çıktığında bunu savunur oldular. Orantılı güç kullanma adı altında tekmeleyerek yaralama, kafa kırma, göz patlatma hakkını, güvenlik gerekçesiyle,
kelepçeyi tersten takıp sonuna kadar
sıkarak acıdan bayıltma ve ellerin
kangren olmasına neden olma hakkını, sorgu ve mülakat adı altında uykusuz bırakma hakkını, dışarıdan gelen suyu vermeyiz tuvaletten su içsinler söylemiyle susuz bırakma hakkını kazandılar. Hangi biçim adı altında olursa olsun işkence insanlık suçudur ve işkence yapanların düzgün
bir ahlaka sahip olmadıklarını, ahlaki düşkünlük içerisinde olduklarını
söyleyebiliriz. Çünkü işkencede amaç,
insanda fiziksel bir yara, fiziksel acılar oluşturmaktan çok, kişiliği ezme,
ruhsal ve zihinsel yaralar oluşturmaktır. İnsanın zihinsel ve ruhsal
yapısında yarattığı tahribat çoğu zaman görülmez ve bu nedenle tedavi
edilmesi çok daha zordur. Bu nedenle işkence ağır suçlar arasındadır.
Polisin işkence yaptığı ortaya çıktığında polisler “bize mukavemet
gösterdiler, biz de orantılı güç kullandık” şeklinde açıklama yaparken
savcı ve hakimler yapılan suçu işkence diye tarif etmekten çekinirler.

Bunu kötü muamele olarak değerlendirir, polislerin suçlarını hafifletmeye çalışırlar. Kötü muamele tarifi suçu masumlaştırmaktır, hafife almaktır. Örneğin savcıya işkence gördüm denir, savcılar bunu “kötü
muamele” olarak tutanağa geçirirler.
İşkence suçu, kullanılan şiddetin yoğunluğu ile ilgili değildir:
Kimi zaman tek bir tokat, kimi zaman
tek bir söz işkence olarak kabul edilebilir. Kişiyi baskı altında tutmak ve
sinmesini sağlamaya dönük her eylem
ya da bu amaçla yapılmadığı iddia
edilse bile kişiliğinde yara oluşturan
her hareket ve davranış işkence suçunu oluşturur. Kişinin direnme ruhunu öldüren, hakkına sahip çıkma
gücünü zayıflatan ve devlet eliyle yapılan her fiil işkencedir.
Gözaltına alınanlara neler yapıldığını anlatan ve görüşmeye gelen
avukatların da tanık olduğunu gösteren sorgu tutanağından örnekler,
“Müdafiileri ile görüşmeye getirilip götürülme aşamasında yerlerde sürüklenmiştir, tuvalet ve su ihtiyacı karşılanmamıştır.” (Günay
Dağ, 20.01.13 tarihli sorgu tutanağı)
“Basitçe saç teli alınabilecekken
aşağılamak için zorla başımdan tutarak ve muhtemelen şah damarıma
baskı yaparak, eziyet ve acıyla tükürük örneği alınmıştır, parmak izi
alırken beni yere yatırdılar, bu esnada
bir polis amiri geldi ve “senin ne halde olduğunu görmek için geldim”
dedi.” (Ebru Timtik, 20.01.13 tarihli sorgu tutanağı)
“Arama işi bittikten sonra polis
otosunda saldırıya uğradım. Kafama
bastılar, arka tarafta üzerime oturdular, üst aramada ayakları ile üstüme bastılar iki gün boyunca su ve
şeker vermediler.” (Taylan Tanay,
20.01.13 tarihli sorgu tutanağı)
“Kendisinden zorla tükürük örneği alınmıştır, kendisine isnat edilen fiille tükürük örneği alınması
arasında maddi hukuki bağlantı
yoktur.” (Naciye Demir)

“Bizi zorla merdivenlerden sürükleyerek aşağıya indirdiler, avukat
görüşmesi esnasında görüşmeye müdahale edilmiş ve görüşme engellenmiştir. Polis ‘yukarıdaki on avukat
da sizin gibi su ve şeker getirmekle
başlamıştı, hakkınızda tutanak tuttuğumuzdan haberdar mısınız, böyle giderse sizin sonunuz da böyle olacak.’ Tehdit edildik, hakarete maruz
kaldık.” (Barkın Timtik, 20.01.13
tarihli sorgu tutanağı)
“Müvekkilime tarafımızdan su ve
şeker verilmesi esnasında kelepçesinin ters takılmış olduğunu bizzat
gördük.” ( Utku Aykar’a ait 20.01.13
tarihli sorgu tutanağı)
Polisin ahlakını yansıtan bu uygulamalar, ki bunlar sadece belli başlılarıdır, görüldüğü üzere bu fiiller sadece fiziksel acı yaratmak için yapılmamıştır, kişiliği ezmek, aşağılamak,
sindirmek amacıyla yapılmıştır. Bu anlatımları dinleyen ve kayda geçiren kişi
sözde hukuku bilen, hukuka uygun
davranmaya yemin etmiş savcılardan
bir tanesi. Operasyon kararını veren
savcılara soruyoruz, işkence gören
kişileri tutuklamak üzere hakimliğe
gönderdiniz, bunu sözde hukuk adına
yaptınız, ahlakdışı bir davranış olan işkence suçunu yapan polisler için bir işlem yaptınız mı? Ki suçu işleyenler kararını sizin verdiğiniz ve denetlemekle yükümlü olduğunuz gözaltı aşamalarında gerçekleşti, yaptıkları tüm
uygulamalarda sırtlarını sizin verdiğiniz kararlara dayadılar. İşkence gördüm diyenler karşısında yüzünüz kızarmadı mı? Yoksa “beni ilgilendirmez, gidin suç duyurusunda bulunun” mu dediniz? Bir savcı ya da hakim suç işlendiğini öğrendiğinde gereğini yapma ve delilleri toplama yükümlülüğü altında olduğu kuralını
unuttunuz mu? İşkence suçu, sizin yürüttüğünüz soruşturma nedeniyle işlendiğinden daha da sorumlu davranmanız gerekmiyor mu? Örneğin hemen delil toplamaya başladınız mı?
Emniyet Müdürlüğü’ndeki tüm kamera
kayıtlarını incelemeye aldınız mı?

FAŞİZME KARŞI DEMOKRASİ

Hangi doktorların hukuka aykırı bir biçimde kan ve kıl örneği aldığını tespit
ettiniz mi, tanık ve müşteki beyanlarını aldınız mı, teşhis işlemi yaptınız
mı? Merak ediyoruz. Savcılık görevinizi hukuk adına yapıyorsanız, işlenen
işkence suçu nedeniyle aynı titizliği
göstermeniz gerekmiyor muydu? Peki
işkence suçunu işleyenlerin alacağı
ceza, örgüt üyeliği cezasından az mı?
Üstelik onlar birden çok kişiye, birden

çok defa aynı suçu işledikleri ve bu
daha ağır bir suç olduğuna göre onların da gözaltına alınıp tutuklanmaları
gerekmiyor mu? Hukuk gözüyle bakan, tarafsız bir savcının böyle düşünmesi gerekmez mi? İşkence suçu
örgüt üyeliği suçundan daha hafif bir
suç değil, bunu çok iyi biliyorsunuz,
değil mi? Neden işkence yapanlar
hakkında esaslı bir soruşturma yürütmediğiniz ve hukuka uygun davran-

madığınızı söyleyelim. Çünkü korkuyorsunuz! Kendi yemininiz arkasında
duramayacak kadar korkak ve güçsüzsünüz. Arkadaşlarımız hakkında
yürüttüğünüz soruşturma hukuka değil siyasi nedenlere dayanıyor ve sizin
sayenizde hukuk dışılığını meşru göstermeye çalışıyorlar. Bu durum direnenlere bir şey yapmaz ama sizi çürütür. Çürümeyin yemininize sahip çıkın.

Hiçbir Güvenlik Önlemi Feda Ruhuyla
Donanmış Devrimcilere Karşı Sizi Koruyamaz!
8 Şubat günü Cepheliler, Örnektepe’de Feda Savaşçısı Alişan
Şanlı’yı korsan eylemle selamladılar.
1 Şubat günü Ankara’daki ABD Büyükelçiliği’ne yönelik feda eyleminde DHKC savaşçısı Alişan Şanlı şehit düşmüş, Amerika’ya
uşaklık eden bir güvenlik görevlisi ise ölmüştü. Dünya halklarının
baş düşmanı olan Amerika’ya yönelik yapılan bu eylem, emperyalizme ve onun Türkiye’de uşaklığını sürdüren AKP iktidarına
önemli bir mesaj olmuştu. ABD’nin ve Erdoğan’ın korkularını büyüten eylem 8 Şubat günü Örnektepe Köprüsü ve Etibank Caddesi’nde
kurulan barikatlarla selamlandı. Örnektepe Köprüsü’nü molotoflarla
trafiğe kapatan Cepheliler, “Umudun Adı DHKP-C”, “Alişan Şanlı
Ölümsüzdür”, “Yaşasın Feda Eylemimiz”, “Umudun Adına Feda Feda
Bin Selam”, “Titre Oligarşi Parti Cephe Geliyor”, “Önder Yoldaş Dursun Karataş!” sloganlarıyla Etibank Caddesi’nde barikatlarla trafiği
kestiler.
Son olarak Örnektepe Köprüsü’ne 2 adet bomba süsü verilmiş,
üzerinde “Feda Savaşçımız Alişan Şanlı Ölümsüzdür! DHKC” yazan pankart ile bir adet “DHKC” yazılı pankart asıldı. Eylem ilk başladığı anda köprünün başında bekleyen akrep, önüne “DHKC” pankartı açılmasının ardından molotoflarla yakılarak kovuldu. Pankartlar
asıldıktan sonra Cepheliler iradi olarak geri çekildiler. Cephelilerin
gitmesiyle köprüye gelen akrepler, panik halinde sağa sola dağıldılar. Köprüde asılı olan pankartı görünce, caddeyi trafiğe kesip, pankartın olduğu yerden uzaklaştılar.
Yaklaşık 1 saat sonra E-5 Karayolu’nu ve Metrobüs hattını Perpa ve Haliç Köprüsü’nden itibaren trafiğe kapatan işkenceci polisler,
E-5 Karayolu Ankara istikametini 2 saat süresince trafiğe kapattı.
Köprüye bomba imha ekipleri çağrıldı. Köprüden asılı olan pankartı keserek, yola düşüren işkenceciler, köprü üzerindeki yolu da
trafiğe kapatmak zorunda kaldı.
Bomba imha ekipleri eylem yerine gelip süsü patlattığı anda, polislerin yüzünden korku okunuyordu. Eylemin ardından Cephelilerin kurduğu barikatlardan dolayı geçemeyen bir akrep, panik halinde
çıkmaz sokağa girip kaza yaptı. Eylem sırasında, “Mahirlerden bugüne Amerikan emperyalizmine karşı olan kinimizi, 1 Şubat günü ABD’nin Ankara Büyükelçiliği’ne gerçekleştirdiğimiz feda eylemimizle gösterdik. FBI ajanlarınızı, işkenceci polislerinizi, devrimcilerin üzerine saldırtmaktan vazgeçin” denildi.

KEYFİ TUTUKLAMALARA KARŞI ADALET İSTİYORUZ!
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“Yargı Kararıdır” Tartışılmaz,
Demek; Faşizmi Aklamaktır!

18 Ocak 2013 polis
baskınları ve komplo tutuklamalarıyla
oligarşinin yargısı bir kez daha tartışmaların odağına oturdu.
Polisin eşkıyalığının, iftiralarının
aleni şekilde teşhir olması karşısında
operasyonu savunanlar, “demek ki
hakimin elinde bizim bilmediğimiz
sağlam deliller var” söylemine sarıldılar. Hatta Nazlı Ilıcak gibi hızını
alamayanlar, “Savcıyı, hakimi bu
kadar da yıpratmayın. Bırakın da
yargı işini yapsın” demeye kadar
götürdü işi.
Peki yargının işi nedir? Yargıya
neden müdahale edilemesin? Neden
“yargıya intikal etmiş olaylar” üzerine
yorumda bulunulamasın? Bu nakaratları tekrar edenlerin birçoğu, bu
soruyu cevaplayamaz. Öyle söylenmiş, öyle kabul ettirilmiş bir düzen
yasasıdır bu. Sorgulanmadan kabul
edilmesi istenir. Bu ülkede burjuva
politikacılar, bürokratlar aksi olduğunu bilerek durmadan “yargının
bağımsız olduğunu” söylerler. Peki
neden böyledir? Yargıya neden böyle
bir kutsallık atfedilmektedir?

Yargının Tartışılmazlığı
Faşizmin Otorite
İhtiyacıdır
Oligarşik düzenin geniş halk kesimlerinin gözünde meşruluğunu sağlamak için, “yasama, yürütme ve
yargının bağımsızlığı”ndan söz edilerek, “yargı”nın her türlü haksız,
adaletsiz uygulamayı; yolsuzlukları
önleyeceği söylenir. Oysa durum hiç
de öyle değildir.
Birincisi; yargı, yasamanın çıkardığı -başta anayasa olmak üzereyasalara bağlı çalışır. Anayasa ise
faşizmi kurumsallaştırmış, sömürüyü
güvence altına almıştır. Anti-demokratiktir. Böyle bir hukuktan halkın
yararına çalışması beklenemez. Ayrıca, Hakim ve Savcılar Yüksek Kurulu ve doğrudan bağlı oldukları
Adalet Bakanlığı dolayısıyla, yürütmeden bağımsız değil, denetiminde
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ve hizmetindedir.
İkincisi; yasamanın çıkardığı yasaları esas olarak belirleyen yürütme,
yani hükümettir. Hükümetin istemediği bir yasa, “kabul edenler, etmeyenler” ortaoyunundan geçemez.
Üçüncüsü; yasamayı ve yargıyı
yönlendiren yürütme ise, emperyalizmin ve oligarşinin çıkarları adına
işleri yürütmek için vardır. Onlara
hizmet etmeyen bir hükümet kurulamaz, ayakta kalamaz. Onların işini
yürütmek, yeni-sömürge ilişkileri
sürdürmek ve halkı sömürüye razı
etmektir, ki; bu ancak faşizmle mümkündür.
Ve faşizm; işte bu yasama-yürütme-yargı sacayağının üzerinde hayat
bulur. Dolayısıyla, “yargıyı tartıştırmama”nın, faşizmin otoritesini
tartıştırmamak anlamına geldiği
kendiliğinden ortaya çıkar.

Yargı Kararları
Oligarşinin Sınıf
Çıkarları İçindir
Sömürücü sınıflar için esas olan
otorite ihtiyacıdır. Tarihin çeşitli aşamalarında bu ihtiyacı dine (doğrudan
tanrıya veya tanrının, peygamberlerin
vekilliğine), milletin temsilcisi oldukları iddiasına, faşist teröre veya
başka bir şeye dayanarak karşılamışlardır. Faşizmin otoritesinin temel
aracı olan mahkemeler de, otoritelerinin kaynağı olarak “Türk milleti”ni
göstermektedirler. Yargı kararları,
“Türk milleti adına karar veren
mahkemeler” girişiyle sunulmaktadır. Türk milleti adına karar alma
yetkisini onlara kim, nasıl vermiş
belli değildir. Birinci olarak, ülkeyi
yöneten halk değil, azınlıktır. İkincisi,
faşizmin yargı sistemi, halkın hiçbir
biçimde yargılama sürecine katılmadığı bir sistemdir. Bu sistemin aldığı
hiçbir kararda halkın katılımı yoktur.
O halde bu kararların “Türk milleti”
adına diye sunulamayacağı ortadadır.
Bu da faşizmin otoritesini meşrulaştırmak için başvurulan aldatmaca-

lardan biridir.

Söylendiği Gibi, “Yasalar
Karşısında Herkes Eşit”
Değildir
Sömürü, yağma, işgalden yana
olanlar ayrı; halktan olanlar, bağımsızlık-demokrasi-sosyalizmden, adaletten yana olanlar ayrıdır. Yasalar
oligarşik düzeni savunur, bu nedenle
egemen sınıflar için değil, halkın
uyması içindir.
Faşizmin otoriteye ihtiyacı var.
Bu otorite için polis-askerden sonra
yargı gelir. Hakim ve savcıların işlettiği yargı, baskıyı ve zulmü yasallık
kılıfının altında sürdürerek, faşizmin
otoritesini tesis eder. Faşizme göre,
hiçbir şey sorgulanmamalıdır. Sorgulanırsa adaletsizlik ortaya çıkar.
Sorgulanırsa, eşitsizlikler ortaya çıkar.
Sorgulanırsa, “vatan, millet, millilik”
sıfatlarıyla donatılan kurumların kime
hizmet ettiği açığa çıkar. Bu nedenle
en büyük cezalar; vatanı satanlara,
katliam yapanlara, işkencecilere, tecavüzcülere, pezevenklere, uyuşturucu tacirlerine değil, haklar ve özgürlükler mücadelesi yürütenlere verilir.
Yargı, kitlelerin gözünde meşrulaştırılmalı ve kutsallaştırılmalıdır
ki, kitleler haksızlığa, adaletsizliğe
maruz kaldıklarında, “çözüm yeri”
olarak düzenin mahkemelerini görebilsinler. Kitleler, “adalet” için düzenin mahkemelerine bel bağladıkları
ve bu mahkemelerin kararlarını da
“şeriatın kestiği parmak acımaz” diye
tartışmaksızın kabul ettikleri sürece,
düzen güvende demektir.

Yargı, Aynı Zamanda
Oligarşi İçi Çatışmanın
Araçlarından Biridir
Halka karşı saldırıda net olan yargı, oligarşi içi çatışmalarda da kullanılır. Yakın döneme baktığımızda
bu çatışmanın yansımalarını, AKPYÖK kavgasında, AKP-Ergenekon

FAŞİZME KARŞI DEMOKRASİ

vb. davalarda açıkça görürüz. Daha
önce AKP’nin karşısına “yargıyla”
çıkanlar, bugün yargıyı eline geçiren
AKP’nin “yargı bağımsızlığı” söylemiyle saldırıya uğramaktadır. Elbette ki, her iki kesim de halka ve
devrimcilere karşı bunun kullanılmasından yanadırlar. Hukuksuzluklar,
yasadışılıklar devrimcilere uygulanırken onaylayanlar, iş kendilerine
dönünce yaygarayı kopartmaktadırlar.
Keza hükümetlerde yer alanlar değişmiş, yasalarda kimi kazanımlar
sağlanmış ancak devrimcilere karşı
yapılanlar, yasadışı uygulamalar; delilsiz, komplolarla tutuklamaların,
hak gasplarının özü değişmemiştir,
değişmeyecektir de.
İnfaz, işkence davaları bu açıdan
çarpıcı örneklerdir. Yargının bağımsızlığı bir yana, yargı, düzenin yasalarını bile uygulamaz bu davalarda.
Doğrudan faşizmin o konjonktürdeki
politikalarına göre karar verir. Apaçık
belgelere, kanıtlara rağmen işkencecileri, katliamcıları aklar. Son operasyonda tutuklanan devrimci avukatların baktıkları işkence katliam
davalarına bakılmadır.

Yargı Kararları
Tartışılamazmış
Hayır! Tartışılır
Tartışılmalıdır!
Yargı ifade ettiğimiz gibi sınıfsaldır. İktidarın savaş aracıdır. Poli-

siyle, askeriyle bastırır, sindirir; sinmeyenlere yargısıyla saldırır. İşkencelerini, katliamları, yolsuzlukları
yine yargısıyla aklar, meşrulaştırır.
Yargıya intikal etmiş meseleler
tartışılamaz ise, o zaman Devlet Su
İşleri bürokratlarına havale edilen
bir konu da tartışılamaz. “Yargıçlara”
faşizmin atfettiği kutsallık, tamamen
sahte, tamamen suni bir kutsallıktır.
Onlar da düzenin başka herhangi bir
memuru gibi, düzenin önlerine koyduğu yasalara göre işlem yapıyorlar.
Düzenin başka herhangi bir bürokratı
gibi, oligarşinin çıkarları gerektirdiğinde önlerindeki yasaları da çiğneyip
“devletin ali çıkarları” için “rutin
dışı kararlar” veriyorlar. Böyle bir
yargının nesi, neresi tartışılamaz?
Bakın son operasyonlara. Yalan,
iftira, yağma, yıkım, işkence... Hangisi
yasal bunların? Bunları yapanların
hangisi yargı önünde? Ne idüğü belirsiz gizli tanıklar, polis-savcı ve
hakimden başka kimsenin içeriğini
bilmediği gizlenmiş bir dosya var.
Hani “şüpheden sanık yararlanır” ilkesi? Emniyet müdüründen başsavcısına, bakanlarından başbakanına
kadar basın yoluyla suçlama, operasyonu sahiplenme, haklı çıkarmaya
meşrulaştırmaya çalışma. Hani nerede
“masumiyet karinesi”, hani nerede
yargıda olan bir dosyayı tartışmama?
Yargıya müdahale etmeme nerede
kaldı? Bu yaşananlar yukarıda anlattığımız yasama-yürütme-yargı bü-

tünlüğünün küçük bir örneğidir sadece.
Kentsel dönüşüme bakın, madenlerin yağmalanmasına bakın, mevcut
yasalar engel olduğunda hemen değiştiriveriyorlar. Yasallaştırıyor. Evini
koruyan, maden yağmasına karşı çıkarak merasını, ormanını koruyan
halk suçlu oluyor, cezalandırılıyor.
Geçin bu “yargıya güven” palavralarını.
Toparlayacak olursak;
1- Yargı, faşizmin her türlü zulmünün aklandığı ve düzenin muhaliflerinin sindirildiği kurumdur.
2- Yargının işi, oligarşik düzenin
çıkarlarını korumaktır. Bunun dışında,
bu yargıdan adalet beklemek ölü gözünden yaş ummakla eşdeğerdir.
3- Bu nedenle; ülkemizin tüm
aydınları, devrimcileri, demokratları,
vatanseverleri, emperyalizm ve oligarşinin düzenine karşı olanlar, faşizme karşı mücadele edenler, onun
yargısına da karşı olmak durumundadırlar.
4- Halkın “bağımsız yargı” ve
“adalet” konusunda aldatılmasının
karşısında , -o 'yargı' tarafından cezalandırılmayı da göze alarak- gerçekleri dile getirmeli ve adaletsizliğe
karşı kavga vermelidir.
5- Kıyasıya o kararları tartışmalı,
eşitsizliğini, sınıfsallığını, işlevini
teşhir etmeli, yüzündeki maskeyi çekip indirmeliyiz.
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Dünyanın En Onurlu İşini Yapan
Çocuklarınızla Gurur Duymalısınız
Devlet, devrimcileri aileleri üzerinden teslim alma
çabasına devam ediyor. Aracı olarak kullandıkları isimlerden birisi de İsmail Ercan. Dev-Genç’li olan oğlu
Berk Ercan’ın iradesini yok sayan, oğlunun hapse atılmasına sevinen baba müsveddesi İsmail Ercan, polisle
işbirliği yaparak devrimcileri karalamaya devam ediyor.
Burjuva medyada çıktığı programlarda oğlunun tutuklanmasına nasıl sevindiğini anlatan, aslında oğlunun
tutuklanmasından bizzat sorumlu olan İsmail Ercan’la
ilgili olarak İzmir Halk Cephesi 9 Şubat’ta yazılı bir
açıklama yaptı. Açıklamada, “Günlerce ortalıkta ‘oğlum
canlı bomba olacak’ diye dolaştı ve oğlunun tutuklanmasına sebep oldu. Şimdi de neredeyse her gün burjuva

medya aracılığıyla bir kanala
çıkıp devrimcileri karalamaya
çalışıyor. Artık oğlu bile babasının yüzünü görmek istemiyor. Geçen hafta görüşe
gittiğini ve oğlunun kendisini
görünce arkasını dönüp gittiğini söyleyen İsmail Ercan’a
İSMAİL ERCAN
sesleniyoruz; Arkadaşlarımızın
başına gelecek olaylardan her
ne kadar Amerikan uşağı AKP suçluysa da sen de o
kadar suçlusun. İşbirlikçilik yapmak şerefsizliktir. Onurunla namusunla yaşa!” denildi.

KEYFİ TUTUKLAMALARA KARŞI ADALET İSTİYORUZ!

25

OPERASYONLARLA, KOMPLOLARLA,
İFTİRALARLA, YALANLARLA,

İkinci ‘Hayat Kurtarma’
Küçükarmutlu
Operasyonu

4 Ölü 12 Yaralı
Zulmün Tarihine KATLİAM, Ezilen Halkların
Tarihine DİRENİŞ Olarak Yazıldı!

2

geldi.
Oligarşinin direnişi sansür ve
tecrit etme politikaları boşa çıkarılmıştı. Küçükarmutlu’da süren direnişin sesi artık
sınırları aşılmıştı. Avrupa ülkelerinden
heyetler halinde direnişçileri ziyarete
gelenler oluyordu. Küçükarmutlu oligarşinin direniş karşısındaki yeni bir
çaresizliği olmuştu.
Tabii ki, bununla birlikte oligarşinin Küçükarmutlu’ya saldırıları da
gecikmedi. Komploları, katliam hazırlıkları başlamalıydı artık.

BİZİ BİTİREMEZSİNİZ!
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Küçükarmutlu gecekondu yıkımlarına karşı direnişleriyle gecekondu
direnişlerinin sembolü olmuştur. Ancak Küçükarmutlu’yu Küçükarmutlu
yapan 2000-2007 yılları arasında süren büyük direniş boyunca gösterdiği
yiğitlik ve sahiplenmedir.
Hapishanelerde F Tipi dayatmasına karşı ölüm orucu direnişine başlanıldığı ilk günden beri direnişin
içinde olmuştur Armutlu halkı.TAYAD’lı aileler hapishanedeki yakınlarının taleplerini duyurmak, F Tiplerini teşhir etmek için 14 Kasım
2000’de içerideki ölüm orucuna destek olmak için dışarıda ölüm orucuna
başladılar. 19 Aralık 2000’de yaşanan
hapishaneler katliamının ardından
21 Aralık günü Marmara TAYAD’ın
basılmasından sonra direnişe Küçükarmutlu’da ölüm orucu direnişçisi
Şenay Hanoğlu’nun evinde devam
ettiler. İktidarın hapishanelerde ölüm
orucunu tahliye rüşvetiyle bitireceğini sanarak direnişçileri
tahliye etmesinin ardından Küçükarmutlu yeni direnişçilerine
kucak açmaya devam etti. Tahliye
rüşvetiyle hapishanelerden tahliye
edilerek direnişine devam edenlerin arasında ilk sırayı Sevgi Erdoğan alıyor ve tahliye edildikten 3
gün sonra Küçükarmutlu’ya yerleşiyordu.
Tahliye rüşvetiyle tahliye olanların Küçükarmutlu’da direnişe başlamasıyla birlikte Küçükarmutlu,
direnişin dışarıdaki kalesi haline

Armutlu Kuşatma Altında:
‘Bir Karanfil Al da Gel’
Direnişin başından beri Küçükarmutlu tecrit ve sansür kuşatması
altındaydı. Ancak 21 Temmuz
2001’den itibaren Küçükarmutlu
polislerin fiilen kuşatması altına
alındı.
Direnişi ziyaret için gelenler, mahalleye giriş çıkışlarda kimlik kontrolünden geçirilmeye, gözaltına
alınmaya başlandı. Oli-

garşi bu terörle direnişe verilen en
küçük desteği dahi engellemeye çalışıyordu.
Polisin kuşatmasına karşı TAYAD’lılar da Küçükarmutlu mevzisini savunmak için direnişçilere “Bir
karanfil al da gel” kampanyası başlattı. Oligarşinin tüm kuşatma gözaltı
ve saldırılarına rağmen binlerce karanfil yağdı Küçükarmutlu’ya.
Küçükarmutlu’daki direnişçiler
22 Temmuz’da bir açıklama yaparak
direnişçilere yönelik yapılacak bir
saldırıda bedenlerini tutuşturacaklarını
ilan ettiler. Ve Küçükarmutlu’ya saldırıları engellemek için barikatlar
kuruldu. 24 saat devriye nöbetleri
tutulmaya başlandı.
Direniş her an saldırıların olacağı
polis kuşatması altında şehitler verilerek sürüyordu.
“Bir karanfil de sen götür” kampanyasına katılan ve direnişçilere
karanfil getirenler gözaltına alınıyor,
işkence yapılıyor, hapishanede yaratılmaya çalışılan tecrit Küçükarmutlu’da da yaratılmak isteniyordu.
Her zamanki gibi hukuksuzluklarına
kılıf buluyor “halkın güvenliği için”
diyerek Küçükarmutlu’ya bir tek karanfil sokulmasını bile engellemeye
çalışıyordu. Küçükarmutlu’ya karanfil sokulması artık bir irade savaşına dönüşmüştü. Küçükarmutlu’ya giriş için yeni yeni yollar
keşfedildi.
İçeride ve dışarıda kararlılıkla
süren direnişle devletin “baş edilemez gücünü” boşa çıkarımaya
devam ediyordu.

“Bir karanfil al da
gel” diye seslendi
direnişçiler...
Yüzlerce elde,
yüzlerce yürekte,
yüzlerce karanfil taşındı
Armutlu’ya. O karanfiller
artık yalnız bir çiçek değildi.
Bir karanfil, zulme meydan Küçükarmutlu’ya
Katliam Provası
okuyanlarla dayanışmaktı,
14 Eylül günü Küçükarmutlu’da
bir karanfil direnenlerle
şehit düşen Ümüş Şahingöz’ün 15
omuz omuza olmaktı...

FAŞİZME KARŞI DEMOKRASİ

Eylül’de cenazesinin ailesine gönderilmesinin ardından polis kitleye saldırdı. Bu saldırı Küçükarmutlu’ya
saldırıların ilk denemesiydi. Bu saldırıyla direnişi bitirmeyi hedeflemişti.
Saldırının direniş evlerine yönelmesi
üzerine mahalle sokaklarında hendekler kazıldı. Barikatlar kuruldu.
Ateşler yakıldı. Alev alev yanan barikatlarda kızıl bayraklar dalgalanıyor
komploculara katliamcılara karşı halk
direniyordu.İstanbul’un Gazi, Okmeydanı, Çayan, Alibeyköy, Bağcılar
gibi diğer mahallelerinden Küçükarmutlu’ya desteğe gelen Cephelilerin
direnişiyle düşman panzerlerini çekmek zorunda kaldı.
Kısa bir süre geri çekilen oligarşi
ablukayı sürdürdü. Burjuva basın ve
televizyonlar aracılığıyla yaptığı yalan
haberlerle aynı 19 Aralık katliamı
öncesinde olduğu gibi katliama uygun
zemin yaratmaya çalıştı.
Burjuva basında Küçükarmutlu’nun kurtarılmış bölge olduğu yönünde haberler yaptırıldı. Sabah gazetesinden polis muhabiri Tayfun
Hopalı katliamdan bir gün önce “Burası Filistin değil İstanbul” diye manşet attı.

5 Kasım 2001:
4 Devrimci
Yakılarak Katledildi
15 Eylül’de Ümüş Şahingöz’ün
cenazesinde yaptığı provayı 5 Kasım
günü hayata geçirdiler ve katletmek
için geldiler. 19 Aralık hapishaneler
katliamında olduğu gibi binlerce polisle geldiler. Direniş evlerini basıp
direnişçileri alarak zorla müdahale
işkencesiyle direnişi bıraktırmak istiyorlardı. Bitiremedikleri ölüm orucu

karşısındaki çaresizliklerinden
yine katliama başvurmak zorunda
kalmıştı oligarşi.
Katliamı durdurmak için bir
ölüm orucu direnişçisi bedenini
ateşe verdi. Ancak polisin saldırısı
durmadı. Gaz bombalarıyla, kurşunlarla, panzerlerle, ölüm mangalarıyla direniş evlerine saldırdı.
Katliamın sonrasında ne olduğu belli olmayan gazlarla, bombalarla ve işkenceyle saldırdıkları
evlerin ilk sırasında hedefte olan Şenay Hanoğlu’nun evinde ölüm orucu
direnişcisi Arzu Güler, refakatçiler
Sultan Yıldız, Bülent Durgaç ve Barış
Kaş direniş evinin polisler tarafından
yakılması ve kurşun yağmuruna tutulmasıyla katledildi.
Küçükarmutlu’ya katliam saldırısı
günler öncesinden geliyorum demişti.
Saldırının engellenmesi için sendikaların, demokratik kitle örgütlerinin,
aydınların, yazarların Küçükarmutlu’ya destek vermesi istendi. Katliamın önüne geçilmesi için duyarlı
olunması istendi. Ancak aylardır
süren ablukaya karşı dünyanın dört
bir yanından destek ziyaretleri olurken
İstanbul’da yanıbaşımızdaki sendikalardan, demokratik kitle örgütlerinden, aydınlardan, sanatçılardan,
sol, reformist kesimlerden ciddi bir
destek gelmedi.
Hapishanelerdeki tutsaklar “Küçükarmutlu’ya bir saldırı olursa kendimizi yakarız” diye açıklama yapmışlardı. Direniş içerisiyle ve dışarısıyla artık bütünleşmişti. Küçükarmutlu katliamı duyulur duyulmaz
Kandıra F Tipi Hapishanesi’nden
EYÜP SAMUR, Sincan F Tipi Hapishanesi’nden MUHARREM ÇETİNKAYA ve Tekirdağ F Tipi Hapishanesi’nden NAİL ÇAVUŞ Küçükarmutlu katliamını protesto etmek
için bedenlerini tutuşturarak feda
eylemi yaptılar, şehit düştüler.
Düşman bu katliamla Küçükarmutlu’da direnişi yine de bitiremedi.
Küçükarmutlu sokaklarında Cepheliler yine barikatlarını kurmuş,
direnişe devam ediyordu.
Düşman 13 Kasım sabahı ikinci
kez yine binlerce polisiyle kuşattı

Küçükarmutlu’yu. Panzerlerle, gazbombalarıyla saldırdı. Bütün evler
basılıp terör estirildi. Küçükarmutlu
halkına gözdağı verilmek isteniyordu.
Onlarca kişi gözaltına alındı. Yüzlerce
polisle Küçükarmutlu’da polis ablukası sürdü. Mahalleye karakol kuruldu. Sıkıyönetim gelmiş gibi mahalleye giriş ve çıkışlar kapatıldı.
Polis mahalle aralarında yürüyüşler
yapıp “güç” gösterisi yaptı. Güya
“kurtarılmış bölge”yi tekrar ele geçirmişti.
Dönemin Emniyet Genel Müdürü
Hasan Özdemir mahallede kameralara
pozlar vererek artık Küçükarmutlu’nun “terörist”lerden temizlendiğini
söylüyor, halka yaranmak için bedava
ekmek dağıtıyordu. Giriş çıkışlarda
kimlik kontrolleri yapılıyor, mahallede
oturmayan kimse mahalleye sokulmuyordu.
Ancak bu durum uzun sürmedi.
Cepheliler yine Küçükarmutlu’daydı.
Küçükarmutlu halkı her dönemde olduğu gibi bu dönemde de devrimcilere
olan güveni ile halkı yıkımlara ve
AKP’nin zulmüne karşı hala devrimcilerle direniyorlar. AKP de kendi
kanlı tarihinden öğreniyor ama kazanamayacaklar. Hiçbir komploları milyonlar olmamızı engelleyemeyecek.
Sürecek
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Tarihin En Gerici, En Şovenist,
En Saldırgan ve Kan Dökücü
Yönetimidir Faşizm
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Faşizm sermayenin emekçi kitlelere yöneltebileceği en azgın saldırıdır,
Faşizm dizginlenmemiş bir şovenizm ve yağma savaşıdır,
Faşizm kudurmuş bir gericilik ve
bir karşı devrim hareketidir,
Faşizm işçi sınıfının ve bütün
emekçilerin en korkunç düşmanıdır.
“... faşizm, yerel ya da geçici bir
olay değildir. Faşizm, emperyalizm
ve sosyal devrim döneminde, kapitalist burjuvazi ve diktatörlüğünün
sınıf hakimiyeti sistemidir. Burjuvazi,
emperyalist savaştan Rus Devrimi’nden ve Sovyetler Birliği’nin on
yıllık varlığından ve bu faktörlerin
proletarya, köylü, baskı altındaki
uluslar ve sömürge halkları üzerinde
yaptığı büyük devrimci etkiden sonra,
eski parlamenter demokrasi biçimi
ve yöntemleri ile halk kitlelerini sınıf
egemenliği altında tutamayacak ve
kapitalist istikrar ve rasyonalizasyon
görevlerini yerine getiremeyecektir.
Burjuvazinin tek çıkar yolu kitleleri
faşizmle zaptetmektir.
Faşizm burjuvazinin sınıf egemenliğinin son aşamasıdır. Bütün
burjuva devletleri eninde sonunda
ya bir hükümet darbesi ile ya
da «barışçı» bir yolla, ya da
gaddarca ya da tatlı sert bir
biçimde faşizme geçer; geçiş
yöntemleri önemli değildir ve
belirli bir ülkenin özel şartlarına, sosyal yapısına, politik
güçler ve sınıflar arasındaki
dengeye bağlıdır.” (DimitrovFaşizme Karşı Birleşik Cephe-Syf.32)
Burjuvazinin, burjuva de-

mokrasisi ve Faşizm olmak üzere
temel iki egemenlik biçimi vardır.
Burjuva demokrasisi, burjuvazinin
egemenlik araçlarından biri olması
yanıyla, asıl olarak burjuvazi için
demokrasi demektir. Ve burjuva
demokrasisi; burjuvazinin egemenliğini gizlemesi, devletin “sınıflar
üstü” olduğu yanılsamasını yaratması,
burjuva düzeninin çirkinliklerini en
iyi örten siyasal yönetim biçimi olması itibariyle, burjuvazi için en iyi,
en güvenli yönetim biçimidir.
Burjuva demokrasisi, burjuvazinin
feodal mutlakiyete karşı zaferiyle
kurduğu bir siyasal egemenlik biçimidir.
“Faşizmin yönetimi ele geçirmesi,
sadece bir burjuva hükümetin bir
diğerini izlemesi değildir. Burjuvazinin -burjuva demokrasisinin belli
bir sınıfsal egemenliği içeren devlet
biçiminin, bir diğeriyle; açık terörist
diktatörlükle, değiştirilmesidir” Dimitrov-Faşizme Karşı Birleşik Cephe-Syf.54)
Nasıl ki, kapitalist pazar, feodalizmin kapalılığına göre tarihsel olarak
ileri bir aşamayı ifade ediyorsa, burjuva demokrasisi de feodal mutlakiyete karşı ileri bir aşamayı ifade
eder. Fakat “özgürlük”, “eşitlik”,
“kardeşlik” sloganlarıyla iktidara
gelen burjuvazi, kurduğu egemenlik
sistemi tarihsel olarak feodal mutlakiyetten daha ileri olmasına karşın,
iktidarının daha ilk gününde, sözünü
ettiği “özgürlük” ve “eşitlik”in yal-

nızca kendisi için olduğunu gösterdi.
Burjuvazi için demokrasi, sermayenin özgürce gelişeceği ve yarışacağı bir sistemdir.
Dolayısıyla devlet, işçi ve emekçiler için bir diktatörlüktür. Almanya’da, İtalya’da, İspanya’da, Hitler,
Mussolini ve Franco faşist rejimleri;
tekelciliğin kendi içinde nasıl bir gericiliği barındırdığını ve burjuva demokratik hakların burjuva diktatörlüğünü, diktatörlük olmaktan çıkarmadığını göstermiştir.
Burjuva demokrasisi, bugünkü
sınırlarına kendiliğinden veya burjuvazinin ihsanıyla gelmedi. Ezilen
sınıfların, yüzyılları alan, can bedeli
mücadeleleri sonucu oluştu. Burjuvazi
ise kendine iktidar yolunu açan ezilen
sınıflara biçimsel bile olsa hak tanımak istemedi. Tam tersine kazanılan
hakları yasaklama yoluna gitti.
Kapitalizmde demokrasi bilinci,
esas olarak işçi sınıfı ve emekçilerin
büyük bedeller ödeyerek verdikleri
mücadelenin kazanımları olarak gelişti ve yerleşti. Emekçiler, büyük
bedeller ödeyerek, mücadele ile
genel oy vb. yollarla siyasal iktidara
etkide bulunma araçlarını elde ettiler, ekonomik-demokratik haklarını genişlettiler. Ama bunların
hiçbiri, burjuvazinin egemenlik aygıtını sarsmıyordu. Burjuva demokrasisinin, burjuva egemenliğinin bir
mekanizması olduğu ve diktatörlüğü
içerdiği gerçeğini değiştirmiyordu.
Salt biçimsel açıdan bu iradenin ifade
edilişi dışında bir anlam taşımayan bu haklara, gerektiğinde
de zorla el koyuyordu burjuvazi.
Burjuvazinin demokrasisi kendineydi. Emekçi halklara düşense faşizmdi. Faşizmin istediği proletaryanın bütün sınıf
örgütlerini yıkmak, devrimci
proleter öncüleri yok etmek ve
milyonlarca emekçi için terör,
kanunsuzluk ve karanlık bir
kölelik rejimi kurmaktı.

FAŞİZME KARŞI DEMOKRASİ

Faşizm, Tekelci
Burjuvazinin
Karakteridir
Burjuva ideologları, faşizmi, “hastalıklı” kişilerin toplumu maceraya
sürüklemesi, çeşitli kişi ve kurumların
“saf” hataları ile açıklamaya çalışırlar.
Onlara göre 1920’lerin İtalya’sı ve
1930’ların Almanya’sının içinde bulunduğu ekonomik-sosyal ve siyasal
koşulların hiç önemi yoktur. Eğer
“psikopat” ruhlu Musollini ve Hitler
olmasaydı, Avrupa, faşizmi yaşamayacaktı.
Hitler intihar etti, Mussolini halkı
tarafından linç edildi ama faşizm
sürdü. Çünkü yaratıcısı ne Hitler, ne
de Mussolini’ydi. Yaratıcısı tekelci
burjuvaziydi ve o yaşadıkça faşizm
de varlığını sürdürecekti.
Ne faşizmin demagoji ve yalanları,
ne de burjuva ideologlarının idealist
açıklamaları gerçeği değiştiremez.
Faşizmin, nesnel-tarihsel irdelenmesi,
onun burjuva sınıf karakterini somut
olarak ortaya çıkarmıştır. Faşizm,
kapitalizmin bir üst ve en son aşaması
olan emperyalizm döneminde ortaya çıkmış bir diktatörlüktür.
Faşizm, kapitalizmin sürekli ve
genel bunalımının yarattığı koşulların burjuvaziyi içine düşürdüğü
sosyal, siyasal açmazlarının ürünüdür. Faşizmin, neden Fransa’da
veya İngiltere’de değil de Almanya
ve İtalya’da iktidar olduğunun cevabı
buradadır.
Cevabı, emperyalizmin nesnelliğinde ve faşizmin iktidar olduğu ülkelerin koşullarındadır. Yoksa diğer
ülkelerde Hitler veya Mussolini benzeri bir deli, bir piskopat olmadığından değil.

Faşizme Kaynaklık
Eden, “Hastalıklı” Kişiler
Değil Tarihsel
Gerçeklerdir
Emperyalizm “tekelci devlet kapitalizmi”dir. Mali sermayenin, bütün
iktisadi ve siyasi yaşama egemen
olmasıyla, tekellerle devlet iç içe
girmiştir. Diğer yandan, dünyanın

gerek pazar, gerek toprak bakımından
paylaşılmasının tamamlanmış olması
kapitalizmi pazar bunalımına sokmuştur. Bu bunalım, onun son ve
genel bunalımıdır. Ekonomik temeldeki bu gelişme, siyasal üst yapıya
da siyasi gericilik olarak yansır. Emperyalizmin pazar bunalımı, emperyalistler arasında pazar rekabetini
silahlı çatışmalara (paylaşım savaşlarına) sıçratırken, emperyalist ülkelerde militarizmin artması, düşük
üretim, işsizlik, iflaslar ve tekelci
gruplar arasında rekabetin kızışması
vb. şeklinde toplumu sarsan bunalımlara yol açar.
Diğer yandan, bu ekonomik ve
sosyal bunalımın bir yansıması olarak
işçi sınıfı ve emekçilerin iktidar mücadelesi Sovyet devriminin yarattığı
büyük coşkuyla da yükselir. Kısacası,
tekeller, kelimenin gerçek anlamıyla,
mevcut yöntemlerle artık yönetememe
sorunuyla karşı karşıyadırlar.
Emperyalist burjuvazinin önünde
iki yol vardır: Birincisi, mevcut yönetim biçiminde herhangi bir değişikliğe gitmeksizin egemenliğini sürdürmek. İkincisi, yönetim biçimini
değiştirerek baskı ve demagojinin tüm
biçimlerini işletebilecek, işçi sınıfı ve
emekçilerin tüm demokratik haklarını
yok edebilecek, demokratik ve siyasal
örgütlenmelerini ortadan kaldıracak,
dizginsiz bir şovenizmle toplumu emperyalist paylaşım savaşları için ideolojik ve moral açıdan motive edebilecek faşist diktatörlüğe yönelmek...

Faşizm, Çürüyen
Kapitalizmin Tekelci
Aşaması Emperyalizmin
Diktatörlüğüdür
1900’lü yılların başlarında kapi-

talizmin serbest rekabetçi dönemi
kapanmaya başlamıştır. Artık tekellerin ekonomik yaşamı belirler hale
geleceği bir sürece girilmiş ve kapitalizmin bir üst aşaması olan emperyalizm çağı başlamıştır. Tekeller kriz
içindedir. Krizlerini aşmak için yeni
pazarlara ihtiyaç duyarlar ve pazar
kavgası nedeniyle 1914 yılında birinci
paylaşım savaşına giderler. Ancak
bu savaştan bekledikleri sonucu elde
edemezler. Bunalım tamamen kalkmamıştır. Üstüne üstlük açlık, yoksulluk, işsizlik gibi sorunlar artmıştır.
Savaş koşullarının getirdiği sorunlar,
memnuniyetsizlikler büyümüştür.
Kapitalist gelişmenin burjuva anlamda da olsa yarattığı refah emperyalizm dönemiyle sona ermiştir. Tekelci burjuvazi kar hırsı ile her şeyi
egemenliği altına almaya çalışırken
iradesi dışında işçi sınıfında da gelişmeler yaşanır. 1. paylaşım savaşı
koşullarında 1917’de dünyanın ilk
proleter devrimi gerçekleşir. 1. paylaşım savaşında Rusya’da gerçekleşen
bu devrim ile emperyalizmin dünyadaki sömürge alanını daraltmıştır.
Sovyetler Birliği dünyanın 1/6’sini
emperyalizmden koparmıştır. Bu nedenle 1920-30’lu yıllar, kapitalizmin
genel bunalımının en şiddetli evreleridir. Emperyalizm ile birlikte kapitalist sistem tüm dünyada genel
bir kriz içine girmiştir.
Fazla üretim ve üretim-tüketim
dengesizliği beraberinde işsizlik, enflasyon, pahalılık gibi sonuçlarla sürekli krizi de beraberinde getirmiştir.
Ekonomik bunalım sosyal ve siyasal
bunalımı doğurmuştur. Halk kitleleri
memnuniyetsizliğini ifade etmeye
başlamıştır. Artık tekelci burjuvazi
egemen sınıf olarak kendi düzenini
koruyamaz hale gelmiştir.
Burjuvazi gericileşmiş, demokrasinin baş düşmanı olmuştur. Gericileşen burjuvazi, diktatörlüğünü
kurmak için, tüm demokratik kurumları tasfiye ederek, devleti faşist
tarzda yeniden örgütlemeye başlamıştır.
Kapitalist sistem adeta temellerinden sarsılmaktadır. Bunalımın en
şiddetli yansıdığı ülkeler ise, I. pay-
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laşım savaşından yenik çıkmış, dolayısıyla eldeki pazarlarını yitirmiş
Almanya ve galipler arasında olmasına karşın yenilmekten beter olan
İtalya’dır. Aynı zamanda, işçi sınıfı
hareketinin en gelişkin olduğu ülkelerdir bunlar. Almanya ve İtalya
finans oligarşileri, pazar sancıları
içinde kıvranmakta, üretim fazlalığı,
iflaslar, kapasite düşüklüğü, işsizlik
had safhada bulunmaktadır. Bu noktada tekelci burjuvazi, baskı ve terörle
işçi sınıfının mücadelesini bastırmak,
toplumu yeni bir ideolojik motifle,
ırkçı, saldırgan ve emperyalist bir
temelde yeniden biçimlendirmek yolunu seçer.
Emperyalizmle birlikte yaşanan
bu tablo tekelci burjuvaziyi korkutur,
kaygılandırır. Bu korku ve kaygı
kendi düzeninin yıkılacağı korkusudur. İşte o noktadan sonra burjuvazi
baskısını arttırır, emekçilerin haklarını
zorla gasp eder, saldırır. Bu, burjuvazinin gericileşmeye başladığının
işaretidir. Bu gericiliğin en somut
biçimi de karşımıza faşizm olarak
çıkar.
Sonuçta tekelci burjuvazinin siyasal yapıdaki denetimi, bunalım dönemlerinde düzenini koruma ve devrimi engelleme kaygısıyla birleşince,
bir zorbalık yönetimine dönüşmüştür.
Faşizmi tanımlarken ifade ettiğimiz
insanlık tarihindeki en gerici, en şovenist, en saldırgan ve kan dökücü
yönetim böyle ortaya çıkmıştır. Bu
yönetim biçimi ilk olarak 1922 yılında
İtalya’da Mussolini ve 1933 yılında
Almanya’da Hitler ile iktidar olmuştur.
Aynı dönemlerde Romanya, Bulgaristan, Yugoslavya gibi ülkelerde
de faşist diktatörlükler kuruldu. Alman
ve İtalyan faşizmi, dünyayı kan gölüne çevirdi. Dünya halklarına yoksulluk, felaket ve yıkım getirdi. Milyonlarca insanı bombalarla, işkencelerle, toplama kaplarında katletti,
fırınlarda yaktı.
Hangi ülkede olursa olsun, faşist
diktatörlükler, tekelci burjuvazinin
çıkarlarını en kanlı, en zorba, en saldırgan yöntemlerle savunan iktidarlardır.

Almanya’da faşist partinin, Nazilerin iktidara gelişi “devrim” diye
sunuldu. Alman faşist partinin ismine
“Nasyonal Sosyalist İşçi Partisi”
denilerek kitlelerin sosyalizm özlemi
kullanıldı. Çünkü sosyalizm halkların
umudu olmuştur. Açlığı, yoksulluğu,
ekonomik sıkıntıları çözeceğiz, herkese iş vereceğiz yalanlarıyla kitleleri
kandırdılar.
“Faşizmin en gerici biçimi Alman
tipi faşizmdir. Sosyalizmle ortak hiçbir
yanı olmamasına karşı kendi kendine Nasyonal Sosyalizm adını verecek kadar yüzsüzdür. Alman faşizmi
sadece burjuva ulusçuluğu olmayıp,
şeytani bir bağnazlıktır da. Siyasal
gangsterlik biçiminde bir devlet sistemi, işçi sınıfına ve köylülerin, küçük
burjuvaların ve aydın kitlenin devrimci unsurlarına uygulanan bir provokasyon ve işkence sistemidir. Ortaçağ barbarlığı ve canavarlıktır o;
öteki uluslara karşı zaptı raptı olmayan bir saldırıdır.
Alman faşizmi uluslararası karşı-devrim’in öncüsü, emperyalist savaşın başlıca kışkırtıcısı ve dünya
üzerindeki ilk proleter devleti olan
Sovyetler Birliği’ne karşı cihadı başlatandır.”(Dimitrov-Faşizme Karşı
Birleşik Cephe- Syf-53)

Faşizm, Herhangi Bir
Sınıfın Değil, Tekelci
Burjuvazinin
Diktatörlüğüdür
Kapitalizm öncesi toplumlarda,
hatta tekel öncesi aşamada da açık
terörcü diktatörlükler vardır. Ama
bunların hiçbiri faşizm olarak tanımlanmamıştır. Faşizmin sınıfsal özü
emperyalizmde yatmaktadır. Faşizm bir yönetim biçimidir. Bir devlet
biçimidir. Faşizmin ayırdedici niteliği,
tekelci burjuvaziye dayanması ve
onun açık terörcü diktatörlüğü olmasıdır.
Dimitrov, faşizmi, “tekelci kapitalizmin en gerici, en şoven, en emperyalist unsurlarının açık terörcü
diktatörlüğüdür” şeklinde tanımlar.
Faşizmin en büyük silahı, “zor”
temeli üzerinde yükselen yalan ve

demagojidir. Uygulamada ülkenin
sosyal, ekonomik, siyasi, kültürel ve
tarihsel özelliklerine göre değişiklik
gösterse de, temelini oluşturan, yalan
ve demagoji üzerine yükselme karakteri değişmez.
Halk kitlelerinin en gerici yanları;
yüzyılların getirdiği gelenek ve alışkanlıklar, dinsel ve etnik farklılıklar,
kısacası tüm gerici felsefi, ideolojik,
kültürel, sosyal ve siyasal kalıntılar,
faşizmin kullandığı başlıca materyallerdir. Kimi yerde suni çelişkiler
yaratır, kimi yerde halk kitlelerinin
çelişkilerini çarpıtarak sunar ve kimi
yerde de kitlelerin önyargılarını besleyerek kendisine etki alanı yaratır.
Faşizm, doğası gereği, bir yandan
“üstün ahlak’tan söz ederken, diğer
yandan ahlaki düşkünlüğün çukurunda yaşar. HİTLER ve MUSSOLİNİ’nin faşizminin üst düzey bürokratları ve askeri şeflerinin uyuşturucu müptelalıklarını, seks manyaklıklarını, psikopatlıklarını dünya
bilir.
“Faşizmin ideolojik aşılama gücünü asla küçümsememeliyiz. Tam
aksine açık, popüler görüşlere dayanan ve halk kitlelerinin ulusal psikolojisine doğru, iyice düşünülmüş
yollardan yaklaşan yaygın bir ideolojik kavga geliştirmeliyiz.
Faşistler geçmişte yüceltilen yiğitçe ne varsa tümünün mirasçıları
ve sürdürenleri olduklarını göstermek için— her ulusun bütün tarihini
didik didik etmektedirler. Bu arada
halkın ulusal duygularını zedeleyecek
ne varsa faşizm düşmanlarına karşı
silah olarak kullanılmaktadır.” .”(Dimitrov-Faşizme Karşı Birleşik Cephe- Syf-113)
Almanya’da “Kuzey Ariyen ırkının üstünlüğü“ demagojisi Yahudi
düşmanlığıyla yoğrularak işlenirken,
İtalya’da eski “Büyük Roma” düşünün canlandırılması, “Akdeniz Bizimdir” sloganı, İspanya’da “Hristiyanlığın Kurtarılması” demagojisi
körüklenir. 1. paylaşım savaşından
yenilgiyle çıkmış olan İtalya ve Almanya’da kitleler bu yenilginin psikolojisiyle faşizmin şovenist, milliyetçi propagandalarının etkisinde ka-
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Hayatın
Öğrettikleri

Herkese Gerçekleri Anlatmalıyız

Ölüm Orucu sonrası hastaneye kaldırılmıştım. Orada tedavi gören diğer adli tutukluları görme imkanım oluyordu.
Çoğu bize karşı ilgili ve meraklıydı.
İçlerinden biri oraya gitmeden birkaç gün önce yoğun
bakımda gazeteleri okuyamadığımı tahmin etmiş ve
bize dair çıkan haber küpürlerini kesip bana getirmişti.
Sohbet edince anladım ki tüm sürecimizi takip etmiş.
"Üç aydır buradayım, size dair küpürleri biriktiriyordum;
istersen getireyim" dedi ve onları da getirdi.
Daha önce devrimcileri hiç tanımayan bir insanın bu
derece ilgili olması ve yaşananları takip etmesi beni
çok etkiledi. Bir kez daha gördüm ki devrimcilerin
yaptığı her şey hiç tanımadığımız insanlara kadar ulaşıyor
lır. İtalya’da “Büyük Roma İmparatorluğu”, Almanya’da “Alman-Avusturya Birliği” özellikle küçük burjuvazinin milliyetçi duygularına hitap
eder. Bunlar aynı zamanda onun ırkçı
ve emperyalist karakterini de ifade
eder. Diğer yandan tam birer ikiyüzlülükle, kitlelerin taleplerini çarpıtıp, inançlarını sömürür.
Örneğin Alman faşizmi; işçi sınıfı
ve emekçilerin sosyalizm istemlerini
işlemekten, anti-kapitalist sloganları
kullanmaktan çekinmemiştir. Faşizmin iktidara gelişi “devrim” olarak
lanse edilmiş, “Nasyonal Sosyalizm”
kavramıyla kitlelerin sosyalizm özlemine sahip çıkılmıştır. Bugün AKP
iktidarınında halka yönelik bir çok
saldırı yasasını “devrim” diye adlandırması tesadüfi değildir.
“Faşizm kitleleri çekebilir, çünkü
demogoji yoluyla onların en acil ihtiyaçlarına ve isteklerine seslenir.
Faşizm, kitlelerin özünde kökleşmiş
ön yargıları alevlendirmekle kalmaz;
onların duygularına, adalet anlayışlarına ve hatta bazen de devrimci
geleneklerine el atar. Alman faşistleri —büyük burjuvazinin bu uşakları
ve sosyalizmin düşmanları— neden
kendilerini kitlelere «sosyalistler»
olarak tanıtırlar? Neden yönetimi
ellerine geçirdiklerinde «devrim yaptık» derler? Çünkü Alman emekçilerinin yüreklerindeki devrime olan
inancı ve sosyalizme yönelme isteğini
sömürürler de ondan. (...)Faşizm,
kitleleri en sınırsız biçimde sömürür.

ve sempati yaratıyordu.
Aynı yerde bir de kendisine "milliyetçiyim" diyen
biriyle tanıştım. Sohbet etmeye gelmeyen tek kişiydi.
Ama başkalarına benim sağlığımı sorduğunu duydum
ve bir gün ona selam verdim. Sonra yavaş yavaş konuşmaya başladık. Düşüncelerimizi, amacımızı anlattıkça
şaşırıyordu.
Düzenin demagojilerinden öylesine etkilenmişti ki
"belki de içlerinde sadece sen böylesin" diyordu.
Devrimcilerin birbirine benzediğini anlatmaya devam
ettim. Gördüm ki önyargılı olmadan herkese gerçekleri
anlatma çabası içinde olmalıydık. Biz samimiyetle
yaklaşıp ısrarcı olunca mutlaka karşılığını alıyorduk.

Ancak bunlara, en ustaca anti-kapitalist demagojilerle yaklaşır. Bunu
başarmak için de emekçilerin yırtıcı
burjuvaziye, bankalara, tröstlere,
sermaye patronlarına karşı beslediği
kinden, yararlanır ve ortaya atıldığı
zaman, siyasal olgunluğa erişmemiş
kitleleri kandıran sloganlar yayar.
Bu sloganların örnekleri Almanya’da
«Genel refah bireyin refahından
daha eşsizdir»; İtalya’da «Devlet
biçimimiz kapitalist değil, anonimdir»; Japonya’da «Sömürüsüz Japonya için»; ABD’de «Zenginliği
Paylaşalım» dır. “ (Dimitrov-Faşizme
Karşı Birleşik Cephe- Syf-55)
Faşizmin diğer bir özelliği ise,
“sınıflar üstü”lük demagojisidir. Buna
göre, “sınıflar yok”, “millet” ve “milletin çıkarları” vardır! Herkes devlet
ve millet için çalışmalıdır! “Hak yok,
ödev var” gibi sloganlarla da desteklenen bu propagandanın bir sonucu
olarak ortaya çıkan “üreticiler birliği”,
“korporasyonlar” vb. örgütlenme biçimleriyle, işçileri sermayenin emrine
sokar ve sömürüyü “kutsal” amaçlar
ardına gizler. Ekonomik temele dayanan sınıflar arası uzlaşmaz çelişki,
bu tür hukuki biçimler altında gizlenmeye çalışılır. Devlet, “sınıflar
üstü” olduğuna göre, devlet otoritesinin her şeyi çözeceği propaganda
edilir. Fakat faşizmin iktidar yılları,
işçi sınıfının en çok sömürüldüğü,
dolayısıyla tekel karlarının en çok
arttığı dönemler olmuştur.
Tüm bunların yanında faşizmin

en belirgin özelliği baskı kurumlarını
ön plana çıkaran rolüdür. Siyasi polis,
ordu, cezaevleri vb. kurumlar faşist
devlet biçiminde baskı aygıtlarının
birer kolu olmasının ötesinde, politik
gelişmelerde belirleyici konuma gelirler. Faşizmin kitleleri yıldırarak
etki altına almak politikasının en
önemli aracı olarak bu kurumların
önemli roller üstlenmesi kadar doğal
bir şey olamaz tabii ki. Ancak bu
kurumların içinde özellikle siyasi
polisin rolünü vurgulamamız gerekir.
Faşizm dönemlerinde siyasi polis
neredeyse tekelci sermayenin pratik
politik örgütüdür. En sinsi entrikalardan, en amansız saldırılara kadar
faşizmin tüm politik manevraları siyasi polisçe planlanıp uygulanır. Bugüne kadar yaşanan faşizm deneyleri
bu kurumların faşist devlet içindeki
rollerini açıkça ortaya koymuştur.
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Alman faşizmindeki Gestapo, faşist bir devlette siyasi polisin fonksiyonlarının nasıl olacağını tüm faşistlere göstermiştir. Keza toplama
kampları da bugünün faşistlerine cezaevlerine doldurdukları yurtseverleri,
devrimcileri nasıl “rehabilite” edecekleri konusunda zengin dersler bırakmıştır. Hitler faşizminin emperyalist yayılmacılığının aracı olan
ordu ise bugünkü emperyalist NATO
uşağı generallere ilham kaynağı olmaktadır.
Sürecek

KEYFİ TUTUKLAMALARA KARŞI ADALET İSTİYORUZ!
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cesi moral çöküntüdür. Her türlü
saldırıya karşı kalkanımız moral-iradedir. Coşku, sahiplenme, dayanışma, kararlılık,
irade, başarma iddiası özgüven.
Örgütlü mücadele içerisinde olduğumuzu hiçbir zaman unutmayacağız. Yaptığımız her
şey örgütümüzü, yoldaşlarımızı etkileyecektir. Bu nedenle en küçük adımımızı dahi kendimizi, yoldaşlarımızı ve örgütümüzü büyütmek için atmalıyız.

Ders: Devri̇mci̇li̇k
Gönüllülüktür
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Sevgili Devrimci Okul Okurları
Merhaba,
Devrimcilik bilinçli bir tercihtir.
Mecburiyetten ya da zorunluluktan
devrimcilik yapılmaz. Bu, devrimciliğin özüne aykırıdır. Devrimcilik gönüllülük demektir.
Devrimcilikte gönüllülük esastır.
Dolayısıyla bir insanın ne kadar devrimcilik yapacağına yahut kendisini ne
kadar sunacağına asıl olarak kendisi
karar verir.
Devrimcilik tercihi yaparken nedenlerimiz nettir. Ezen ve ezilen arasındaki savaşı görüp ezilenden yana
savaşa gireriz. Halklara yapılan baskı ve zulme, sömürüye, açlığa, yoksulluğa, adaletsizliğe karşı mücadele
etmeyi seçeriz. Devrimciliğin, devrimci
mücadelenin meşruluğu ve haklılığıyla devrimci saflarda yerimizi alırız.
Tüm inancımızla, aklımızla, yüreğimizle devrimci olmayı seçeriz. Devrimci mücadele içerisinde yaptığımız
her işi de bu seçim doğrultusunda, gönüllülük temelinde yaparız.

 Gönüllü Olmak
Sahiplenmektir
Gönüllü olmak örgütümüzü, yoldaşlarımızı, mücadelemizi gönülden sahiplenmektir. Sorumluluk sahibi olmaktır. Elini taşın altına koymaktır.
Mücadeleyi özümsemek, kendi dışında görmemektir. Omuzlarımızdaki
yükü her geçen gün biraz daha artırma
bilinç ve isteğiyle dolu olmaktır.
Yaşamımızı bu bilinç ve istekle şekillendireceğiz. Devrim hedefine ulaşmak için coşkusuyla çalışacağız. Gördüğümüz eksiklikleri tamamlayacağız.
Devrimcilik bir ruh, bir coşku ve
vatan sevgisidir. Savaş moralle yürür.
Eğitimle savaşta ustalaşırız. Her yenilginin, her teslimiyetin bir adım ön-
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GÖNÜLLÜ
OLMAK
ÖRGÜTLÜ
DÜŞÜNMEKTİR
Devrimciliği zorunluluk olarak gören kişi sahiplenmez. Yaptıklarının
sorumluluğunu taşımaz. Yoldaşlarına, örgütüne yaptıklarıyla veya yapmadıklarıyla zarar verir.
Eleştiri-özeleştiri yoldaşlarımızı
sahiplenmemizin en somut göstergesidir.
Devrimciliği zorunluluk olarak gören kişi eleştiri-özeleştiri silahını kullanmaz, kullanamaz. Çünkü sahiplenmez. Gördüğü hataları, yanlışları düzeltme gerekliliğini duymaz. Eksikleri kapatma, tamamlama çabasını göstermez. Sahiplenmeyen kendisini mücadelenin ve örgütün dışında görüyor
demektir.

 Gönüllü Olmak
Sonuç Almaktır
Devrimciliğin özü gönüllülük olduğu için devrimciler yaptıkları işi başından sonuna kadar takip ederler...
Vazgeçmez ve uzlaşmazlar.
Tek bir işin bile eksik olması, istenilen hedefe ulaşmaması devrim mücadelesinde bir eksiklik anlamına ge-

lir. O halde kendisini halkına ve vatanına adamış devrimciler mücadelenin
güç kaybetmesine izin vermezler.
Sonuç almak için öncelikle planlı
ve programlı olmak gerekir. Yapılacak
en küçük basın açıklamasından, geniş
katılımlı bir mitinge kadar tüm eylemlerde her şeyi en küçük ayrıntısına kadar düşünecek ve planlayacağız.
Bir basın açıklamasını ele alalım.
Açıklamaya kaç kişinin katılacağı,
hangi sloganların atacağı, açıklama
metninin içeriği, hangi materyallerin
kullanılacağı, ani gelişen durumlarda
nasıl davranılacağı gibi her türlü detayı
gözden geçireceğiz. Eylemin istenilen
etkiyi yaratması, hedefine ulaşması için
tüm koşulları yerine getireceğiz. Eksiklikleri tamamlayacağız, hataları
düzelteceğiz. Tüm bunları yapmak
çaba gerektirir, emek gerektirir. Ancak
devrimciliğe gönlünü koyanlar böylesi
bir emeği sarf edebilir. Yapılması gerekenleri zorunluluk olarak gören kişi,
işin ucundan tutar, onu da zorla yapar,
gerisine karışmaz. Sorumluluklarını yerine getirmekten de kaçar. Bu, kişiyi
devrimcilikten uzaklaştırır, mücadelenin dışına düşürür.

 Gönüllü Olmak
Savaşçı Olmaktır
Devrimci olmayı tercih etmek ezilenden yana savaşa girmektir. Mücadeleyi bu ciddiyetle algılamak, savaş
gerçeğinin her zaman farkında olmaktır. Her koşul altında savaşçı gibi
düşünmek, yaşamını bir savaşçı gibi şekillendirmektir.
Düşmanın saldırıları gözler önündedir. Eline geçen her fırsatta halka ve
devrimcilere saldırıyor. Halk her geçen
gün daha fazla yoksullaşıyor. En ufak
bir hak alma mücadelesi tutuklamalarla, işkenceyle bastırılmaya çalışılıyor. Bu
düzene karşı savaşmak zorunluluktur.
Bir savaşın içinde olduğumuzu
unutmamak gerekiyor. Unutan bir
adım bile ilerleyemez. Unutan yozlaşır ve çürür. Örgütüne ve yoldaşlarına
zarar verir.
Yaptığımız her işi savaşın bir tarafı olarak yapıyoruz. Yaptığımız her eylemle, söylediğimiz her sözle düşmana vuracağız.
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rekse manevi
tazminatlar bir
zenginleşme
aracı haline getirilemez” diyor.
Bunu söyleyen Adalet Bakanlığı… Tazminatın bir
hak olduğunu, “manevi zarar ve ziyanın ödenmesini” kapsadığını bilen
ve yasalarında uygulayan Adalet Bakanlığı…

Güler Zere’nin Katili Devlettir!
‘Cezaevi Kanser Yapmaz’ Diyerek
Sorumluluktan Kaçamazsınız!

Güler Zere’nin kanser hastalığına
yakalanmasının ve tedavisini engelleyerek ölmesinin sorumlusu olan
devlet, şimdi de sorumluluğu üzerinden atmaya çalışıyor.
Güler Zere’nin ailesinin ve avukatlarının Adalet Bakanlığı’na karşı açtığı tazminat davasında, Gaziantep 2.
İdare Mahkemesi’ne savunmasını
gönderen bakanlık, “Davacıların yakını Güler Zere’nin rahatsızlığı nedeniyle Cumhurbaşkanlığı kararı ile
cezasının kaldırılarak tahliye edilmesinin ardından vefat etmesi olayında
idaremizin herhangi bir kusuru bulunmamaktadır” dedi.
Kusur, eksiklik-noksanlık anlamına geliyor. Oysa devlet, Güler Zere’nin
ölümünden bizzat sorumludur. Tutsaklara yönelik tecrit işkencesi, hasta
tutsakların tedavisinin geciktirilmesi,
hatta hiç yapılmaması ve hatta sağlık
şikayetlerinin dinlenmemesiyle sürdürülmektedir.

 Gönüllü Olmak
Devrimci Yaşam
Kurallarına Uymaktır
Devrimciliğe gönüllü olduğumuz
için, devrimciliğin zorunlu kurallarına uyarız. Kurallarımız, deneyimlerimizden, hatalarımızdan aldığımız dersler sonucu ortaya çıkmıştır. Her bir kuralımız yaşadığımız bir acının sonucudur. Kurallarımıza uymamak, aynı
hataları tekrar etmek, aynı acıları tekrar tekrar yaşamaktır. Örgütümüze,
yoldaşlarımıza bedel ödetmektir. Mücadeleyi geriye götürecek sonuçlara sebep olmaktır.
Devrimcilik disiplinli olmaktır.
Devrime ulaşma inanç ve iddiasıyla,
bu yolda yerine getirilmesi gereken
tüm kurallara uymaktır. Ayçe İdil Erkmen, bu konuda bir örnektir.

Güler Zere de, kanser hastası olmasına karşın ringlerde uzun yolculuklar yaptırılarak, tedavi ettirilmeyerek öldürülmüştür. Sorumlusu
AKP’dir, devlettir.
Adalet Bakanlığı, Güler Zere’nin
hesabının sorulacak olması korkusuyla, sorumluluğu üzerinden atmak
için savunmasında şunları da belirtiyor: Cezaevi koşulları nedeniyle kanser oldu suçlamasıyla ilgili olarak; “Elbistan E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nun yapısı itibarıyla koğuşların
duvarlarının kurumun dışı ile bağlantısının bulunmadığı, koğuşların çatılarında herhangi bir olumsuzluğun
olmadığı, bu kapsamda koğuşlarda hükümlü ve tutukluların kanser gibi
hastalıklara yakalanmasına sebebiyet
verecek herhangi bir olumsuz ortamın
olmadığı, yani hükümlü Zere’nin kansere yakalanmasında koğuştaki ortamın herhangi bir olumsuz etkisinin bulunmadığı değerlendirilmektedir.”
Devlet o kadar alçak ki, açılan tazminat davasını “zenginleşme aracı”
olarak gösteriyor ve “Gerek maddi geİdil, yoldaşının "Nasıl böyle disiplinli olabiliyorsun?" sorusuna, "Ben
bunu gönüllülükle yapıyorum" cevabını vermiştir. Bu kadar nettir.
Mücadeleye canını verecek kadar
gönüllüdür ve mücadelenin zarar görmemesi için her şeyi yerine getirecek kadar disiplinlidir. Gönüllülük temelinde
disiplinli bir yaşam şekillendirmiştir.
Düzen kişilere yapmak istemedikleri işleri zorla dayatır. İnsanlar para
karşılığında inanmadıkları, gönülden
istemedikleri şeyleri yapmak zorunda
kalırlar.
Devrimci, düzenden kopmuştur.
Düzenin dayatmalarına sırtını çevirmiş,
kendi iradesiyle, hiçbir karşılık beklemeden, devrimci saflarda yerini almıştır. Devrimcinin kafası nettir. Neyi,
ne için yaptığını bilir. Bizim kurallarımıza uymak zorunludur ve devrimci bunu büyük bir gönüllükle yapar.

Güler Zere’nin ölümünden sorumlu olanların cezalandırılması, hak
aranmasını “zenginleşme çabası” olarak gösterip, devrimcileri küçültmeye
çalışan Adalet Bakanlığı, suçlarını
artırmaktadır.
Öte yandan Av. Engin Gökoğlu,
Adalet Bakanlığı’nın savunmasını
şöyle değerlendirdi: “Onlarca başvurumuza rağmen müvekkilimiz ölüm
sınırına gelinceye kadar tahliye edilmemiş, tedavisi gereği gibi yapılmayarak ölümüne sebebiyet verilmiştir.
Müvekkilimize dışarıda yaşam hakkı
tanınmamıştır. Müvekkilimize sadece
dışarıda ‘ölme hakkı’ tanınmıştır. Bu
durumun birinci dereceden sorumlusu Adalet Bakanlığı’dır.”
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Güler’in katilleri, tazminat davalarıyla hesap verip kurtulacaklarını sanıyorlarsa yanılıyorlar.

 Gönüllü Olmak
Örgütlü Düşünmektir
Devrimcilik örgütlü yaşamı tercih
etmektir. Örgütlü yaşamaya gönüllü olmaktır. Örgütlü olmak örgütüne güvenmektir. Örgütlü olmak bireyciliği
reddetmek, biz olmaktır. Kuralları ve
ilkeleri "biz" olmanın gereği olarak
görmektir. Beynini örgütlemektir.
Sonuç olarak;
1- Devrimcilik sahiplenmektir.
Çünkü devrimciliğin özünü gönüllük
oluşturur.
2- Gönüllülük disiplini açığa çıkarır. Plan-program ve disiplinle sonuç
alırız.
3- Gönüllülük kurallara uymaktır.
Sevgili okurlar haftaya başka bir
konuda görüşmek üzere... Hoşçakalın.

KEYFİ TUTUKLAMALARA KARŞI ADALET İSTİYORUZ!
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Halkların bütün acılarının
hesabını sormak için

Günlük yaşamımızda,
düzen yanlarımız olduğu
gibi karşımıza
çıkmaz. Belli
maskeler takınır. Olduğu
gibi karşımıza
çıkması demek, onunla direkt ve hızlı bir mücadele vermemiz demektir.
Liberalizm de bunlardan biridir.
Faaliyetlerimizde ve yaşamımızda,
deyim yerindeyse binbir şekle girerek
karşımıza çıkar. Yüzeysel, kayıtsız
davranma bunlardan biridir. Yapılan
hiçbir işin detayına inilmez. Her şey
gelişi güzel tarzdadır. Detaya inmek;
sorunların farkına varmaktır, farkına
varılan sorunu çözmektir. Bu yapılmadığı için, sorunlara, yapılanlara kayıtsız kalınmaya başlanır. Halkların,
örgütlenmenin ve kendimizin yaşadığı
sorunlara böyle yaklaşan bir devrimciden ne beklenir?
Liberalizm, küçük burjuva bencilliğinden kaynaklanır. Bu bencillik,
kişinin gözünü kör eder. Her şeyin

merkezinde kendisini görür. O, en
doğrusunu yapandır, kendi görüşleri
her şeyin üstündedir. Sürekli böbürlenir. Kendine güvensizdir. Büyük sorumluluklara yetersiz olduğu halde,
küçük görevlere dudak büker. Özünde hiçbir sorumluluk taşımaz. Sınıf
gerçeğinden uzaklaşır. Kişisel kin
gütmeye başlar. Öç alma duygusunu
kişiselleştirir. Görünümde keskindir.
Disiplinsizliği reddeder. Fakat disiplini bozan da kendisidir. Kolektivizmi ve dayanışmayı kemirir. Sınıf
savaşımının özüdür kolektivizmi yakalamak, örgütlenebilmek. Kişisel
duygularla hareket eden bir devrimci, hedefleneni başaramaz. Merkeze
kendisini koyan, başkalarının sorunlarıyla ilgilenmez. Bulunduğu yerde, yanlış ve çarpık düşünceler
oluştuğunda müdahale etmez. Çünkü sorun onu ilgilendirmez. Olması
gereken, müdahale etmek, yanlışı
ortadan kaldırmak için mücadele etmektir.
Liberalizm, insanı adım atamaz
hale getirir. Böyle bir devrimcinin mücadeleci yanı bitmiş demektir. Kendi eksik ve hatalarını görür, fakat değiştirmez, iç düşmanıyla savaşmaz. Kendisiyle savaşmayan, yeKÖROĞLU (1581)
nilenmeyen insanın çevresini de...
ğiştirmesi mümkün değildir. Ki
Vurun koçaklarım meydan
bizler, iktidar iddiasıyla yola çıkgünüdür
mış insanlarız. Kendimizdeki düÖlümden korkmayın dünya fanidir zen yanlarımızı değiştiremiyorsak,
iktidarı almak hayalden öte bir şey
Onlarınki çalıp çırpma dinidir
olmaz. Militan yanı kaybolan kiTuna seli gibi kanlar akmalı
şilikler olup çıkarız ortaya. Bu
özelliklere sahip birinin, düzenden
Yetim ekmeğini yemeli beyler
intikam alacak, hesap soracak bir
Zehirli gömleği giymeli beyler
kine sahip olması beklenebilir
Öç nasıl alınır görmeli beyler
mi?
Köşkün sarayını yıkıp yakmalı
Bugün AKP iktidarı, dört bir
yandan saldırıyor. En ufak bir ses
Başlarını kesin koyun meydanda
yükseldiğinde hemen boğmaya,
Etlerini bırakmalı meydanda
yok etmeye çalışıyor. Bunu, sisUnvan para etmez meydanda
teminin devamı için, bulunduğu sınıfın kini ile yapıyor. Bu saldırıBeyşehri'nin temelini sökmeli
ların karşısına dikilmek durumundayız. Bizler de, sınıf kiniKöroğlu der yine n'oldu n'olacak
mizle mücadele vermek zorundaBunların efkarı bizi alacak
yız. Sınıf kinimiz nasıl oluşacak?
Mehmet Bey Şerif Bey bura
Yaşadıklarımızın farkına vararak
gelecek
oluşacak. Nedenlerini-niçinlerini
Omuzların delip mumlar dikmeli
cevaplayarak güçleneceğiz. Li-

Sınıf Kini
SINIF KİNİ VE
LİBERALİZM

Sayı: 352

Yürüyüş
17 Şubat
2013

34

Liberalizmin verdiği en büyük
zarar, sınıf kininin etkisizleşmesidir,
yok olmasıdır. Bugün sınıf gerçeğine uygun olarak bir sınıf savaşımı veriyoruz. Yüzyılların haklılığı ile burjuvaziye karşı ideolojik mücadele
yürütüyoruz. Yürüttüğümüz mücadelenin her safhasında, burjuvazinin yoz ve çürüyen yanı vardır. Birçok görünüm altında burjuvazi, kişiliğimize ve devrimci saflara sızar. Bu
sızmaları fark edemiyoruz. Ne zaman
ki faaliyetlerimizde önümüzü tıkayan
bir hal alıyor, işte o zaman adını koyuyoruz. Bu aşamadan sonra da, o yanımızla mücadele etmeye başlarız.
Burjuvaziyi alt edebilmenin yolu,
ona karşı kin ve öfke duymaktan geçer. Halklara yaşattığı acıların hiçbirini unutmamak, yeri ve zamanı
geldiğinde hesap sorma bilincine
sahip olmaktan geçer.
Marksist-Leninist bir örgütlenme
ve bu ideolojiyle donanmış bir devrimci, sınıf kinini her zaman büyütür.
Büyüttüğümüz sınıf kinimize karşın burjuvazi de bu duygumuzu küçültmeye hatta bitirmeye çalışır. Bu
duygunun küçülmesi-bitmesi demek, devrimciliğimizin de yok olması demektir.
Burjuvazinin sınıf kinimize karşı kullandığı araçlardan birisi liberalizmdir. Liberalizmin verdiği en büyük zarar, sınıf kinimizin etkisizleşmesi ve yok olmasıdır. Bunu bilen
burjuvazi bu konudaki saldırılarını
yoğunlaştırır.
Liberalizm ile sınıf kini arasında
nasıl bir bağ vardır? Onu nasıl etkisizleştirir?

FAŞİZME KARŞI DEMOKRASİ

Kendini Geliştirmeyen Düzeni Geliştirir
“Derviş oldum gönül gönül
dolaştım
Balık oldum deryaları ulaştım
Kurumasın diye kavga fidanı
Canım alıp canan ile
bölüştüm”
Anadolu’da eskiden dervişler
varmış. Bu dervişler diyar diyar dolanır, bağlı oldukları inancı, düşünceyi gittikleri her yere taşır halkı örgütlermiş. Yaşadıkları dönemin propagandistleri, örgütçüsü ve doğal
halk önderleriydi dervişler.
Bir örnek verecek olursak Börklüce Mustafa ve Torlak Kemal bu
dervişlerden ikisiydi. Şeyh Bedreddin İznik’e sürgün edildikten sonra,
dervişlerinden Börklüce Mustafa’yı
Aydın’a, Torlak Kemal’i ise Manisa’ya isyan için halkı örgütlemeleri
ve isyanın hazırlıkları için gönderir.
Sıradan bir derviş olarak gittikleri bu
yerlerde çok geçmeden Börklüce ve
Torlak, yoksul halkı Bedreddin’in düşünceleri etrafında örgütler ve isyanı başlatırlar. Bedreddin’in dervişleri
isyanın da önderleri olurlar.
Börklüce ve Torlak Kemal halkı
örgütlemeyi başarmışlardır. Çünkü
onlar haklı bir davayı taşımışlardı halka. Halktan yanaydılar ve bütün sadelikleri, doğallıklarıyla halktan biriydiler.
Derviş olmak büyük bir adan-

beralizmle, liberal yanlarımızla mücadele edeceğiz.
Liberalizmi yaşatan bir devrimci,
yukarıda değindiğimiz yanlarıyla birlikte ilerleyecektir. O yanları olanın,
sınıf kini burjuvaziyi alt edecek düzeyde değildir. Liberalizmin neden olduğu rahatlık, bencillik, disiplinsizlik vb. sınıf kinini köreltir, düzene duyulan öfkeyi yumuşatır.
"Liberalizm, ideolojik mücadeleyi
reddeder ve ilkesiz barıştan yanadır;
bu yüzden yoz ve bayağı bir tutuma
yol açar. Parti ve devrimci örgütler

Cepheli Umudun
Dervişidir!

mışlıktır. Her türlü dünya nimetlerinden, bencilce bedensel hazlardan
yüz çevirip kendini haklı bir davaya
adamaktır. “Ben”i öldürüp, yerine
“Biz”i koyabilmektir. Bu nedenledir ki, davaları için gerektiğinde her
şeyi arkalarında bırakıp sırtında bir
hırkayla çok uzak memleketlere gidebilmişler. Belki her şeylerini, bütün bir geçmişlerini, terk ettikleri yerde bırakıyorlardır ama yine de dönüp
geriye hiç bakmazlar. Çünkü kendilerini o yere bağlayan, davalarından
daha güçlü hiçbir bağ yoktur. Dervişlik böyle bir şeydir. Dervişler düzenle olan bütün bağlarını koparıp atmışlardır.
Cepheliler de, bu anlamda dervişlere benzerler. Böyle olması normaldir de. Zira Parti-Cephe devrimciliği halk deryasının içinde hayat bulan, kendi toprağına sıkı sıkıya bağlı dervişler gibi bir devrimciliktir.
Dayı, bir yazısında şöyle diyordu;
“Düzenden her yönüyle kopmalıyız.
Bizi düzene bağlayan hiçbir şey olmamalıdır. O zaman beynimiz, yaşamımız, her şeyimiz özgürdür.
Devrimcileşmek budur.”
Dayı’nın tarif ettiği şey, tam derviş olmaktır. Kurtuluşun ışığını halka taşıyan, milyonları örgütleyen
umudun dervişi. Bunun için kendisini
bu düzene bağlayan “biz”i büyütmeyen bütün bağları tek tek atar ve

içindeki bazı birimlerde ve bireylerde siyasi soysuzlaşmayı doğurur."
(Mao)

Sonuç olarak:
1. Liberalizm militanlığı yok eder.
Liberalizmin neden olduğu rahatlık,
bencillik, disiplinsizlik vb. sınıf kinini
köreltir, düzene duyulan öfkeyi yumuşatır.
2. Militanlığı yok olan düzenden
intikam alamaz, hesap soramaz.
3. Kendimizdeki düzen yanlarımızı değiştiremiyorsak, iktidarı almak

kendisini her şeyiyle davasına adar.
Her zaman halkın içindedir ve gittiği her yere umudu götürür.
Kavganın ona nerede ihtiyacı
varsa orada olur Cepheli. Dönüp arkasına bakmaz bile. Statüleri, düzen
bağları yoktur. Atılmıştır bir bir.
Yeri geldiğinde tek başınadır, bıkıp
usanmaz. Umutsuzluğu, karamsarlığı yasak etmiştir kendine. Propagandisttir. Hakikati anlatır insanlara,
kurtuluşu, umudu… İkna eder, örgütler, seferber eder. Cepheli önderdir. Taşıdığı misyonunun bilincindedir. Halka örnek olan ve yol
gösterendir. Ve sırası geldiğinde yüreği kuşanıp kavgamıza en önde girendir.
Cepheli umudun dervişidir. Sade,
yalın, içten…

Sonuç olarak;
1- Kavganın ihtiyacı neredeyse
Cepheli orada olandır.
2- Cepheli, kavgada dönüp arkasına bakmayandır. Onun ne statüleri vardır ne de düzende vazgeçemeyeceği bir şey…
3- Cepheli, “ben”den geçip “biz”
olandır. Halkı örgütlemek için gerekirse yılmadan, usanmadan, yorulmadan çalışandır.
4- “Bilmeyen, örgütsüz halk savaşamaz.” Cepheli, bunu bilir ve
halka gerçekleri anlatmak için çalışır, savaşır…
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hayalden öte bir şey olmaz.
4. Yanlışlara, eksiklere göz yummamalıyız, sekter davranmamalıyız.
Bunlara müdahale ederken doğru
yol ve yöntemi kullanmalıyız. Doğru yöntem; yerinde ve zamanında yapılacak eleştiridir.
5. Savaşmalıyız. Sınıf kinimize zarar veren her türlü yanımızla savaşmalıyız. Bu savaşımızı büyüterek
oluşturduğumuz sarsılmaz sınıf kinimizle, iktidarı almak için mücadele etmeliyiz. Başka bir yolumuz yok.

KEYFİ TUTUKLAMALARA KARŞI ADALET İSTİYORUZ!
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Tekirdağ 2 No’lu F Tipi Hapishanesi Hak İhlalleri

Baskı, Zulüm ve Tecrit
Günden Güne Artıyor
karşı çıkmalı ve bu saldırıyı boşa
çıkarmak için elinden gelen her
şeyi yapmalıdır.

Özgür Tutsaklardan
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F Tipi hapishanelerde baskı ve
zulüm uygulamaları sürekli genişliyor, tecrit politikası günden güne koyulaştırılıyor.
Adalet Bakanlığı’na sorsanız hapishanelerde her şey yolunda, hiçbir
sorun, sıkıntı yok! İşkenceler sona ermiş. “Avrupa standartları” klişe söz
zaten; Cemil Çiçek gibi “Cezaevi demeyelim konuk evi diyelim” diye
sözler sarf etmiyor olsa da nihayetinde onu demeye getiriyor. Adı işkencelerle birlikte anılan Şakran Hapishanesi ziyaretinde pasta kesmenin
başka bir izahı olmasa gerek!
Tekirdağ F Tipi Hapishane’si bu
ay da disiplin soruşturmaları ve hak
gasplarıyla dolu geçti. Aktardığımız
hak ihlalleri Tekirdağ 2 No’lu F
Tipi Hapishanesi’nden derlenmiş
olsa da tüm F Tipi hapishanelerde engellemeler, yasaklar, baskılar birbirine benzer...

10 Kitap Sınırlaması
Hapishane idaresi 14.01.2013/8
sayılı kararla hücrede bulundurulabilecek kitap, dergi ve gazetelere sayı
sınırlaması getirmiştir. Buna göre
ders kitapları, dini kitaplar vb. hariç
10 kitap bulundurulabilecek, ötesi yasak! Yine gazete ve dergilerde de “10
adet” sınırlaması getirilmiş. Yasalarda
böyle bir şey yok. Her şey hapishane idaresinin kafasında başlıyor, orada bitiyor! Gerekçe malum; “Güvenlik!”
Tüm demokratik kurumlar, tek
tek kişiler, düşünce özgürlüğünü,
ifade özgürlüğünü savunanlar, işkenceye karşı olanlar, her insanın doğası gereği sahip olduğu kültürel
varlığı geliştirmeye hakkı olduğunu
kabul edenler, insanın yaşama hakkına saygı duyanlar bu uygulamaya
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Keyfi Disiplin
Soruşturmaları
Hapishane idaresi keyfi kararlarla
ceza yağdırmaya devam ediyor. Tutsakların düzenlediği anma-kutlama
etkinliklerinde söylediği türkü, marş
ve şiirler, sloganlar soruşturma gerekçesi yapılmakta, iletişim ve ziyaret
yasakları getirilmektedir. Tutsakları
en temel haklarından yoksun bırakan
bu kararlar İnfaz Hakimliği ve Ağır
Ceza Mahkemesi tarafından da noktasına virgülüne dokunulmadan onaylanıyor. Hatta öyle bir “hukuk” tablosu söz konusudur ki, “Usule uygun
değil ama ceza vermemek hakkaniyetli olmaz” yazılan kararlara tanık olduk.

İnfaz Yakma Politikası
Açılan disiplin soruşturmaları
aynı zamanda infaz yakma politikasına hizmet ediyor. Bu kararlar nedeniyle Cem Kılıç, Fırat Özçelik ve
Kenan Günyel arkadaşımızın tahliye olmaları Ceza İnfaz Kanunu’nun
ilgili maddesi dayanak gösterilerek
engellenmiş ve “iyi halli olmadıkları” gerekçesiyle infazları yakılmıştır.
Cem Kılıç 2 yıldır bu şekilde fazladan hapis yatıyor, hukuksuzluk sona
erdirilmezse daha 8 sene yatacak. Bu
zulüm politikaları yüzünden Fırat Özçelik de 18 aydır aynı şekilde fazladan hapis yatıyor ve 2 ay sonra hapiste tutabilecekleri en üst sınır dolacağı için mecburen bırakacaklar.
Kenan Günyel’in durumu da farklı
değil. O da fazladan 20 ay yatacak.

Ağırlaştırılmış Müebbet
Uygulaması
Bulunduğumuz hapishanede İnan
Gök 12 Mart 2009, Serdar Karaçelik

ise 18 Mart 2009 tarihinden beri ağırlaştırılmış müebbet infaz koşullarında
tutuluyor. 4 yıldır günde sadece 1 saat
tek başlarına, farklı saatlerde havalandırmaya çıkarılıyorlar. Sohbet genelgesi dışında tutuluyor, hiç kimse
ile bir araya getirilmiyorlar.
4 yılın tamamı bu ağır koşullarda geçmiş, bu da yetmiyor gibi açılan soruşturmalarla 14 ay ziyaret
yasağı getirilmiştir. Serdar Karaçelik’e kesintisiz 8 aydır ziyaret yasağı getirilmiştir. Bu yasaklar halen devam ediyor.
Açık görüş haftası zaten işlevsizdir. 4 yıldır açık görüş yapamamıştır arkadaşlarımız. Açık görüş
haftası ziyaretçilere eşya gönderilmemekte, aynı şekilde içeriye kitap
ve eşya-kıyafet vb. alınmamaktadır.
Bu nedenle aile görüşleri o gün tercih edilmemekteydi. Şimdi ise o
güne sabitlendi. Ziyaret yasağı olsa
dahi vasiler ziyarete gelme hakkına
sahiptir. Onlar da istediği tarihte gelemeyecek bu şekilde. Telefon hakları da yine 2 haftada bir kullanılmaktadır. Anlattığımız tüm bu uygulamalar, mektup engellemeleri ve
“kaybetmeler” ile daha da koyulaştırılmaktadır. Yalnız son ay içerisinde Serdar Karaçelik’in gönderdiği
100 sayfalık bir mektup kaybedilmiş,
Cumhuriyet gazetesine, CHP milletvekili Veli Ağbaba’ya yolladığı
fakslar engellenmiş, Edirne F Tipi’nden Ercan Kartal’ın gönderdiği
mektup da yine kaybedilmiştir.
İnan Gök adına gönderilen mektup da yine kaybedilmiştir. Bir tane
de koli kaybedilmiştir. Koli sabah sayımında idareye teslim edilmesine
rağmen gerçekler inkar edilmiştir.
Fahri GÖLÇEK
2 No’lu F Tipi Hapishane
Tekirdağ

FAŞİZME KARŞI DEMOKRASİ

Bu Halk, Bu Vatan Bizim! Kahrolsun Faşizm Kahrolsun Emperyalizm!
Acısıyla, Sevi̇nci̇yle Gelenekleriyle

Dünden Bugüne

HALK
GERÇEĞİMİZ
Atasözleri çok önemlidir halkımız
için. Onu hayatının her anında kullanır,
hatırlar, hatırlatır. Yaşadığı her olayda
tarihe bakarak der ki; sen tek değilsin,
senden yüz yıl önce de yaşanmış ve
sonucu bu olmuştur. Atasözleri bir nevi
yol göstericisidir halkımızın.
Atasözü demek; deneyimdir
Atasözü demek; tecrübedir
Dünyadaki bütün halkların atasözleri
-buna "halk sözleri" de diyebiliriz- halk
sözleri vardır. Bu sözler bugünden yarına
oluşmuş değildir. Uzun gözlem, deney
ve tecrübeler sonucunda hayat bulmuş,
söze dile dökülmüştür. Ata-baba sözüdür,
eskiden beri söylenegelmiş özlü sözlerdir
atasözleri. Halkın kendi yaşamıdır aslında.
Bazen omuzlarımızı kabartır, bazen yerimizden zıplatır, bazen yüzümüzü kızartır, bazen beynimizden vurulmuşa
çevirir. Yüzyılların deneyinin adıdır.
Çıkarılan dersler sonucu söylenmiş
sözlerdir, yeni kuşakların aynı hatalara
düşmemesi için ders verici bir nitelik
de taşır aynı zamanda. İlle de herkes
kendi deneyini yaşamak zorunda değil.
Atasözlerine bakın ve düşmeyin aynı
hataya diyedir bu sözler. Yani yol göstericidir.
Atasözleri kulağımıza küpe olmalıdır.
Bir işi yapmadan önce halkımız bu konuda ne demiş diye bir sorarsanız, araştırırsanız mutlaka bunun üzerine bir
sözü olmuştur. Yaptığımız her hatayı
ilk biz yaptık sanırız ama açıp bakın,
bizden önce de mutlaka yapanlar olmuştur ve halkımızın da buna ilişkin
söylediği bir çift sözü olmuştur.
Atasözlerinin en önemli yanı, halkların kültürlerini, manevi değerlerini,
ahlak anlayışını, duygu ve düşüncelerini,
gelenek ve göreneklerini yansıtmasıdır.
Her yörenin kendi lehçesi, kendi kültür
ve geleneklerine has atasözleri vardır.
Ama dünyadaki bütün halkların atasözlerine de bakın, söylenenler ortaktır.

YOLUMUZU AÇAN, KULAĞIMIZA KÜPE OLAN
"ATASÖZLERİ"MİZ!
Çünkü dünya halklarının sevinçleri
de, acıları da ortaktır aslında. Acıya,
sevince, öfkeye, kahramanlığa kısaca
halkların bütün duygularına dair sözler vardır. Anadolu’nun yöreleri farklı,
lehçeleri farklı da olsa atasözlerinin
verdikleri mesajlar ortaktır. Halklarımız yüzyıllardır yaşadığı yoksulluğu, zulmü, acıyı, egemenlere duyduğu
öfkeyi bir de atasözleriyle dile getirmiştir.
Bu sözler geçerliliğini sürdürmektedir.
Çünkü halkımızı iliklerine kadar sömüren
egemenler vardır.
Atasözlerine örnekler verecek olursak;
"Var ne bilsin yok halinden"
"Var evi kerem evi, yok evi verem
evi"
Karnı tok olan zengin çocukları
anlar mı mendil satan, köprü altlarında
yatan çocuğun halinden.
Paran varsa Amerikalar’da ameliyat
edilirsin, paran yoksa hala bu devirde
dahi veremden ölürsün demek istiyor
bu atasözünde aslında.
Buna karşı da bir sözü vardır ama.
Bir gün mutlaka sorulur bu acıların hesabı demiştir: "Mazlumun ahı yerde
kalmaz", "Mazlumun ahı indirir
şahı", "Yağ yiyen köpek tüyünden
belli olur" demiştir. Zulüm ilelebet
sürmez elbet, soran olur hesabını demek
istemiştir burada. Halkımız emekçidir,
bununla ilgili de atasözleri vardır. "Zahmetsiz rahmet olmaz" demiştir. Çıkarcılığı sevmez ve bir insanın çıkar
için geldiğini anladığında da kapısını
kapatır ona.
Yalancılık yüz yıl önce de şimdi de
aynı, ahlaksızlık olarak görülür halkımız
tarafından. "Yalancının mumu yatsıya
kadar yanar", “Ardıcın közü olmaz,
yalancının sözü olmaz." demiştir.
Dedikoduculara, dilinin ayarı olmayanlara karşı da bir sözü olmuştur halkımızın; "Bir ağızdan çıksın bin ağıza
yayılır", "Elin ağzı torba değil ki
büzesin" demiştir.
Dostuna komşusuna ihanet edenlere
şöyle demiştir: "Tuz ekmek hakkını
bilmeyen kör olur."
Birliğin beraberliğin gücünü şöyle
anlatmıştır örneğin; "Ağaç yaprağıyla

gürler" Birlik olmazsan yapraklarını
toplamazsan yanına yok olursun ama
toplarsan gürlersin kimse duramaz karşında hiç bir zulüm, baskı. Ahlaksızlara,
kendisine kötülük edenlere karşı "İt
derisinden post olmaz" demiştir.
Halkımız sabrın önemini de iyi bilir.
Yersiz yere gösterilen öfkeyi doğru
bulmaz, sabrın bir erdem olduğunu
anlatır atasözlerinde. Her şeyin bir
yeri ve zamanı vardır onun gözünde.
"Sabır acıdır, meyvesi tatlıdır", "Sabırla koruk helva olur, dut yaprağı
atlas" diyerek sabrın ne kadar önemli
olduğunu anlatmıştır.
Halkımızın her yer ve her şey için
yerinde ve zamanında söylediği sözler
var. Daha yüzlerce örnek yazabiliriz
buraya. Hayatımızın her anına, her dakikasına bir söz bulabiliriz halkımızdan.
“Halk bizim öğretmenimizdir aynı zamanda” diye boşuna demiyoruz. Halktan
öğreneceğimiz çok şey vardır her daim.
Gördüğünüz gibi sözlerin bazıları öğüt Sayı: 352
içerikli, ders verici; bazıları da alay Yürüyüş
edici bir dil ile anlatılmıştır.
17 Şubat
Bir de bazı atasözleri vardır ki bu
2013
özelliklere uymaz. Bu sözler de mi
halkın diye düşünür kalırsınız. Bu sözler
halka ait değildir, egemenlerin kader
olarak kabul ettirdikleri ve düzenlerini
meşrulaştırmak için halkın diline doladıkları sözlerdir.
Örneğin; "Bana değmeyen yılan,
bin yaşasın" ya da "Her koyun kendi
bacağından asılır" gibi bencilliği meşrulaştıran sözler. Bunlar halkın değil
egemenlerin halkın içinde yaygınlaştırdığı ve meşrulaştırdığı sözlerdir ve
halkı değil egemenleri temsil ederler.
Sonuç olarak; atasözleri halkın bugüne kadar yaşadıklarının anlamıdır,
özlü sözlerdir.
- Halkımızın duyguları, düşünceleri,
ahlaki değerleri ve tarihini anlatan
önemli ve anlamlı sözlerdir.
- Atasözleri halkımıza da, devrimcilere de yol göstermeye devam edecek.
Atasözleri biz devrimciler için de kılavuzdur, yol göstericidir. Halkımızdan
öğrenmekten asla vazgeçmeyelim! Bu
sözler kulağımıza küpe olsun, çıkarmayalım!

KEYFİ TUTUKLAMALARA KARŞI ADALET İSTİYORUZ!
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Ülkemizde Gençlik

Halkın Onuru Olan Dev-Genç’liler
Derhal Serbest Bırakılsın!

Bursa

İstanbul: Her hafta tutsak ar-

Sayı: 352

Yürüyüş
17 Şubat
2013

kadaşlarının serbest bırakılması için
eylem yapan Dev-Genç'liler bu hafta yine Galatasaray Lisesi önünde
“Tutsak Dev-Genç’lilere Özgürlük!”
taleplerini haykırdılar. Eylemde “1
Mayısa Katılmak, Parasız Eğitim İstemek, Grup Yorum Konserine Katılmak, Füze Kalkanına Hayır Demek
Suç Değildir” pankartı açıldı.
Sloganların atıldığı eylemde Ahmet Bay tarafından bir açıklama yapıldı. Bay, ülkemizin bağımsızlığını
isteyen, emperyalizme karşı eşit ve
halkların kardeşçe yaşadığı bir ülke isteyen vatansever gençliğe AKP’nin
polisinin her yönden saldırdığını ve
keyfi sebeplerle tutukladığını belirtti. Arkadaşlarının 1 Mayıs’ta fotoğraflarının çekildiği, Grup Yorum konser biletini sattıkları, Malatya Kürecik'te yapılan füze kalkanını protesto eylemlerine katıldıkları gerekçeleriyle tutuklandıklarını anlatan Bay,
hukuksuzluğu teşhir etti.
Dev-Genç'liler 12 Şubat günü
Galatasaray Lisesi önünde basın açıklaması yaptı. 32 tutsak Dev-Genç'linin fotoğraflarının bulunduğu pankart

açılarak, AKP iktidarının öğrenci gençliğe yönelik baskılarından bahsedildi. Bugün demokratik eylemlere katılmanın,
parasız eğitim istemenin, yasal
derneklere gidip gelmenin suç
olarak gösterilmeye çalışıldığı
anlatıldı. AKP’nin halka, devrimcilere pervasızca saldırmasının
nedeninin halkın örgütlü gücünü kendileri için bir tehlike olarak görmesinden, AKP’nin yönetememe krizinden kaynaklı olduğundan bahsedildi.

Ankara: 13 Şubat günü Ankara’da, 4 Dev-Genç'li masa açarak
tutsak Dev-Genç’lilerin serbest bırakılmasını istediler. İki saat açık kalan
masada 300 bildiri ve 21 dergi halka
ulaştırıldı. Bunun yanında komployla tutuklanan devrimciler halka anlatılarak hukuksuzluk bir kere daha
teşhir edildi.

Eskişehir: “Tutsak DevGenç’liler Serbest Bırakılsın” afişleri 9 Şubat günü Eskişehir Merkez başta olmak üzere mahallelerde ve üniversite çevresinde asıldı. Toplam 100
adet afişleme yapıldı.

Bursa: 10 Şubat’ta Bursa Kent
Meydanı’nda Dev-Genç’liler, tutsak
Dev-Genç’lileri sahiplenmek ve parasız eğitim mücadelesini halka duyurmak için eylem yaptı. Basın açıklamasından önce kuşlama yapıldı ve
bildiri dağıtıldı.
Ardından, “Tutsak Dev-Genç’liler
Serbest Bırakılsın” pankartı açılıp, atılan sloganlarla eylem başlatıldı. Ceyda Çiloğlu tarafından yapılan açıklamada, “Bizler Dev-Genç’liler olarak

Hale Nur Elibüyük Okuluna Geri
Dönünceye Kadar Eğitim Hakkı
Nöbetindeyiz!
İstanbul Sarıyer İlçesi’ne bağlı Behçet Kemal Çağlar Lisesi’nde öğrenci olan Hale Nur Elibüyük, 2012 Aralık ayında okul müdürünün keyfi kararıyla okulundan atıldı.
Liseli Dev-Genç’li olan Hale Nur Elibüyük’ü okuldan
atarak eğitim hakkını ve geleceğini keyfi şekilde gasp eden
müdür, atılma gerekçesi olarak: “Okul idaresine kafa tutmak, ‘faşist müdür’ demek, dayanışma yemeklerine katılmak, devrimcilerle görüşmek, Behçet Kemal Çağlar Lisesi idaresinin yaptığı her türlü pisliği teşhir etmek” gibi nedenler sıralıyor. Liseli Dev-Genç’liler, arkadaşlarına sahip
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43 yıllık tarihimizde de olduğu gibi
sömürüye ve zulme boyun eğmeyeceğiz, ıslah olmayacağız. ‘Amerika
Defol Bu Vatan Bizim’ demeye devam edeceğiz, parasız eğitim istemeye
devam edeceğiz. Bizleri bu tür komplo ve baskınlarla yok edemediniz ve
edemeyeceksiniz” denildi.
Açıklamadan sonra meydanda
masa açılarak, Tutsak Dev-Genç’lilerin serbest bırakılması için imza toplandı. Yürüyüş dergisi ile Liseli Devrimci Gençlik Tarihi kitabı halka tanıtıldı. Halkımızın açılan masaya ilgisi yoğundu. Açılan stantta yarım saatte 80 imza toplandı. 19 kişinin katıldığı eylem sloganlarla bitirildi.

Ankara

çıkarak, okul idaresinin uygulamasını teşhir ve protesto etmek için 14 Ocak tarihinde “Keyfi Okuldan Atmalara Son”
talebiyle okul önüne bir haftalık çadır açmışlardı.
12 Şubat günü de Behçet Kemal Çağlar Lisesi önünde eylem yaptı. Liseli Dev-Genç’liler bildiri dağıtıp, tekrar çadır açtılar. Çadır direnişinin süresini de, “Arkadaşımız Okuluna Dönünceye Kadar” diye ilan ettiler.
Okulun önünde, BİLİM İÇİN NÖBETTE; Eğitim hakkını savunuyor Liseli Dev-Genç’liler. Geceli gündüzlü
okulun karşısında açtıkları çadırda kalıyor liseliler. 13 Şubat gününü polis ve zabıtaların taciz ve tehdidine uğrayan Liseli Dev-Genç’liler, öğrencilerin okula giriş ve çıkış saatlerinde bildiriler dağıtarak gerçekleri anlatmaya,
Hale Nur’un okuluna geri dönme talebini sahiplenmeye
çağırdılar.

FAŞİZME KARŞI DEMOKRASİ

YENİ ŞAFAK GAZETESİ NEYİN DERDİNDE?
AKP iktidarın sözcüsü Yeni Şafak
gazetesi 2 Şubat 2013 tarihli “Büroda
iz bırakmayan haberleşme düzeneği” başlıklı haberinde siyasi iktidarın devrimcilere yönelik başlattığı
sindirme ve korkutma operasyonunun
basındaki ortaklarından birisi olduğunu bir kez daha kanıtlamıştır. Haber
avukatların keyfi ve hukuksuz bir
şekilde gözaltına alınıp tutuklanmalarından dolayı oluşan tepkilere karşı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılarının
yaptıkları açıklamayla ilgilidir. Savcıların yalan ve çelişkilerle dolu açıklamayı aydınlatacağına, çelişkileri
göstereceğine, doğruyu bulmak için
muhataplarına soru soracağına gazete
açıklamayı olduğu gibi yayınlamakla
kalmıyor, en az açıklama kadar kendi
içinde çelişkili bir başlık atıyor. “Büroda iz bırakmayan haberleşme
düzeneği” ne demek bu şimdi? Doğru
cümle kurmada her zaman başarısız
ama komplo kurmada uzman olan
polislerden mi aldınız bu başlığı. Polisler savcılara sundukları raporlarda
“biz herhangi bir iz bulamadık ama
bulduğumuz aletin iz bırakmadan
yapılan haberleşmede kullanıldığını
düşünüyoruz” diyorlardı. Savcılar,
iz bırakmadan haberleşmek mümkün
mü, iz olmadığına göre böyle bir
yorum yapamazsınız, bu hukuka aykırı bir yöntemdir diyemedikleri için
polis hayal gücü sınırları çerçevesinde
senaryolar yazıp savcılıklara gönderiyor. Siyasi amaçlarla çalışan polislerin nasıl çalıştığını bilmeyen yok.
Peki Yeni Şafak gazetesine ne oluyor?
İz bulunmadığına göre nasıl bir haberleşme "düzeneği" bulunduğunu
haber başlığı olarak yazabilir. Gazete
aslında delil bulunamamış, ama
biz uydurabiliriz, onları suçlu ilan
edebiliriz mi diyor? Polis 12 saat
boyunca aramış taramış, her dosyanın
içine bakmış, her deliği kurcalamış
yine de bir şey bulamamış diyemiyorsunuz tabi. Yeni Şafak siyasi patronlarına kendisini kanıtlamak için
mantıksız cümleler kurup rezil olmayı
göze alıyor. Öte yandan devrimcilere
öfkesi o kadar büyük ki, yazdıkları
cümlelerin ne anlam ifade edeceğini

anlamayacak kadar gözleri
körelmiş, algıları zayıflamış.
Yeni Şafak gazetesine boşuna
sahibinin sesi medya dememişler. Devrimcileri suçlu
ilan etmek, delil uydurmak,
içinde kendisini tekzip eden
cümleler kurmak için polisle
yarışmak buna denir herhalde.
18 Ocak tarihinde operasyon başladığından bu yana önce
polisler, sonra başbakan ve bakanlar, daha sonra savcılar ve şimdi
Yeni Şafak gazetesi operasyon hakkında kendi içinde tutarlı, mantıklı
ve ne söylediği belli olan, açık ve
net cümleler kuramadılar. Sürekli
bir şeylerin üstünü örtme, hatalarını
kapatma, hukuka aykırılıklarını
gizleme, keyfiliklerine meşruluk
bulma kaygısıyla hareket ettikleri
için tökezliyorlar.
Gazeteciliğe yeni başlayan herkesin ilk öğrenmesi gereken şey
haberlerin 5N 1K ilkesine göre yapılmasıdır. Bu sorumluluk okuyucuya
karşı bir sorumluluktur, okuyucu gerçek bilgiye varmak ister, bu aynı zamanda okuyucuya saygının gereğidir.
Gazetecilik mesleğinin etik kuralları
bunu emreder, bir gazete gerçeğin
derdinde ise bunu yapar, gerçeği
yansıtmak yerine kişisel öfke, hırs,
yalakalık yapmak gibi amaçlarla hareket ediyorsa hemen kendini ele
verir. Doğru düşünme ortadan kalkar,
beyin bulanıklaşır, cümleler anlamsızlaşır. Yeni Şafak gazetesinin de
durumu budur.
Yeni Şafak gazetesine hatırlatalım,
gerçek devrimcidir ve kendini size
dayatır, siz sürekli kendinizi tekzip
eden yazılar yazmaya devam edersiniz. Bunu defalarca yapmışsınızdır
ama biz en bilineni hatırlatalım. 1922 Aralık hapishaneler katliamı dönemi öncesi adeta katliama davetiye
çıkartır tarzda onlarca haber yapıldı,
katliam sonrası ise devletin servis
ettiği haberler hızla manşete taşındı.
Devrimciler gerçeği haykırdılar ama
siz duymadınız, bugün devletin ha-

AMERİKAN UŞAKLARININ
KONTRGERİLLA BASINI...
AMRİKAN ELÇİLİĞİNE
YAPILAN FEDA EYLEMİ
UŞAKLARINI DA BEYNİNDEN
VURULMUŞA ÇEVİRDİ!
KONTRA YAYINDA SINIR
TANIMIYORLAR! SİZİN GİBİ
AMERİKAN UŞAKLARINA NE
DENİLEBİLİR Kİ?
EFENDİLERİNİZ KEMİĞİNİZİ
EKSİK ETMESİN...
Sayı: 352

pishanelerde katliam yaptığı tüm kanıtları ile ortada ve aksini hiç kimse
söyleyemez. 18 Ocak tarihinde yapılan operasyon ile ilgili olarak başta
Yeni Şafak gazetesi aynı görevi üstlenmiş durumda, sizden ne bekleniyorsa onu yapıyorsunuz. Yalnız bugün
görevinizi daha beceriksizce yapıyor,
sahtekarlığınızı daha çok yansıtıyorsunuz.

Yürüyüş
17 Şubat
2013

Ülkemizde dünden bugüne iktidarlar kendisine muhalif olanlara,
halka zarar veren politikalarını teşhir
edenlere, ekonomik ve sosyal adaletsizliklerine karşı çıkanlara, siyasi
mücadele yürütenlere karşı amansız
bir savaş açar. Faşizmin hüküm sürdüğü ülkelerde bu savaş hukuk dışı
olduğu gibi ahlaksız ve ilkesiz bir
biçimde sürer. Devrimcileri komplolarla tutuklayan devletin yardımına
medya koşar, yapılan komploya halkı
inandırmaya çalışır. Mümkün müdür,
elbette hayır! Emin olun halkın sezgileri güçlüdür, gerçeği yalandan
ayırmada ustadır. Ve tarih tanıktır
ki, hiçbir komplo amacına ulaşmamıştır ve gerçek kendini dayatmıştır.

KEYFİ TUTUKLAMALARA KARŞI ADALET İSTİYORUZ!
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İftiralarla, Şaibelerle, Yalanlarla Devrimcileri Hedef Göstermek Suçtur!

İşbirlikçilik, Ajanlık ve Uşaklığınıza Son Verin!

ABD ve Emperyalizme
Değil Halka Hizmet Edin!

Sayı: 352

Yürüyüş
17 Şubat
2013
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ABD elçiliğinde patlayan bomba
efendilerinden önce uşak kalemşörleri,
işbirlikçilerini ve ihbarcıları sarstı.
Öyle ki; düğmeye basılmışçasına
hepsi tek ağızdan koro halinde başladılar DHKC feda savaşçısının eylemine saldırmaya.
Terör ve terörizme saldırı adı altında açık ve net olan devrimci eylemi
karalamaya ve etkisini azaltmaya çalıştılar. İşbirlikçilik ve tetikçilikte
yarışıyorlar. Çünkü işbirlikçilik ve
tetikçilikten ne kadar efendilerine
yaranırlarsa o kadar çok kemik artığı
alacaklarını biliyorlar. Bunun için
de emperyalizm ve özel olarak da
ABD’nin yönlendiriciliğinde devrimcilere ve halkın değerlerine saldırıyorlar. Saldırılarda hızını alamayarak iftiracılık ve ihbarcılık yaparak
insanları haklar ve özgürlükler mücadelesi veren demokratik kurum ve
kuruluşları hedef gösteriyorlar. Bunlardan birisi de Akşam Gazetesi’nde
yazan Özkan Tamirak’tır.
“Bir tuşlamayla Almanya’ya:
İşte DHKP-C taktiğinin ayrıntıları
örgüt bombacılara sahte kimlik yollamak için İstanbul’da futbol turnuvası düzenledi. Kayıt olanlar size
ödül vereceğiz, bu yüzden kimliğiniz
lazım dümeniyle kandırıldı. Mağdurlar top peşinde koşarken kimlik
bilgileri kopyalandı. İ.A. bu mağdurlardan biriydi. Kimliği dernek
yöneticisi Doğan K. tarafından Yürüyüş Dergisi’ndeki bir bilgisayardan Almanya’daki örgüt merkezine
gönderildi. Burada sahtesi yapılıp
Ecevit Şanlı’ya teslim edildi.” (Özkan
Tamirak, 03 Şubat 2013, Akşam )
Gazeteci, yazar geçinen Özkan
Tamirak hedef gösterdiğin, iftiralarınla
katliamına davetiye çıkardığın Doğan
Karataştan, bu ülkenin bağımsızlığı
ve halkın kurtuluşu için mücadele

eden bir devrimci. Mücadele ederken
de faşizmin tüm baskı, işkence ve
katliamlarını yaşamış ve yaşamaya
devam ediyor. 19-22 Aralık 2000’deki
hapishaneler katliamını yaşamış, işkencelerden geçmiş, hücrelere atılarak
tecriti yaşamış, tecrit işkencesine
karşı ölüm orucu yapmış ve zorla
müdahale işkencesiyle sakat bırakılmış ve şimdi de hukuksuz bir şekilde
F Tipi tecrit hücrelerine atılan bir
tutsaktır. O, sakat kalmasına rağmen
halkın kurtuluşu, vatanın bağımsızlığı
için mücadele ediyor. Siz ise tekellerin
çıkarları karlarını artırarak zenginliklerine zenginlik katmaları için onların sözcülüğünü yapıyorsunuz, bekçi
köpekliğine soyunuyorsunuz. Sömürü
ve zulüm sürsün, halklar açlık ve
yoksulluk çeksin diye bilinçli yapıyorsunuz.
Yazında Okmeydanı Haklar ve
Özgürlükler Derneği’nin düzenlemiş
olduğu futbol turnuvasını ve Doğan
Karataştan’ı hangi bilgi ve belgeye
dayanarak karalıyorsun? Üzerinde
gizlilik kararı olan dosyalara avukatlar
ulaşmaz ve dosya hakkında bilgi sahibi olmazken sen nasıl belgelere
ulaşıyorsun ve bilgi alabiliyorsun?
Bu senin polisin özel kalemliğinin,
işbirlikçiliğinin ve uşaklığın göstergesidir. Öyle bir kalemsin ki sen,
dostluk ve dayanışmayı geliştirmek,
yozlaşmaya karşı çıkmak için düzenlenen futbol turnuvasını dahi
hedef gösterecek kadar alçalabiliyorsun. Mevcut sisteme ve sistemin
spor ve futbol anlayışına karşı çıktıkları alternatif spor anlayışını geliştirdikleri için bu kadar düşmanlaşıyorsunuz. Sisteminiz ve sisteme
uşaklık yapan sizlerin spor anlayışınız
halkı uyutan, yozlaştıran, mafyalaşmış
her türlü ahlaksızlığı yayma aracına
dönüştürdüğünüz futbol anlayışıyla
temelde farklı olduğu için düşman-

laşarak saldırıyorsunuz ve ihbarcılık
ve ajanlığa soyunuyorsunuz. Hayatını
halkın mutluluğuna ve vatanın özgülüğüne adamış, zorla müdahale işkencesiyle sakat kalmasına rağmen
mücadelesini sürdüren bir insanın
katliamına davetiye çıkarıyorsunuz.
Bunu niçin yapıyorsunuz, meslek
ahlakı ve onuru için yapmıyorsunuz
herhalde. Sözde gazeteci ve yazar
geçiniyorsun. Yaptığın ihbarcılık, iftiracılık ve uşaklıktır. Eğer meslek
ahlakı ve onuru diye bir derdiniz olsaydı öncelikle hukuksuzca basılan,
talan edilen Yürüyüş dergisi’ne sahip
çıkardınız, gazetecilik yapan Yürüyüş
muhabir ve çalışanlarının haksız ve
hukuksuz bir şekilde gözaltına alınarak işkence görmelerine karşı çıkardınız. Ama bu sahiplenmeyi yapmadınız. İnsanların katliamlarına davetiye çıkararak katledilmelerini veya
yıllarca tutsak edilmesini nasıl sağlarız, hukuksuzluğuyla teşhir olmuş
bir operasyonu nasıl meşrulaştırırız
diyerek insanları afişe ediyorsunuz.
Polisin sana vermiş olduğu bilgi ve
belgeleri incelemeden, araştırmadan,
muhataplarına sorma olanağın varken
gerek görüp sormadan iftira atıyor,
hedef gösteriyorsun.

“İnanmayan Noter
Götürüp Baksın”
Hızını alamıyor, operasyonu meşrulaştırmak için, 10 Şubat 2013 tarihinde bu başlığı atarak devam ediyorsun saldırılarına. İşte sana o kapıların nedenini anlatacak bir kısa
anlatım:
“Toplandığımız odaya elinde otomatik silahlarla kapıları kırarak gelen
özel harekat polisleri odaya girer
girmez üzerimize gaz sıkarak kaskları,
silah dipçikleri ile tekme tokat, rastgale saldırdılar. Ve bu saatten sonra
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tekmeler ve dipçik yağmurları ile
küfür ve hakaretler eşliğinde birbirimizden koparılarak yerlerde cam
kırıklarının üzerinden sürüklenerek
diğer odaya götürüldük. Burada tersten plastik kelepçe takıldı. Kelepçe
takılma esnasında üzerimize çıkan
polisler bir yandan sırtlarımızı ezerken, diğer taraftan kafalarımıza postallarla basıyorlardı. Ama içlerinden
biri vardı ki artık nasıl bir işkence
aşkı ile eğitilmişse tüm bunlarla yetinmeyip iki parmağı ile iki gözüme
şiddetli şekilde bastırdı. Gözlerimin
çıktığını düşündüm.” (18 Ocak baskınını yaşayan bir genç)
Polis amirlerin, sana noter alın
gidin 11 çelik kapıyı görün demişler.
Sen neden amirlerini dinleyip gidip
görmüyorsun. Muhabir gönderiyorsunuz. Binanın fotografını gizlice
çekiyor ve tabanlara kuvvet kaçıyor.

Bu işte sizin haberciliğiniz. Madem
gerçeği araştırıyorsun, çalsana kapıyı,
konuşsana röportaj yapsana, neden
gizlice çekip kaçıyorsun? Biz de size
diyoruz ki noter alın yanınıza ve
gidin basılan kurumları, dağıtılan
büroları, çalınan ve talan edilen malzemeleri kendi gözlerinizle görün.
İşkence izlerini, moraran vucutları,
kırılan ve çalınan malzemeleri görün
ve noterinize onaylatın. İşkence görenlerle konuşun, mahalle halkıyla
raportajlar yapın ve noterinize
onaylatın ve bunları çarpıtmadan
gazetelerinizde yayınlayın. 11 kapı
değil gerekirse 100 kapı takılır, değil
devrimci sıradan bir muhalif bile olmanın bedel istediği böyle faşist bir
ülkede. Bırakın gizli belgeler, harddiskler teranesini. O harddisklere polisin neler yüklediği, nasıl komplolar
kurduğunun yakın geçmişte bolca

Çıkarımız Ortak
Düşmanımız Amerika’ya
Karşı Birlik Olmaktır!
Hatay’da, 8 Şubat günü, Dikmece Çiftlik Mahallesi’nde Halk Cepheliler 10 Şubat tarihinde yapılacak
olan “Emperyalist Saldırılara Karşı Suriye Halkının
Yanındayız” eylemine çağrı yaptılar. 150 bildiri ve 51
Yürüyüş dergisi Çiftlik Mahallesi halkına ulaştırıldı.
Öğrenildi ki Dikmece de eylem için çalışmalar başlamadan haberler dosta ve düşmana ulaşmış. Eylem için
birçok er ve dükkan uyarılmış ve korkutulmaya çalışılmış.
Bütün bu korkutmalara rağmen birçok ev kapılarını
Halk Cephelilere açtı, çaylar ikram edildi, Suriye konusu
üzerine sohbetler edildi.
9 Şubat tarihinde ise Halk Cepheliler Dikmece girişinde eylemi halka duyurdu. Dikmece halkından birçok
kişi Halk Cephelileri tanıdığını söyleyerek Hatay Halk
Cephesi’nin tutsakları olan Selda Özçelik, Yılmaz
Viraner ve Güzin Tolga’nın durumunu sordular. Dikmece
halkına
150 bildiri
ve 43 Yürüyüş dergisi ulaştırıldı.
Hatay
Halk Cepheliler, 10
Şubat tarihinde Dik-

örneği var. Gecenin yarısı helikopterlerle yüzlerce polisle katletmeye
gelir gibi gelenler her şeyi yaparlar.
Hayır polisin işkenceci katliamcı
ve faşist imajını siz ne kadar uğraşsanız da düzeltemezsiniz. Onlar
Türkiye emekçi halkları, sizi de polisinizi de iyi tanıyorlar. 19-22 Aralık
2000’de 18 Ocak 2013’te o polis
memurlarının kullandıkları ne olduğu
belirsiz kimyasal gaz bombalarını
da haberleştirin de gazeteciliğinizi
görelim. Kapı edebiyatınız, operasyonu, işkenceleri, haksız gözaltı ve
tutuklamaları haklı mı çıkarır sanıyorsunuz? Yanılıyorsunuz öyleyse.
Şunu unutmamalısın, insanları
hedef göstererek katliamlarına davetiye çıkarmak sana bir şey kazandırmaz ama polisin oyuncağı bir gazeteci kimliği çok şey kaybettirir.
Vazgeçin, onurunuzla yaşayın.

mece’nin son köyünde de eylemin duyurusunu yaptılar.
Megafonla eyleme çağrı yapılarak Çiftlik Mahallesi’ne
gelindi ve halka Suriye’nin dostu düşmanı anlatıldı.
Açıklamanın yapılacağı Dikmece Kıraathanesi’ne gelen
Halk Cephelilere kıraathanenin yanındaki bakkal engel
olmaya çalıştı. Bakkalı arayan jandar- Halkı Soyanlar,
malar “Bu açıklama Köprüden Park
bakkalın önünde yapılırsa olacak olan- Yerinden Para Alanlar
lardan sen sorumlu Düşmanımızdır!
Yoksulluğumuz Üzerinden
olursun” diyerek
korkutmuşlar. Eylem Zenginleşenlerden Hesap Sormak
öncesi halka, diğer İçin Örgütlenelim!
Kırklareli Halk Komitesi, 10
beldelerdeki engellemeler ve halkın Şubat günü gerçekleştirdiği basın
açıklaması ile sorunların kaynadesteği anlatıldı.
Eylemde, basın ğının düzen, çözümün ise halk
açıklamasını Nizam olduğunu bir kez daha gösterdi.
Arslan okudu. Ars- Halk Komitesi, toplanan imzalar
lan, patriot füzele- ve Belediye ile yapılan görüşrinden, çapulculara meler sonucunda sokakları paralı
yapılan yardımlar- hale getiren parkmetre uyguladan, halka saldırı- masını kaldırttığını ilan etti. Eylardan
bahsetti. lemden önceki bir hafta içinde
Açıklamadan sonra yaklaşık 2500 bildiri dağıtıldı.
bakkalın sahibinin Eylem sırasında ise Vilayet Meykendi çıkarına zarar danın’dan, Cumhuriyet Caddegelmemesi için va- si’ne kadar toplu bildiri dağıtımı
tanını hiçe sayması yapıldı. Cumhuriyet Caddesi’nde
teşhir edildi. Eylem yapılan eyleme 15 kişi katılırken,
halkın alkışları eşli- “Halkız Haklıyız Kazanacağız”
ğinde bitirildi.
sloganı atıldı.

KEYFİ TUTUKLAMALARA KARŞI ADALET İSTİYORUZ!
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Basından
Can Dündar
Milliyet, 07.02.2013

Meclis’te Terör Örgütü
Üyeleriyle Buluştum
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Genç çocuklardı. “Terör örgütü
üyeliği”nden içeri alınmış, yeni salınmışlardı. Bileklerinde hala kelepçe
izi vardı.
Suçları büyüktü: İsyan türküleri
söylemiş, tecritin filmini çekmişlerdi.
Polis, “nefes kesen bir operasyon”la
“hücre evi”ni basmış, “11 çelik kapı
ile korunan kozmik oda”ya girip
“suç aletleri”ni ele geçirmişti.
Kendilerininkiyle birlikte, eylemlerde kullandıkları bağlamanın üzerindeki parmak izleri de alınmıştı.
“Suç aleti”nin üzerinde, bütün eski
faillerin parmağı vardı:
Ruhi Su’nun...
Rahmi Saltuk’un...
Ferhat Tunç’un...
Ahmet Kaya’nın...
***
İsyan türküleri geleneğinin son halkası “Grup Yorum”, asırlardır olduğu
gibi, türkülerle halkın derdini, öfkesini,
saza söze döküyor. Nerede bir direniş,
grev, boykot varsa orada oluyor, çalıp
söyleyerek destek veriyor.
Son konserlerine 350 bin kişi
gitti. Önceki haftak DHKP-C operasyonunda, çalıştıkları kültür merkezi
basıldı, grup üyeleri gözaltına alındı,
son yaptıkları albümün hard diskine
el kondu.
Polis, operasyondan sonra “11
çelik kapılı kozmik oda” masalını
üfürdü, Başbakan da inanıp son grup
konuşmasında “11 çelik kapı ne iş
görür” diye sordu. Sonradan gidenler,
-her muhalif gibi onların da- tek bir
çelik kapı ardında arşivlerini korumaya aldığını gördü.
***
Normal ülkelerde sanatçıyı devlet
korur.
Biz, sanatçıyı devletten koruma
derdindeyiz.
Heykeltıraşın heykelini devlet yı-

kar. Karikatüriste başbakan dava açar.
Türkücünün konserini polis basar.
Emniyet, basılmamış kitaba, çıkmamış albüme bomba muamelesi yapar.
Neyse ki Melda Onur’un girişimiyle CHP’liler Grup Yorum’a Meclis
kapısını açtı dün; grup üyeleri oradan
ses verebildi.
Öyle 11 kapı filan olmadığını,
“kozmik oda” denenin de albüm yaptıkları prodüksiyon odası olduğunu
söylediler.
Tek bir suç aletinin bulunmadığını,
gözaltına alınanların salıverildiğini,
yıllardır olduğu gibi bu baskıların
hukuki hiçbir sonuç vermediğini anlattılar.
Herhalde basın toplantısının en
güzel sahnesi, onlar konuşurken birkameramanın cep telefonunun, Grup
Yorum’un ezgisiyle çalması oldu.
“Haklıyız, kazanacağız” marşı,
Meclis’te bir “korsan konser” gibi
çınladı.
***
Sonrasında CHP’liler ve Grup
Yorum’la birlikte yemek yedik. Bir
dahaki albümü polise kaptırmamak
için gerçekten bir kozmik oda kurmaları ve 11 çelik kapıyla korumaları
gerektiğini konuştuk.
Hazırladıkları son albümün kaydını, savcılığın talebine rağmen polis
vermiyormuş. Belki yakında Polis
Radyosu’nda dinleriz.
***
Madem konu “kozmik oda”dan
açıldı; soralım: Sahi “Arınç’a suikast”
iddiasıyla basılan Özel Harp Dairesi’nin kozmik odası ne oldu?
“Derin devletin sırları ele geçti”
deniliyordu; ne çıktı? Soruşturma
başlayalı 1 yılı geçti; neden hala ses
yok? Oradaki sazların üzerinden kimlerin parmak izleri çıktı ki, hala sır
kalmaya devam ediyor?
***

Tayfun Talipoğlu
Yurt, 07.02.2013

Yalanlar “Yorum” u
Bağlamaz
“Yorum”u yormak zor iştir, daha
önce de denediler, olmadı, olmuyor.
Onları susturmayı düşünenler, hemen

her çağda ve benzer yöntemlerle üstlerine gittiler, işkenceden idama her
şey denendi.
Olmadı susmuyor, susturulamıyorlar. Cehaletten olsa gerek onları
yok etmeyi amaçlayan düzen bekçileri
“türkülerin” ölümsüz olduğu gerçeğini
bir türlü kavrayamıyorlar.
Oysa biraz hamasetten uzak, tarihe
bakabilseler, onları her biçme girişiminin ömürlerini uzattığını fark edecekler. Pir Sultanlar, Serdariler, Mahsuniler, Kul Himmetler, Nâzımlar,
İhsaniler, Veyseller ve daha onlarcası
mezar taşlarında değil, hala yüreklerde
yaşıyorlar.
Yani taşa yazılan siliniyor da zamanla o bağlama var ya o bağlama
onun teline yazılanlar yüz yıllardır
meydan okuyor karanlığa.
Siz hiç mevcut iktidarlara övgüler
dizen ozanlardan birini hatırlıyor
musunuz? Bam teline sevda yazılmadıysa eğer bunu ihanet sayar bağlama kendine ve asla affetmez.
Yani boşunadır bunca “susturma”,
“yıldırma” çabası. “Bir gider, bini
gelir.” Sanatı ”vurur, yaralarsınız”
belki ama öldüremezsiniz yalanlarla.
Dün TBMM’ndeydi “Grup Yorum”
elemanları, dimdikti başları.
Kurulduğu 1985’ten bu yana yasaklar ve davalarla boğuşarak da olsa,
müziklerini yapmaya devam ediyorlar.
Ama son darbe, yani İdil Kültür Merkezi’nin basılması başka bir “yalan
abidesi” olarak geçecek tarihe.
11 çelik kapıdan geçilerek giriliyormuş ve polis baltalarla kırarak
bu kapıları kozmik odaya ulaşmış,
suç unsuru bağlamanın sapından parmak izi alınmış, çıkaracakları son
albümlerine el konulmuş, yasal dergi
ve kitaplar içinde ne yazdığını okusalar da anlayamayacaklar tarafından
delil olarak toplanmış, sonra grup
elemanları her dakikası işkenceye
dönüşen gözaltında 13 saat elleri arkadan kelepçeli bekletilmişler. 3 günün sonunda savcı tutuksuz yargılanmalarına karar vermiş.
Kültür merkezine döndüklerinde
her şeyin yerle bir olduğunu görmüşler. Daha da komiği “F Tipi”
filmi çekiminde kullanılan, tiyatro
ekibine ait gardiyan giysileri bile
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korkutmuş merkezi basanları, onlar
da gözaltında.
Basanlar da biliyor bu baskının
işe yaramayacağını. Amaç “yıldırma”.
Şimdi “gelin, görün” diyor Yorum
üyeleri; “11 kapı filan yok, bir kapımız var ve oda kapıları da ahşaptan.
Geçtik de bu yalanlardan albümümüzün kayıtlarını verin, vermezseniz yeniden yapacağız böyle biline...”
***

Orhan Kemal Cengiz
Radikal, 04.02.2013

İşkenceci, İntihar
Eylemcisi ve DHKP-C
"Amerikan Büyükelçiliği'ne intihar
saldırısı gerçekleştiren Ecevit Şanlı'nın
medyaya yansıyan ilk görüntüleri,
hızla yukarıda bahsettiğim düşüncelerin
kafamdan geçmesine neden oldu. Şanlı'ya, 1997'de Türk bayrağı önünde
verdirilen pozda, sol kolunu kaldırmak
için sağ kolundan destek almak zorunda
kaldığı görülüyor. Belli ki polis 'filistinaskısı'ndan henüz indirmiş Ecevit
Şanlı'yı. Bana sorarsanız 'intihar eylemcisi' olmaya doğru giden uzun yol,

işte tam da orada başlamış."
***

Can Dündar
Milliyet, 02.02.2013

"Amerikan elçisinin
dediği doğru:
'Türkiye de ABD de terörden çok
çekti' ama bu bölge de büyük devletlerin
teröründen çok çekti. Bu kanlı saldırıyı
kınarken, diplomatlı misyonların, yüksek
bariyerden ziyade, barıştan yana meşru
politikalarla korunabileceğini hatırlatmak istiyorum."

Yürüyüş’ü Her Hafta Yeni Bir Eve Ulaştıralım!
İstanbul-Alibeyköy
6 Şubat günü Alibeyköy Saya yokuşunda Yürüyüş
dergisinin 350. sayısının tanıtımı yapıldı. Dergi tanıtımında
özellikle, devrimcilerin hukuksuzca tutuklanması teşhir
edildi. Halkla yapılan sohbette, dergiyi okumak isteyen
bir mahalleli: “Ben bu dergiyi ilk defa görüyorum fakat
sürekli okumak isterim” dedi. 2 saat süren çalışmada 52
dergi dağıtıldı.

Bursa
3 Şubat günü Bursa’nın Kestel ilçesinde Yürüyüş
dergisinin tanıtımı ve dağıtımı yapıldı. 4 Yürüyüş okurunun katıldığı tanıtımda ilçenin Elmalık ve Kale Mahalleleri gezildi. Gezilen yerlerde halkımızla sohbet
edildi. 4,5 saat süren tanıtım boyunca halkımıza 24
dergi ulaştırıldı.
7 Şubat Yürüyüş okurları Teleferik Akçağlayan Mahallesi’nde Yürüyüş dergisinin 350. sayısının tanıtımını
ve dağıtımını yaptı. Üç Yürüyüş okurunun katıldığı
dergi tanıtımında mahalledeki tüm evlere girildi her
sokak gezilerek Yürüyüş dergisi halka tanıtıldı. 1 saat
süren dergi tanıtımında halkımıza toplamda 5 Yürüyüş
dergisi ulaştırıldı.

Ankara
9 Şubat'ta Dev-Genç'liler Batıkent İlk Yerleşim
Mahallesi’nde Yürüyüş dergisi dağıtımı gerçekleştirdi. Dergi tanıtımı sırasında halkla yapılan
sohbetlerde, AKP iktidarının halkın umudu olan
devrimcileri bitirmek istediği, bu nedenle 7 ilde
yapılan baskınlarda aralarında ÇHD ve HHB
avukatlarının da bulunduğu 55 devrimcinin hukuksuz bir şekilde tutuklandığı teşhir edildi.
Toplam 25 Yürüyüş dergisi halka ulaştırıldı.
9-11 Şubat günleri Şahintepe, Ege ve Şirintepe
Mahallelerinde toplam 7 saat süren dergi tanıtımında, yaklaşık 800 ev dolaşıldı, 50 adet Yürüyüş

dergisi halka ulaştırıldı. Ayrıca yüzlerce “AKP Zulmünü
Yeneceğiz” bildirisi dağıtıldı.
Dergi dağıtımı sırasında halkla yapılan sohbetlerde
“AKP zulmü ve faşist politikalarına karşı örgütlü bir
halk karşısında AKP terörünün, baskı ve zulmünün
hiçbir hükmü olmayacaktır” denildi.
Aynı tarihlerde Dikmen'in İlker ve Sinan Caddelerinde
de 250, Hüseyingazi'de 100, Tuzluçayır ve Misket Mahallelerinde 200 adet olmak üzere, 3 gün süren afiş çalışmasında toplam 550 adet, F Tipi Film ve “Komployla
Tutuklananlar Serbest Bırakılsın” afişleri asıldı.
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Hatay
Halk Cepheliler 4 Şubat günü Sümerler Mahallesi’nde
Yürüyüş dergisi dağıttılar. 80 adet Yürüyüş dergisi halka
ulaştırıldı. 6 Şubat günü Bedirge Mahallesi’nde 58 adet,
7 Şubat günü Tomruk Mahallesi’nde 60 adet, Dikmence
Çiftlik Mahallesi’nde 51 ve 8 Şubat günü Dikmence girişinde 43 Yürüyüş dergisi halka ulaştırıldı.
Dergi dağıtımı sırasında mahalle halkı ABD elçiliğinin
hedef alınarak eylem yapılmasından memnun olduklarını
dile getirdi. Son olarak 8-9 Şubat günü “Emperyalist
Saldırılara Direnen Suriye Halkının Yanındayız” eylemine
tüm halk davet edildi.

Bursa

KEYFİ TUTUKLAMALARA KARŞI ADALET İSTİYORUZ!
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Hey Tekstil Basın Toplantısı

Hey Tekstil TOBB Binası Önü eylemi

Emeğimizi Çalarak Zenginleşen Patronlardan
Hakkımızı Söke Söke Alacağız
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Hey Tekstil işçileri haklarını
alıncaya kadar alanlarda olmaya
kararlı. 7 Şubat günü Levent Kanyon
AVM önünde bir araya gelen işçiler,
“TOBB Yöneticisi Aynur Bektaş’tan
Haklarımızı İstiyoruz, Alacağız!”
pankartını açtılar. Bugünkü eyleme,
28 Aralık'tan bu yana verdikleri
mücadele sonucu ücretlerinin tamamını alarak haklarını kazanan
Tekno Park işçileri de katıldılar.
Slogan atarak yolu trafiğe kapatan işçiler TOBB binasına doğru yürüyerek, buradaki polis barikatı
önünde açıklama yaptılar. İşçiler, çocuklarının geleceğini, kendilerinin
emeğini çalarak, kendi çocuklarına
Çırağan Sarayı’nda düğünler yapan, lüks otomobiller hediye eden,
villalarda oturan Aynur Bektaş’tan
haklarını alacaklarını vurguladılar.
Önceki hafta CHP Genel Başkan
Yardımcısı Umut Oran’la ve ardından Çalışma Bakanı Faruk Çelik ile
görüşen Hey Tekstil işçileri, haklarını alıncaya kadar eylemlerine devam edeceklerini söylediler.
Tekno Park işçileri de söz alarak;
“Bizler mücadelemize ilk başladığımız gün Hey Tekstil işçileri yanımızdaydı. Bugün biz direnişimizi kazandık ve istedik ki Hey Tekstil işçilerinin yanında olalım. Onların
bu onurlu mücadelesini selamlıyoruz. Kazanacaklarına eminiz” dediler.
Açıklamadan sonra hep birlikte
söylenen marşlar ve atılan sloganların ardından eylemin başladığı
yere kadar yürünerek eylem bitiril-

di.
Hey Tekstil işçileri direnişlerinde bir yılı doldurdular. Bu bir yıl boyunca işçiler çok şey öğrendi, çok
şey de öğrettiler. Reformist, icazetçi politikaların direnişlerini bitme
aşamasına getirmesini de devrimci,
militan politikaların kazandırdığı
ivmeyi de yaşayarak öğrendiler.
Hey Tekstil işçileri, 8 Şubat günü
yine “TOBB Yöneticisi Aynur Bektaş’tan Haklarımızı İstiyoruz, Alacağız!” pankartını açarak, TOBB binasına doğru yürüyüşe geçtiler. Burada basın açıklaması yaparak, eylemi sonlandırdılar.
Hey Tekstil işçileri, direnişlerinin
1. yılının dolduğu 9 Şubat günü deTaksim Tramvay Durağı’nda toplanarak; “Gasp Edilen Haklarımızı
İstiyoruz” pankartı arkasında Galatasaray Lisesi’ne yürüyüş düzenlediler. Mango mağazası önünde duran işçiler, Bektaş ailesinin en fazla iş yaptıkları firmanın Mango olduğunu belirterek, haklarını alıncaya kadar Mango mağazalarında da
eylemler yapacaklarını duyurdular.
Galatasaray Lisesi önüne gelindiğinde, Zeki Gördeğir tarafından
yapılan konuşmada, sermayenin
baskısının, AKP iktidarı, CHP ve sarı
sendikaların ayak oyunlarının bu
direnişi bitiremediği belirtildi. Gördeğir, avukatlarını tutuklayarak,
üzerlerine gazlarla, TOMA’larla saldırarak, gözaltına alarak direnişlerini
bitiremeyeceklerini vurguladılar.
Ardından Devrimci İşçi Hareketi adına Türkan Albayrak bir ko-

nuşma yaptı. Hey Tekstil işçilerinin
direnişini selamladıklarını söyleyen Albayrak, Hey Tekstil işçilerinin de direnişlerini zaferle sonuçlandıracaklarını, Devrimci İşçi Hareketi olarak buna söz verdiklerini
söyledi.
İşçiler, aynı gün bir yılını dolduran direnişlerinin değerlendirmesini yapmak için TMMOB Makina
Mühendisleri Odası’nda da bir basın toplantısı düzenlediler.
Bir yıl boyunca yaşadıklarını ortaya koyan işçiler, direnişe başlarken
yanlış yönlendirildiklerini, bunun sonucunda direnişlerinin zayıfladığını
vurguladılar. Bunun yanında iktidardaki AKP’nin de muhalif görünen CHP’nin de patronları işçilere
karşı koruma konusunda nasıl ortaklaştıklarını anlattılar.
Avukatlarının tutuklanmasının,
kendilerine yönelik saldırıların bir
parçası olduğunu belirten Hey Tekstil işçileri, avukatlarının sadece fiziki
olarak aralarında bulunmadıklarını,
direnişlerinde hala yanlarında ol-

TAYLAN TANAY’IN
DÜNYA GÖRÜŞÜ
Hırsızlara, soygunculara karşı duran
Hep emekçilerin yanında olan
Hep devrimci - demokrat olan
Avukat Taylan Tanay...
Emperyaliste, kapitaliste karşı olan
Özgürlük ve hak ihlallerini savunan
Emek hırsızlarına tek tek hesap soran
Avukat Taylan Tanay olan...
Ali Ekber Alp
Hey Tekstil Direnişçisi

FAŞİZME KARŞI DEMOKRASİ

İşten Atılan Yurtiçi Kargo İşçileri

duklarını ve avukatlarının tutuklanmış olmasının direnişlerini bitiremeyeceğini ifade ettiler. Toplantıya
katılanlar da öneri ve değerlendirmelerde bulundular. 19 Aralık Katliamı sırasında tutsak olduğunu belirten Münevver Aşçı, o zaman da
tutsaklar ve aileleri olarak yalnız kaldıklarını, devletin kendilerini katletmeye geldiğini, bütün gücünü

kullandığını
ama yedi senelik direniş
sonucunda,
yok etmek istedikleri siyasi iradelerini
tanımak zorunda kaldıklarını söyledi.
Aşçı sözlerini hayatın her
alanında direnenlerin kazanabileceğini, bunun hapishanelerde,
üniversiteler ve fabrikalarda da böyle olduğunu söyleyerek sonlandırdı.
Toplantıda direnişte olan İTÜ’lü
asistanlar, Çapa Tıp Fakültesi işçileri ve direnişlerini zaferle sonuçlandıran Teknopark işçileri de konuşma yaparak, direnişlerin birleştirilmesinin önemini vurguladılar.

12 Şubat'ta da eylemlerine devam
eden işçilere polis kimlik kontrolü
dayattı. Bu keyfiliği protesto ederek
kimliklerini göstermeyen üç işçi
gözaltına alınarak Kuştepe Karakolu’na götürüldüler.

Yurtiçi Kargo Direnişi
İstanbul, Ankara ve Konya’da
performans düşüklüğü denilerek
Yurtiçi Kargo'dan atılan 80 civarında işçinin başlattığı direnişi Yurtiçi
Kargo Meşrutiyet Şube'si önünde devam ettiren işçiler 2 Şubat günü ziyaret edildi. Yapılan ziyarete Halk
Cepheliler'in yanı sıra İMO'dan performans düşüklüğü nedeniyle işten
çıkartılan, 242 gün İMO önünde direnen ve işini geri kazanan Cansel
Malatyalı da katıldı. Ziyarette işçilerle direnerek kazanmak üzerine
sohbetler edildi.
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Yalanlara Karşı Gerçeklerle Komplolarını Çökerteceğiz!
18 Ocak günü yapılan baskınlar
sonucu, AKP iktidarının polislerinin
yalanlarıyla 55 devrimci tutuklandı.
Tavır Dergisi çalışanı ve İdil Kültür
Merkezi Tiyatro Atölyesi oyuncuları Veysel Şahin ve Gamze Keşkek de
tutuklanan devrimciler arasında. Sanat Cephesi tarafından, yalanlarla
tutuklanan arkadaşları için her Cumartesi günü Taksim’de eylem yapma kararı alındı. 9 Şubat günü bu eylemlerin ikincisi yapıldı.
“Faşizme Karşı Demokrasi, Keyfi Tutuklamalara Karşı Adalet İsti-

yoruz” pankartının açıldığı eylemde,
“Komploları Boşa Çıkaracağız”,
“Devrimci Avukatlar Onurumuzdur”, “Devrimci Sanat Engellenemez”, “Kahrolsun Faşizm Yaşasın
Mücadelemiz” sloganları atıldı; İstiklal Caddesi üzerinde yürüyüş yapıldı.
Galatasaray Lisesi önünde yapılan açıklamada, iktidarın yalanlarına
kulak asılmaması gerektiği belirtilerek, “Gerçekler burada, buyurun gelin, kurumlarımızı görün, sundukları belgelerde bir gerçeklik payı var-

sa tartışalım. Ama yok. Onlar sadece demagojiyle saldırıyor. Altını çize
çize söylüyoruz. Bu komploları boşa
çıkaracağız!” denildi.
Eyleme katılan sanatçı Yasemin
Göksu, Grup Yorum’a yapılan zulme
karşı yanlarında olmaya geldiklerini
belirtti. Yasemin Göksu, konuşmasının ardından sözleri Sabahattin
Ali’ye ait olan “Göklerde Kartal Gibiydim” şarkısını söyledi.
Eylem Grup Yorum’un söylediği
şarkılar eşliğinde çekilen halaylarla
sona erdi.

KEYFİ TUTUKLAMALARA KARŞI ADALET İSTİYORUZ!
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“Onlar Avukatlık
Mesleğinin Yüz Akı,
Onurumuzdur!”
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Sevgili Yürüyüş çalışanları, merhaba!
Özlemle, hasretle sıkıca kucaklıyorum. Nasılsınız?
Umarım iyisinizdir. Bizleri soracak olursanız iyiyiz...
18.01.2013 günü, sabaha karşı yüzlerce polis,
ağır silahlar ve helikopter eşliğinde gerçekleştirilen "şafak operasyonu"nda; hukuk büroları, dernekleri kapıları
kırılarak talan edildi... Avukatlarımız işkencelerle
gözaltına alındı, tutuklandı...
Suçları büyüktü... Onlar avukatlık statüsünün
keyfini sürmek, avanta peşinde koşmak varken, halkın avukatlığına soyunmuşlardı.
Suçları büyüktü; hakları elinden alınıp kapı dışarı edilen işçilerin, parasız eğitim istediği için tutuklanan
öğrencilerin, işkencelerde-infazlarda katledilen devrimcilerin-kimsesizlerin; evlatları toplu mezarlara
gömülen anaların kardeşlerin; on yedi yaşında sırtından kurşunlanan Ferhatlar'ın; tecrit altında gün gün ölüme mahkum edilen hasta tutsakların; evi yıkılmak istenen yoksul gecekonduluların ve bil cümle haksızlığa uğramışların, ezilenlerin hakkını savundular.
Suçları büyüktü; haklar ve özgürlükler mücadelesinin sadece destekçisi değil, en önünde oldular.
Avukatlık mesleğinin sadece mahkeme salonlarında
değil, hayatın içinde, meydanlarda da yapılacağını herkese gösterdiler.
Suçları büyüktü; biz müvekkillerine her zaman
inandı, her koşulda sahiplendi, yanı başımızda oldular... Yeri geldi canlarını ortaya koymaktan da çekinmediler...
Suçları büyüktü; onlar paranın-pulun değil, onurun, erdemin davasını güttüler... Ağrın-acın acımdır dediler insan kardeşlerine...
Kandıra 1 No'lu F Tipi Hapishanesi'nden müvekkilleri; Taner Korkmaz, Tolga Bülbül, Abdi Cangı, Sercan Ahmet Arslan, Özkan Yılmaz, Bülent Özdemir,
Mete Diş, Muharrem Tunç, Ceyhun Bay, Cihan Ilgın,
Ulaş Pektaş, Onur Polat, Hüsamettin Yavuz, Murat
Kaymaz, Gürkan Türkoğlu...
Onlar avukatlık mesleğinin yüz akı, onurumuzdur!
Sevgili avukatlarımız, siz hep yanımızdaydınız; hep
yanınızda olacağız.
Sizleri seviyoruz!
Halkın Avukatları Susturulamaz!
Devrimci Avukatlara Özgürlük!
Sevgili Yürüyüş çalışanları, çalışmalarınızda başarılar diliyor. Kolay gelsin diyorum. Kendinize çok
iyi bakın...
Sevgilerimle
25.02.2013
Tolga Bülbül
1 No’lu F Tipi Hapishane
Kandıra / Kocaeli

Faşizme Karşı Demokrasi,
Keyfi Tutuklamalara Karşı
Adalet İstiyoruz!
İstanbul-Çağlayan
18 Ocak gecesi Çağdaş Hukukçular Derneği, Halkın Hukuk Bürosu, İdil Kültür Merkezi, Yürüyüş Dergisi, Gençlik Federasyonu, Okmeydanı Haklar ve Özgürlükler Derneği
ve çok sayıda ev basılarak 86 kişi gözaltına alınmış, gözaltına alınanlardan 55 kişi, yalanlarla tutuklanmışlardı.
Bu haksız ve keyfi uygulamalarla tutuklanan devrimcilerin serbest bırakılması için, her hafta Çağlayan Adliyesi
önünde Adalet Nöbeti tutuluyor. Bu hafta ikincisi yapılan
Adalet Nöbeti’ne yaklaşık 50 kişi katıldı. Atılan sloganların ardından oturma eylemine geçildi. Sanatçı Erdal Bayrakoğlu şarkılarıyla Adalet Nöbeti’ne destek verdi. Horonun
ardından Erdal Bayrakoğlu'nun Lazca söylediği Çav Bella'nın
ardından eylem yine sloganlarla sona erdirildi.

İstanbul-Sarıgazi
Baskınları protesto etmek amacıyla Sarıgazi'de “Faşizme Karşı Demokrasi Keyfi Tutuklamalara Karşı Adalet İstiyoruz!” yazılı 20 adet afiş yapıldı.
9 Şubat günü de “Devrimci Avukatlar Onurumuzdur! Faşizme Karşı Demokrasi, Keyfi Tutuklamalara Karşı Adalet
İstiyoruz!” şeklinde 4 adet yazılama yapıldı.

İstanbul-Gülsuyu
13 Şubat günü Halk Cepheliler tarafından Gülsuyu’nda
afişleme yapıldı. Gülsuyu-Gülensu Mahallesi’nde Heykel
Meydanı, Otobüs Durakları ve mahalle halkının yoğun olduğu bölgelere 20 adet ''Faşizme Karşı Demokrasi, Keyfi Tutuklamalara Karşı Adalet İstiyoruz”, 20 adet ''Mahallemizde Uyuşturucuya ve Çeteleşmeye İzin Vermeyeceğiz Milyonları Örgütlemeye Devam Edeceğiz'', 20 adet ''Hasan Gürbey, Barış Gürbey, Mesut Yavuz, Yener Danacı, Serhat Yurtsever, Yusuf Aydındağ Uyuşturucu Çeteleriyle Mücadele Ettikleri İçin Tutuklandılar, Tutuklamalar Bizi Yıldıramaz'' afişleri yapılarak; devrimcilerin tutuklamalarla bitirilemeyeceği ve tutsakların her koşulda sahiplenildiği gösterildi.

Ankara
Ankara'da 9-11 Şubat günlerinde Dikmen'in İlker ve Sinan caddelerinde 250, Hüseyingazi'de 100, Tuzluçayır ve Misket mahallelerinde 200 adet olmak üzere, 3 gün süren afiş
çalışmasında toplam 550 adet, F Tipi Film ve Komployla Tutuklananlar Serbest Bırakılsın afişleri asıldı.
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Adaleti Silah Olarak Kullananlar Komplolar Karşısında
Kendi Adaletsizliklerinde
Sessiz Kalmak AKP’nin
Boğulacaklar!
Zulmüne Boyun Eğmektir,
21 Ocak 2013 tarihinde tutuklanan Av. Taylan Tanay, Av. Güçlü Sevimli, Av. Günay Dağ ve Av. Selçuk Kozağaçlı, Kandıra 1 Sessiz Kalmayalım!
Nolu F Tipi Hapishane idaresinden, müvekkillerinin ve kendi savunmalarını hazırlamak amacıyla bilgisayar talep ettiler.
Av. Güçlü Sevimli’nin yazmakta olduğu “Türkiye’de ve Dünya’da Politik Tutuklular” adlı kitabı için de bilgisayar gerekmektedir. Birçok hapishanede hükümlü ve tutukluların bilgisayar talepleri karşılanırken; Kocaeli 1 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Müdürlüğü’nün 08.02.2013 tarihli 2013/198
nolu kararı ile avukatların “örgütün militan kadrosu içinde yer
aldıkları” gerekçesiyle bilgisayar talepleri keyfi ve hukuka aykırı bir biçimde reddedildi.
Çağdaş Hukukçular Derneği İstanbul Şubesi, hapishanenin keyfi kararıyla ilgili, “Müdürlüğün kararı açıkça hukuka aykırı olup,
bir yargısız infaz niteliğinde olan bu karar için gerekli itirazlar Kocaeli İnfaz Hakimliği’ne yapılacaktır” açıklamasında bulundu.

Evlatlarımızı Katlettirmeyeceğiz
TAYAD'lı Aileler, 12 Şubat günü, İstanbul Adliyesi önünde eylem yaptılar. Eylemde, evlatları Alişan Şanlı’nın feda eyleminden sonra basına polis tarafından servis edilen “15
DHKP-C’li canlı bomba” haberlerini protesto ettiler. Basını, polisin servis ettiği haberleri yayınlamaması ve evlatlarını hedef
göstermemesi konusunda uyardılar.
Polisle işbirliği yapan İsmail Ercan’ı da teşhir ederek, gerçekleri öğrenmek isteyenlerin TAYAD'lı ailelerle görüşmesi gerektiğini belirttiler. Ayrıca, TAYAD'lılar basının polis haberlerinden sonra hapishanelerde artan saldırılara dikkat çekerek, geçen hafta saldırıya uğrayan Coşkun Şimşek ve Bayram Özcan’a
yapılan saldırıyı duyurdular. "Evlatlarımızın Hedef Gösterilip
Katledilmesine İzin Vermeyeceğiz" ve "Hapishanelerdeki
Keyfi Uygulamalara Son. Evlatlarımız Sahipsiz Değildir" yazılı pankartların açıldığı eylemde, “Komploları Boşa Çıkaracağız”, “Kahrolsun Faşizm Yaşasın Mücadelemiz”, “Anaların
Öfkesi Katilleri Boğacak” sloganları atıldı. 60 kişinin katıldığı eylemin ardından TAYAD’lı Aileler evlatlarını hedef gösteren basın hakkında suç duyurusunda bulundular.

Özgür Tutsaklar Tecrit
Politikasını Ters Yüz Etmiştir!
İzmir’de Aliağa/Şakran Kapalı Hapishanesi’nde tutsak
olan Fatma Alan’ın, 18 Ocak Komplosu ile tutuklanan 6 özgür
tutsağın yanına geçme talebiyle başlattığı açlık grevi direnişi
13. gününde zaferle sonuçlandı. Öncesinde verdiği dilekçesi hapishane idaresi tarafından reddedilen Alan, direnişi sonucunda 6 yoldaşının yanına geçti. Halk Cephesi, yaptığı yazılı açıklamada, “Boyun eğmezliğimizi tarihimizden çok iyi bilirler. Bu
uygulamalar bizi yıldıramaz. Tüm devrimcileri tutsak da etseler
biz o hapishaneleri başınıza yıkarız.”

Hatay: Halk Cepheliler, 9 Şubat günü Antakya
Ulus Meydanı’nda tüm baskılara ve engellemelere rağmen arkadaşlarını sahiplenmeye devam ettiler. Eylemde
Orhan Çapar tarafından yapılan açıklamada eyleme yönelik provokasyon girişimleri ve bunların polis eliyle tezgahlandığı ifade edildi.
12 Şubat’ta Adana’da görülecek mahkemeye çağrı yapılarak, açıklama bitirildi ve oturma eylemine geçildi. Oturma eylemi sırasında marşlar söylendi. 14 kişinin katıldığı eylemde son olarak “Her Cumartesi arkadaşlarımız için bu meydanda tüm engellemelere rağmen oturmaya devam ettik ve birçok provokasyona maruz kaldık. Bu meydanda oturan arkadaşlarımızın herhangi birinin saçının tek teline zarar gelirse bunun sorumluları teşhir edilecektir” denildi.
Antalya: 10 Şubat günü Kışlahan Meydanı’nda
Halk Cepheliler eylem yaptılar. Komplolarla 7 devrimcinin tutuklanmasının protesto edildiği eyleme 17
kişi katıldı. Tutuklanan devrimcilerin resimlerinin bulunduğu, “Komplo İle Tutuklanan Arkadaşlarımız
Serbest Bırakılsın” pankartının taşındığı eylemde, Keçel Türkkan tarafından bir açıklama yapıldı.
Türkkan, devrimcilere yönelik saldırıları anlatarak,
halkı sömürenlerin gerçeklerden korktukları için,
gerçekleri dile getiren devrimcilere saldırdıklarını ifade etti. “Bizler hiçbir zaman komplolarınıza boyun eğmedik ve eğmeyeceğiz; halk adına mücadelemizde sonuna, sonuncumuza, sonsuza kadar var olmaya devam
edeceğiz!” denilerek açıklama bitirildi. Ardından eylem sona erdi.

Sayı: 352

Yürüyüş
17 Şubat
2013

Ankara: Halk düşmanı AKP polisinin kurduğu
komplolar sonucunda 11 ay önce Ankara'da tutuklanan
11 devrimci için yapılan eylemler, AKP'nin komployla devrimcilere yönelik tutuklama terörünü arttırmasından
kaynaklı, 29 Ocak tarihinden itibaren yalanlar ile tutuklanan tüm devrimcilerin serbest bırakılması için yapılıyor. Her Salı saat 13.00'te Adalet Bakanlığı ek binası önünde toplanan Halk Cepheliler, 12 Şubat günü
de burada bir eylem yaptılar. Eylemde AKP’nin polislerinin yeni yalanının devrimcileri “Suikast Timi” ilan
etmek olduğu belirtildi.
Eylemde yaşanan baskınlarla ilgili “Halkın emeği, sevgisi, inancı ile örülü duvaları, hiçbir teknolojik
alet ya da azgınca saldıran bir güç yıkamaz” denildi.
"Kahrolsun Faşizm Yaşasın Mücadelemiz", "Halkız
Haklıyız Kazanacağız” sloganlarının atıldığı eyleme
dokuz kişi katıldı.

KEYFİ TUTUKLAMALARA KARŞI ADALET İSTİYORUZ!
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HALKIN AÇLIĞINI KARA
ÇEVİREN KAN EMİCİ AKP
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Tayyip Erdoğan, 12 Şubat’ta yaptığı AKP grup toplantısında yine ülkemizin ne kadar geliştiğini Avrupa’da krizler yaşanırken bizim “çok
şükür ne kadar iyi olduğumuzu” anlattı.
Konuşmasında halkın her kesimine saldırıyor, hiç kimseyi atlamadan herkese cevap yetiştiriyordu.
Neymiş, “engelli vatandaşlara müjdesi
varmış”. Neymiş müjdesi; “dünyada
ilk defa olarak merkezi bir sınavla
engelli vatandaşlarımızı işe yerleştiriyorlarmış”.
Biz de biliyoruz o sınavları. Engellilere açtığınız ama sınav yerinde
engellilerin inip çıkacağı bir platform
bile olmadan yaptığınız sınavları biz
biliyoruz. Engelli halkımızın o sınava
giderken arabada, yolda, kaldırımda,
evinde çektiklerini biz biliyoruz. Onları o kadar düşünüyorsunuz ki sınav
yerlerinden bile belli engelli halkımızı
ne kadar düşündüğünüz. 300 kişilik
kadrolara 3000 kişinin sınav başvurusunu kabul ettimeğinizden belli
halkımızı ne kadar önemsediğiniz.
Sizin işiniz halkın acılarından,

umutlarından kar elde etmektir. Umutlarını sömürmektir. Bakın AKP’nin kan emicilerinin halk sevgisine;
“Ziraat Bankası, işe alacağı 3.200
kişi için 24 Kasım 2012’de üç ayrı
sınav düzenlemiş. Sınava 535 bin
kişi katılmış ve katılan her adaydan
sınav parası olarak 45 TL alınmış.
Üç sınavdan toplam 24 milyon 91
bin 830 TL gelir elde edilmiş.” (Milliyet, 9 şubat 2013)
Bakın şu utanmazlığa, halk düşmanlığına! Bizimle alay ediyorlar,
bir umut sakladığımız iki kuruşumuza
bile göz dikiyorlar. Sonra da adına
“gelir” diyorlar. Ne geliri, bu düpedüz
hırsızlıktır. Soygundur... Bizden olanı
bizden çalıp, sadaka gibi sundukları
yetmiyormuş gibi bir de elimizdekine
avucumuzdakine göz dikiyorlar.
Madem halkı seviyorsunuz 3.200
kişilik sınava niye 535 bin kişiyi
alıyorsun? Nedeni basit: Kazanacakları daha doğrusu çalacakları 24 milyon 91 bin 830 TL için. Karlarına
kar katmak için.
Halkımız! Bizi yoksul bıraktıkları,

sınavlara, işçi kurumlarına, işçi pazarlarına, muhtaç
ettikleri yetmiyormuş gibi bir de
dalga geçiyor. Elimizde avucumuzda
kalanı da almak için her fırsatı kolluyorlar. Sonra da kalkmış, “halka
ne yeni müjdeleri varmış onu açıklayacakmış.”
Halkımız, bu işbirlikçi, kan emici
asalakların işi gücü yalan dolandır.
Bizim üzerimizden asalakça para kazanmaktır. Bir de kalkmış yoksulluğumuzla dalga geçiyorlar. Namertlerin
eline kaldı diye umutlarımız sömürdükleri yere kadar sömürme yarışına
giriyorlar. Çocuklarımızın rızkını
yem etmeyelim bu asalaklara. Halkı
devrimcilerden başkası düşünemez,
devrimcilerden başkası ölecek kadar
sevemez. Bu zulüm düzeni böyle
sürmeyecek! Biz halkız milyonlarız,
bizimle dalga geçip ekmeğimize göz
koyanlardan hakkımızı alacak, kafalarında patlayacağız. Bizden çaldıklarınızı tek tek geri alacağız

Ankara’nın Telefon Tacizcisi Polislerini
Arayalım: 0 539 551 69 86
Ankara Emniyet Müdürlüğü, devrimcileri korkutmak, sindirmek için
telefon başındaki mesaisine devam
ediyor. 0539 551 69 86 numaralı telefondan, Ankara Gençlik Derneği’ne
gelip giden Ülkücan Kaplan’ın ve
başka Dev-Genç’lilerin ailelerini arayan siyasi şube işkencecileri tacizlerde
bulunuyor.
Komploları ve telefon tehditleriyle
devrimcilerin meşru mücadelelerini
engellemeye çalışan işkenceciler, telefon konuşmalarında isimlerini farklı
farklı söylemektedir. Bir aileye ismini
Metin olarak söyleyen polisler, diğer
bir aileye Yavuz demektedir. İsmini
değiştiren ama aynı numaradan arayan
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“zeki” polisler, Dev-Genç’lilerin ailelerini taciz etmekten vazgeçmelidir.
Ankara Gençlik Derneği, 7 Şubat’ta yaptığı yazılı açıklama ile daha
kendi isimlerini bile ailelere açıklamaktan korkan polis tehditleri hakkında bilgi vererek, “Ankara Emniyeti’ni uyarıyoruz. Sizleri biliyoruz,
tanıyoruz. İsimlerinizi Ahmet, Yavuz,
Metin ya da Ali diye değiştirmeniz
boşunadır. Ailelerimizi taciz etmekten
vazgeçin! Bizlerin ya da ailelerimizin
başına gelebilecek en ufak şeyden
siz sorumlu olacaksınız… Sizlere
söylüyoruz kendinize yeni İsmail Ercanlar yaratamayacaksınız! Ailelerimizden uzak durun!” dedi.

Komplolarla
Yıldıramayacaksınız
Milyonları
Örgütleyeceğiz!
İstanbul Sarıgazi'de “AKP Zulmüne
Karşı Milyonları Örgütleyeceğiz” kampanyasıyla ilgili Demokrasi Caddesi’nde
ve Meclis Mahallesi’nde 100 adet afiş
asıldı. Afişleme sırasında halka son süreçteki baskınlar anlatıldı.

FAŞİZME KARŞI DEMOKRASİ

Avrupa’da
Alişan Şanlı Ölümsüzdür!
Almanya-Mannheim
Alişan Şanlı, Mannheim’da yoldaşları tarafından 9 Şubat günü anıldı. Saygı duruşuyla başlayan anmada DHKC’nin 2 Şubat tarihli açıklaması okundu. Açıklamadan sonra
Alişan Şanlı’yı tanıyanlar söz alarak
onun devrimci kişiliği, mücadele
dolu hayatı hakkında paylaşımlarda
bulundular.
Feda eylemi ile ilgili konuşmaların yapıldığı anma saz eşliğinde Alişan Şanlı’nın da sevdiği Hekimoğlu
türküsünün hep birlikte söylenmesi ve
dağıtılan helvanın yenmesiyle sonlandırıldı. Anmaya 30 kişi katıldı.

Almanya-Dortmund
Alişan Şanlı için, Almanya’nın
Dortmund şehrinde, Dortmund Halk
Kültür Evi’nde anma düzenlendi.
Anma, Alişan Şanlı nezdinde tüm
dünya devrim şehitleri için bir dakikalık saygı duruşuyla başladı. Daha
sonra DHKC’nin açıklamasının okunmasıyla devam edildi. Ardından Alişan Şanlı’nın devrimci kişiliği anlatıldı, emekçi, fedakar bir devrim neferi olduğu, küçük-büyük iş ayrım
yapmadığı, her işe gönüllü bir savaşçı
olduğu vurgulandı.

İngiltere-Londra
Londra’da Türkiyeli halkların da
çoğunlukta olduğu beş ayrı bölgede
(Southgate, Woodgreen, Haringey,
Tottenham ve Pondersend) Cephe
imzalı “Alişan Şanlı Onurumuzdur,
Yaşasın Feda Eylemimiz“ ve “Yaşasın Halkın Adaleti” yazılamaları yaBelçika - Liege

pıldı.

Hollanda
Hollanda’nın Amsterdam, Den
Haag, Etten-Leur, Roosendaal ve Utrecht şehirlerinde “Alişan Şanlı Ölümsüzdür”, “Feda Savaşçımız Alişan
Şanlı Ölümsüzdür”, “Yaşasın Feda
Eylemimiz”, “Umudun Adı DHKPC” yazılamaları yapıldı.

Belçika-Liege
Alişan Şanlı için 10 Şubat günü
Belçika'nın Liege şehrinde bir anma
düzenlendi. Anmaya, Alişan Şanlı
ile birlikte mücadele eden yoldaşları, dostları ve sevdikleri katıldı.
Yapılan saygı duruşunun ardından
Cephe açıklaması okundu. Açıklamadan sonra Alişan Şanlı'yı tanıyanlar, onunla mücadelenin çeşitli dönemlerinde birlikte olanlar ona dair
anlatımlarda bulundular.
40 kişinin katıldığı anmaya 5 yaşında Yaren isimli bir çocuğun biriktirdiği 27 buçuk euroyu tutsaklara
göndermek istemesi anlam kattı.

İsviçre-Zürih
Zürih’te 10 Şubat günü Feda Savaşçısı Alişan Şanlı için bir anma töreni düzenlendi. Anmaya Alişan Şanlı nezdinde tüm devrim şehitleri için
bir dakikalık saygı duruşu ile başlandı.
Eylemin anlam ve öneminin açıklaması için DHKC’nin 402 nolu açıklama okundu. Alişan Şanlı’nın sevdiği
“Nehirler aka aka” şiirinin okunmasının ardından, genel olarak ülkemizdeki devrimci süreç üzerine sohbet yapıldı. Anmaya 28 kişi katıldı.

Fransa-Nancy
Anma, Alişan Şanlı nezdinde,
tüm dünya devrim şehitleri için
bir dakikalık saygı duruşu ile başladı. Daha sonra şiir ve ardından
Cephe’nin 402 nolu açıklaması
okundu. Halk toplantıda, gündemi konuşup değerlendirme
yaptı.
Ardından Alişan Şanlı anısına lokum dağıtıldı. Hayatı ve

onurlu mücadelesi anlatıldı. Son olarak da Nancy Halk Cephesi’nin hazırladığı yazı okundu.

Suriye Halk Cephesi
12 Şubat’ta yazılı açıklama yapan
Suriye Halk Cephesi “Alişanlar, halkların haklı davasının umudu, feda savaşçılarıdır. Feda savaşçıları var oldukça emperyalizmin ve işbirlikçilerinin saldırıları artacaktır. Bu saldırılara karşı en güçlü cevabı, davamıza
bağlılığımız, örgütlü mücadelemiz
ve geleceğe inancımızı büyüterek
göstereceğiz” dedi.

Anlatımlardan;
"...En zor zamanlarda, en sıkıntılı anlarda bile yaşam sevincini yitirmedi. Yüzünde hep gülümsemesi ve
yaşam sevinci ile örnek oldu. Yaşamı
dolu dolu yaşadı"
"...Halka hep değer verdi. Halkı
hep sevdi. Hem de yaşamını bir çok
kez ortaya koyacak kadar yürekten
sevdi"
"...Bizim eve ilk geldiğinde kızım
'baba yeni bir abi geldi' demişti. O abiyi hep çok sevdik. Bize hiçbir zaman
bağırmadı, kızmadı."
"...Düşmana karşı her zaman kin
ve öfkesini taşıdı. Halk düşmanlarına karşı acımasız olmak gerektiğini
onda gördüm."
"...Ona dair ne söylemek gerekir;
tek kelimeyle o bir Cepheliydi."
"...Irkçılıkla ilgili kampanya için
biz de yardıma gitmiştik. Orada tanıdım. Yorulmaz biriydi. Ve çok çalışkandı. Biz işimiz bitti derken, o 'şurada bir yer var, oraya da uğrayalım'
dedi. Sonra başka bir yer, başka bir yer
daha... Onu saygıyla anıyorum.
"...Tutsaklık yıllarında düşmana
karşı kinini ve öfkesini hep büyüttü.
Onun dışarıya dair özlemleri arasında, 'şu yemeği yemek', 'şuraya tatile
gitmek', 'şurayı-burayı gezmek' yoktu. Bir savaşçı olarak kendisini hep dışarı hazırladı. Düşmandan hesap sormak için yanıp tutuştu. Bağlılığı, sahiplenmesi ile bize hep örnek olacak."

KEYFİ TUTUKLAMALARA KARŞI ADALET İSTİYORUZ!
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AVRUPA’dakiBİZ

Alişan’ı Sahiplenmek; Halkını Gözlerinin İçine Bakarak
Sevmek ve Onlara Onurlarıyla Yaşayacakları Bir Vatan
İçin Mücadeleyi Yükseltmektir

Sayı: 352

Yürüyüş
17 Şubat
2013

50

Nedir insan olmak?
Devrimci saflar insana insan olduğunu hatırlatır, hissettirir.
İnsan sadece bir dış görüntü değildir. İnsana sınıfsal olarak bakmak
gerekiyor. Düzene hizmet edenler
ve devrime hizmet edenler. Düzeni
güçlendirenler yani ezenden yana
olanlar ve ezilenden yana olanlar. Ezilen ve ezilenden yana olansa halktır.
Biz büyük bir aileyiz. Bu ailenin
bir parçası olmak onur ve gurur vericidir. Bu aile bize insan olmanın ne
demek olduğunu öğretmiştir. İnsana
ait olan değer yargılarını yaşatmıştır
bize. Özellikle yaşadığımız Avrupa'da insanlık adına yani halk adına
ne kadar değer yargımız varsa elimizden alınmak isteniyor. Elimizden, yüreğimizden, beynimizden biz
fark etmeden yok olup gidiyor. Kirli, riyakar, çıkarcı bencilliğin Allah’ıdır Avrupa. Sömürünün ana vatanıdır, “dünya halkları nasıl sömürülür” Avrupa emperyalizminden öğreneceksiniz. İnsanlığın baş belasıdır
yaşadığımız bu ülkeler, çoraplar örer,
bombalar yağdırırlar halkların başına.
Verdiği iki kırıntı hak ile ya da
dünyaya götürüyorum dediği "demokrasi ve insanlık" yalanları ile
halkımızı rehavete düşürmeyi, bencilleştirmeyi başarıyor. Örneğin, her
ay 200 euro sağlık sigortası ödersin.
Avrupa’nın bir çok ülkesinde, yılda bir
doktora gidenler vardır örneğin. Ama,
bunun adı, düzen seni parasız tedavi
etmiş olur. Sen gitsen de gitmesen de
ödemek zorundasındır o parayı. Vergi adı altında maaşları keser. Sonra
“bak sokakları ne kadar temiz” olur
adı. Bizim ödediğimiz paranın binde
bir karşılığı değildir halka dönen
hizmetleri. Hele bu Türkiyelilerse
ya da onların yaşadığı yerlerse unut
gitsin, zaten en son düşünülecek
olanlar onlardır. Onların yaşadığı
yerlere en son düşünülecek mahalle-

lerdir.
Ama Avrupa emperyalizmi bizi bu
kırıntı düzeyindeki haklar ile uyutuyor. Bu haklar, altında gizli sömürüyü görmemizi engelliyor. Bunlar ile
boyun eğdirmeyi hedefliyor, bunu büyük oranda da şu an için başarmıştır.
(Tabii bunun en büyük nedeni devrimcilerin örgütsüzlüğüdür.)
Bunu nasıl sokuyor insanlarımızın
beynine peki? “Biz aynıyız” diyor;
“Ezen ezilen yok, hepimiz insanız” diyor. “Bak ben de senin gibi aynı Cola'yı içiyorum, aynı döneri yiyorum,
ben de bazen sokakta bisiklete biniyorum” diyor. Avrupalı milletvekilleri
bisikletlere biner gezerler örneğin.
"Bak ne kadar halktan biri, biz de olsa
bir milletvekili böyle gezer mi?" havası yaratıyorlar.
İnsana ait olmayan, insanlık dışı
olan her şey emperyalizme aittir.
Bunlar göz boyama numaralarıdır. Yaşadığımız ülkelerin politikaları değersizlik ve ırkçılık politikaları üzerine kuruludur.
Avrupa’da yaşadığımız sistemler, düzen, bu yüzlerini bir kaç kırıntı haklar ile gizliyor ve yoz, pislik, insanlık dışı ne varsa halka yayıyor. Bu
yoz kültürden halkımız da etkileniyor,
en yakınımızdaki insanlarımız dahi etkileniyor. Artık aynı kökten beslenir
duruma geliyor. Burada, değersizlik,
çıkarcılık, dedikodu, bencillikler, çıkarlar, bağlılıkların kolayca kopuşu,
değersizlik ve emek harcanmayan
dostluk ilişkileri başlıyor.
İşte burada halkın dayanışma,
paylaşma, dostluğa, sevgiye, saygıya
dayalı ilişkileri yok oluyor. Yani artık düzenin kirli, insanlık dışı kültürü halka da yayılmış oluyor. Yani devrimci saflar dışında insan kalabilmek
mümkün değildir artık.
Yanlızca devrimci insan ilişkileri
insanı yücelten, değer verendir. Devrimcilerin taraftarı olmak demek

dostluğu, adaleti, vatan sevgisini,
onuru, vefayı, güveni, ahlakı, fedakarlığı, çıkarsızlığı, dayanışmayı hissetmek ve yaşamaktır. Özellikle bencilliğin ana yurdu olan Avrupa’da bu
değerleri yaşamak neredeyse artık
mümkün olmayacak hale gelmiştir.
Halkımızın değer yargılarını yok ediyor bu düzen. İçimize kadar geliyor,
iliklerimize kadar işleyebiliyor, gözümüzü kör, kulağımızı sağır, bizi dilsiz bırakıyor.
En yakınımızda bu değerler için
ölenleri, gece gündüz çalışanları,
ömrünü bu değerler için adayanları
görmezden getirebiliyor. Sahiplenme
denilen, vefa denilen en yüce değerleri yok ediyor.
Alişan Şanlı'yı tanır mısınız? İşte
o bütün bu değerlere canını vermiştir bu değerlerin baş düşmanı Amerika’ya karşı feda etmiştir kendini. Bu
halkın değerlerini yaşatmak için.
Alişan’ın Sesine Kulak Verin!
Kör olmayın, dilsiz olmayın, sağır olmayın Alişan'ın sesine kulak verin! Açmazsanız kulaklarınızı, konuşmazsa lal olan diliniz, görmezse
gördüğü halde o gözleriniz: o zaman
yok olmaya mahkumsunuz, o zaman
sizi insan yapan değerlere yabancılaşırsınız diyen sesini duyun!
Alişan’a kulaklarınızı ve yüreğinizi iyi açın. Açın kulaklarınızı, konuşturun lal olan dillerinizi!
Alişan bu değerler için feda etti canını.
Çok sevdiği bu halk ve vatan
için.
Alişan Şanlı demek çok sevmenin
ne demek olduğunun adıdır! Ölümüne değer vermek, ölümüne sevmek!
Kirlenmiş, kokuşmuş Avrupa sistemine
karşı "hadi be sende kimsin nesin, vız
gelirsin bize, senin kokuşmuşluğun
bizim tertemiz değerlerimizi yok etmeye
yetmez" deyişin adıdır Alişan!

FAŞİZME KARŞI DEMOKRASİ

Alişan çok sevdi, gurbette yaşayıp
da kültürüne, değerlerine sarılan halkını. Onların gözlerinin içine, tam içine baktı konuşurken. Sevgisini, saygısını tam içten hissettirirdi. Çünkü bu
halkı ölecek kadar çok seviyordu. O
halkın kapılarını çalmak onun için en
büyük mutluluk, onurdu. Bu halk
için yerinde durmadan çalışmak,
onun için mutluluk ve bir görevdi.
Onun için sadece dillerinden,
renklerinden, kültürlerinden kaynaklı diri diri yakılan halkımızı sahiplenmek, bunun için bedel ödemek bir
görevdi ve onurdu.
Alişan için; ırkçılığa karşı mücade etmek bu mücadeleyi kapı kapı dolaşıp anlatmak bir sorumluluktu, bir
sahiplenmeydi.
İzin vermeyecekti emeği ile yaşayıp, hakkını alamayanların diri diri
yakılmasına. Ne onuru, ne gururu
buna izin vermiyordu, öfke duyuyordu Avrupa emperyalizmine.
Benim halkım diri diri yakılmayı,
sokak ortasında öldürülmeyi hak etmiyor diyordu. Benim halkım onuru
ve emeği ile yaşıyor ve izin vermeyeceğiz onların ellerini kollarını sallayarak bu halkı hor görmelerine,
aşağılamalarına.
Alişan, “halkımız devrimcileri tanımıyor” dedi ve kapı kapı hiç durmaksızın çalıştı emek harcadı, gücü
yettiğince anlatmaya çalıştı. Emek
nedir derseniz, halk ve vatan sevgisi nedir derseniz adı Alişan’dır deriz.
Ama bilip de susanlar, bilip de sessiz kalanlar, görüp de gözlerini kapayanlara da bir çağrıdır Alişan.

Siz gerçekleri biliyorsunuz, anlatın çağrısıdır! Halkımızın onuruna, gururuna, haklarına sahip çıkın çağrısıdır.
Vatanınıza, değerlerinize, devrimcilere sahip çıkın beyninizi, yüreğinizi, ellerinizi açın çağrısıdır.
Küçük olan o elleriniz kocaman
olsun çağrısıdır, 5 dergi taşıyorsa 10
dergi taşısın çağrısıdır. 100 bildiri dağıtıyorsa bin bildiri dağıtsın çağrısıdır. Diliniz asla lal olmasın, dilsiz olmayın çağrısıdır.
Katillerimizi gördüğünüz duyduğunuz her yerde teşhir edin çağrısıdır.
Bizi diri diri yakanlardan korkarak, sinerek, bencil davranarak "bana değmeyen yılan bin yaşasın" diyerek
kurtulunmaz demenin çağrısıdır.
Derneklerinize, yoldaşlarınıza gözünüzün bebeği gibi bakın çağrısıdır!
Dünyanın en temiz, en güzel, içi
dolu dolu olan yerleri olsun kurumlarınız diyen sesin sahibidir Alişan!
Kolektivizm devrimcilerin, devrimci hareketin taraftarlarının en büyük silahıdır. İşte Alişan buna bir çağrıdır. Kolektif çalışmak, emek harcamak, beraber yaratmak ortak bir
ruha sahip olma çağrısıdır.
Herkes bir adım öne çıksın çağrısıdır Alişan! Sadece bir adım! Bir eliniz ile sarılıyorduysanız iki eliniz ile
sarılın. İki eliniz ile sarılıyorduysanız
ayaklarınızı da katın! Eğer hiç bir eliniz, kolunuz, ayaklarınız üzerimizde
değildiyse birini verin bize biri ile sahiplenin!
Bir yerinden tutun, kaldırın ayağa!
Bizi aşağılayanlara, sürekli ikinci sı-

nıf insan muamelesi yapanlara, diri
diri yakanlara karşı bir adım öne çıkın çağrısıdır Alişan.
Alişan’ı sahiplenmek; onurunu,
namusunu, köklerini vatanını sahiplenmektir! Alişan’ı sahiplenmek; anılarını, değerlerini, sevgiyi vefayı tekrar hatırlamak ve beynimiz çatlayıncaya kadar düşünmek ve bir adım öne
çıkmaktır! Alişan’ı sahiplenmek; bencilliğe, dedikoduya, adaletsizliğe,
mülteci kültürüne karşı mücadele etmektir! Alişan’ı sahiplenmek; asla
vazgeçmemek, olmaz diye bakmamaktır! Bu halk için herşeye değer demektir!
Halkını gözlerinin içine bakarak
sevmek ve onlara daha yaşanası onurlarıyla yaşayacakları bir vatan için
mücadeleyi yükseltmektir.
Alişan’ı sahiplenmek; halkımıza
gurbet elde yaşamama sözünün verilmesidir! Avrupa’da yaşayan 3.5
milyon halkımıza geri dönecekleri güzel bir ülke armağan etme sözüdür!
Alişan’ı sahiplenmek devrimcileri sahiplenmektir! Devrimcileri sahiplenmek kendi onuruna sahip çıkmaktır! Bu dünyada insan kalabilmenin tek yolu devrimci olmaktan ve
devrimcileri sahiplenmekten geçiyor!

Sayı: 352

Yürüyüş
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2013

Yılmaz Güney'in bir sözüne cevaptır aynı zamanda Alişan Şanlı;
"Biz gurbet ellerde yaşayıp gurbet
türküleri söylemek istemiyoruz,
bir köle olarak yaşamaktansa bir
özgürlük savaşçısı olarak ölmek
daha iyidir."

Mücadelenin Sesi Baskılara, Yasaklamalara Karşı Yunan
Halkına Ulaştırılmaya Devam Ediyor
Yunanistan’ın başkenti Atina’da
1-8 Şubat tarihleri arasında Agonas
dergisinin dağıtımı yapıldı.
1 Şubat günü 450 büro ve dükkâna girilerek 300 bildiri dağıtıldı, 20
dergi ve 3 tane de kitap satıldı.
4 Şubat’ta 325 dükkân ve büroya
girilerek 200 bildiri halka ulaştırıldı.
250 kişi ile görüşen, sohbet eden Halk

Cepheliler, 12 dergi 4 tane de kitap
satışı yaptılar.
5 Şubat günü yapılan dergi satışında ise 200 dükkân ve büroya girildi. 120 bildiri dağıtıldı. 200 kişi ile
görüşüldü. 10 dergi ve 3 tane de kitap satıldı.
8 Şubat günü de devam eden
dergi satışı ve tanıtımında 140 büro

ve dükkâna girilerek yaklaşık 250 kişi
ile görüşüldü. 110 bildiri dağıtıldı. 8
dergi ve 1 kitap satıldı.
11 Şubat günü yapılan dergi satışı ve tanıtımında ise 270 kişiye ulaşıldı. Yaklaşık 380 büro ve dükkanın
dolaşıldığı dağıtımda 12 dergi ve 2 kitap satıldı.

KEYFİ TUTUKLAMALARA KARŞI ADALET İSTİYORUZ!
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Bağımsızlık Demokrasi Sosyalizm Mücadelesinde

Yitirdiklerimiz

“... Hepinizi seviyorum. Sonuna kadar, Zafer’e
kadar. Bu yürek daima size, BİZ’e ait olacak...”
Muharrem KARADEMİR

23 Şubat - 1 Mart
Cemal, 1956 yılında Sivas Divriğiʼde doğdu. 12 Eylül öncesi mücadeleye katıldı. Cunta yıllarında tutsak düştü. Hapishanede gördüğü işkenceler sonucu hastalığının ilerlemesi ve tedavi ettirilmemesi sonucu 26 Şubat 1983ʼte aramızdan ayrıldı.

Cemal ÖZDEMİR
3 Mart 1981 İstanbul doğumludur. 16
yaşlarındayken mücadele içinde yer almaya
başladı. 1998 sonlarında örgütlü ilişkiler içinde yer alarak, gecekondu semtlerinde devrimci çalışmasını sürdürdü. 6 Kasım 2001ʼde
DHKP-C davasından tutuklanarak F Tipi hapishanelere atıldı.
Orhan OĞUR
Tek kişilik hücresinde, tecrit işkencesi altında, bireysel bir kararla, bedenini tutuşturarak tecrit altındaki bu yaşamı reddetti. 27 Şubat 2003ʼte şehit düştü.
Örgütünün iradi bir kararı sonucu olmasa da, ölümünü zulme karşı bir protestoya dönüştürdü.

Anıları Mirasımız
Yoldaşları Anlatıyor:
Muharrem KARADEMİR
Bu bir feda sağanağı
Merhaba,
Bu 'merhaba' dolu dolu ve ateşli ve sıcak ve karanlığı yakan bir merhaba! Bu bir Muharrem merhabası...
(...) Muharrem ayıdır bu, mevsim bahar. Ne çok bekledik
baharı ve işte onu Muharrem getirdi...
İki gün üst üste hastaneye götürülen can yoldaşımız, üçüncüde müdahale olacağını gördüğünden, bunu engellemek için
İbili ve Fidan gibi kendisini feda etmiştir. Başımız sağolsun...
O an bütün hapishane tek bir yürek olmuş Muharrem diye
çarpıyordu.
O akşam gümbür gümbürdü buraları. Gökyüzü Muharrem'e bir elvedalık yağmuruyla eşlik etti. Akşam yağmur yağdı ama Muharrem o damlalardan da hızlıydı. Telaş yok ama.
Her şey sakin ve yalınlık içinde. Bir yarış bu mengelelere karşı. Önce davranan kazanacak. Lakin karşılarında Muharrem
var, Halil Ateş'in öğrencisi bir SDB'li. Yeri gelince kurşundan
hızlı bulur hedefini ve yağmurdan önce düşer toprağa...
Akşamın o saatinde güneş batar, oysa bu kez yeniden doğuyordu. Önce bir müthiş sessizlik. Ve sonra fedanın ateşi
dolaştı her yanı. O muazzam bekleyiş bir anda son buldu. Yağmur sonrasının toprak kokusuyla birlikte Muharrem'in adı dalga dalga yayıldı. Aynı pazar günü Gazi'de olduğu gibi. Bir uçtan bir uca yayıldı haber gece vakti. Duyan duymayana haykırdı. Ve solcular ve İslamcılar ve adliler Muharrem'e selam
durdu. O an bütün hapishane tek bir yürek olmuş Muharrem
diye çarpıyordu. Sıkılı yumruklar duvarlar öfkeli tekmeler kapılara çarpıyordu. Sonra sustu herkes. Sessizliğin böylesi cüretkar bir sesti aslında. Ve sonra, herkes aynı anda "Kavganın
alevlidir rüzgarı"yla başlayan Bize Ölüm Yok'u söylemeye baş-

Rize, Ardeşen İlçesi Duygulu Köyüʼnde
doğdu. Emekçi bir ailenin çocuğuydu. Mücadele ile lise yıllarında tanıştı. Devrimci hareketin bir taraftarı olarak mücadele içinde
yer aldı. Yakalandığı kanser hastalığı nedeniyle 1992ʼde Hacettepe Tıp Fakültesi
Hastanesiʼnde tedavi görürken KaradeAli TOPALOĞLU nizʼde devrimci harekete karşı gerçekleştirilen bir operasyonda gözaltına alınıp işkenceciler tarafından
hasta yatağına zincirlendi. Tedavisi tamamlanmadan tutuklandı. Tahliye olduktan sonra ilerleyen hastalığı nedeniyle Rizeʼde 28 Şubat 1993ʼte aramızdan ayrıldı.

Liseli Dev-Genç örgütlenmesinde yer
aldı. 29 Şubat 1980ʼde İstanbul Etilerʼde
devletin maaşlı katilleri tarafından vurularak katledildi.

Cemal ÖREK

ladı...
Adalılar böyledir işte. Hep daha hızlı koşarlar.
(...) Umudun yıldızıyla en önde karanlığı parçalıyor...
Muharrem'in yüzünü gördüm bugün TV'den. 22 Aralık
2002'den bu yana göremediğim arkadaşımın yüzünü TV'den
böyle gördüm. Birbirimizin yüzünü, son dört yıldır böyle görüyoruz. Aynı tanıdık yüzüyle, mağrurca uzanmış bir bayrak
denizinin üzerine. Umudun yıldızıyla en önde ilerliyor karanlığı
parçalayarak. Sonra Muharrem'in ardından yürüyenlere
baktım, hepsi Muharrem'di. Aynı mağrur ve umutlu ve onurlu yüz. Hiçbirinde gözyaşı yoktu ve olmamalıydı zaten. Ne de
olsa "Yangınlara bakan gözler yaşarmaz... Alnı yıldızlı baş secdeye varmaz. Dövüşenler ölenlerin tutmaz yasını..."
Demek, 107 ölüm gerçeğini duyurmayacaklarmış. Duyurmamak için, bu gerçeği dile getirenleri coplarla, ucuz komplolarla,
gözaltı ve tutsaklıkla susturacaklar, öyle mi? Değil işte! Çünkü 107'nin ardı vardır ve Muharremler var oldukça gerçeği susturmaya feriştahının gücü yetmez. Hadi Muharrem'in de kolunu
kafasını kırsınlar, yerlerde sürüklesinler, gözaltına alıp tutuklasınlar. Hiçbir şey yapamazlar feda ruhunun haykırdığı gerçeğe. Muharrem onların yenilgisidir ve halkın umudu... Gazi'den
Cebeci'ye uzanan o kırmızı derya, gerçeğin susturulamayacağının, en gür haykırışıdır. Yalan, gerçeğin ateşinde erimiştir. Ve gerçek 107'yi duymazdan gelenlere 108. canıyla karşılık
veriyor. Bir satır yazmayanlar, verdiğimiz bir ömrün altında kalıyorlar, kalacaklar...
Ve şimdi Muharrem konuşuyor; "... Hepinizi seviyorum. Sonuna kadar, Zafer'e kadar. Bu yürek daima size, BİZ'e ait olacak..."
Ey Muharrem yüzlü Kerbela evlatları, alın bu yüreği ve çarpın zalimin üstüne. Alın bu yüreği ayna yapın sahte dostlara, haysiyetsiz hainlere. Bu yürek çarpıp, çarpıştıkça en büyük gücümüzdür. Emperyalizm ve soytarıları, bu yürekle boy
ölçüşebilecek bir silah yaratamadı ve yaratamaz...
Ümit İlter
Kandıra F Tipi Hapishanesi

1973 Sivas Hafik doğumludur. İstanbul'da gecekondu semtlerinde mücadele
ve örgütlülük içinde yer aldı. Daha sonra
Silahlı Devrimci Birliklerʼe katıldı. SDB üyesi olarak mücadelesini sürdürürken 1992
Haziranʼında tutsak düştü.
Muharrem
Muharrem, 20 Ekim 2003'te Kandıra F
KARADEMİR Tipi Hapishanesiʼnde ölüm orucuna başlar başlamaz, tek kişilik bir hücreye alındı. O günden itibaren fiziki-psikolojik özel baskılara maruz kaldı. Fakat o, yoldaşları adına, halkı, vatanı, örgütü adına kuşandığı kızıl bandına ihanet etmedi. 27 Şubat 2004ʼte şehit düşerek zalimleri kendi inlerinde,
kendi işkence hücrelerinde yendi.
10. ekiplerimizdendi
Sonuncu değil
değil sonuncumuz
“Sonuna, sonsuza, sonuncumuza kadar”dan
108ʼincimiz oldu
Ah bahtı açık
karam benim
Çelik zırhları delen
sabrımızda tutkumuz
ilkimiz oldun
selâm sana
canımızın içi
coşkun atan yüreğimiz
sevdalı bakışlı
yeni doğan güneşimiz
“KARA MUHARREM”İMİZ
Hüseyin Çukurluöz

1979ʼda mücadeleye katıldı. Mücadele ederken, 1980ʼde Karsʼta bir evde ölü
olarak bulundu.

Mevlüt ÇINAR

Liseli Dev-Genç içerisinde büyük bir özveriyle çalıştı, mücadele etti. Mart 1980ʼde
İstanbul Kuştepeʼde jandarmalar tarafından katledildi.

Kadri GÜLDÜ

Kolombiya Silahlı Devrimci Güçleri
FARCʼın yönetici kadrolarındandı. ABDʼnin
desteğiyle Kolombiya ordusu tarafından
düzenlenen baskında 1 Mart 2008ʼde
Ekvatorʼda katledildi.

Raul REYES

ÖZGÜR TUTSAKLARI
VE ONLARIN
DEVRİMCİ
AVUKATLARINI
TESLİM ALAMAZSINIZ!
7 Şubat günü İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi’nde Okmeydanı’da çocuklara tecavüz eden bir sapığı dövdükleri ve ölümüne sebebiyet verdikleri iddia edilen devrimcilerin yargılandığı duruşmada,
mahkeme başkanı devrimcilere ve ailelerine jandarma
ve özel güvenlik tarafından saldırılması talimatı verirken, avukatların da duruşmadan atılmasına karar
verdi.
Tutsak devrimcilerden Rıza Çıtakbaş kendisini savunan avukatların tutuklandığını ve tutuklamaların
devrimci avukatlara ve onların savundukları, faşizme ve emperyalizme karşı mücadele eden, halka karşı bir saldırı olduğunu anlatırken; mahkeme başkanı “Tamam kes kes yeter” diye sözünü kesmeye çalıştı. Bunun üzerine tutsak devrimciler ve avukatları
mahkeme başkanı ile savunmayı kesmemesi konusunda tartışmaya başladılar.
Mahkeme başkanının Halkın Hukuk Bürosu
avukatlarından Evrim Deniz Karatana’ya oturmasını
söyleyerek sözünü kesmesi sonucunda Mahkeme
Başkanı ile tartışma devam etti. Av. Evrim Deniz Karatana’nın müvekkili savunmasını tamamlamadan
oturmayacağını, savunmasının kesilemeyeceğini
söylemesi üzerine mahkeme başkanı Evrim Deniz
Karatana’nın duruşmadan çıkartılmasına karar verdi. Avukatların salonu terk etmeyeceklerini, salondan ancak zorla çıkartılabileceklerini söylemeleri üzerine, önce tutuklu devrimcilere saldırılması ve salondan çıkartılmaları için talimat veren mahkeme başkanı, daha sonra da özel güvenliklere aynı talimatı
ailelerin salondan çıkartılması için verdi.
“Savunma Hakkımız Engellenemez” sloganları
atan tutuklu devrimciler ve aileleri işkenceyle salondan atılırken Av. Evrim Deniz Karatana ve
ÇHD’li avukatların salonu terk etmemeleri ve
“Meslektaşlarımızı tutuklayarak nasıl müvekkillerimizi sahiplenmemizi engelleyemediyseniz, bizim
de halkı savunmamızı engelleyemeyeceksiniz. Kendiniz çalıp kendiniz oynuyorsunuz Siz buna yargılama mı diyorsunuz” diyerek mahkemeyi teşhir etmeleri üzerine duruşmaya ara verdiğini söyleyen
mahkeme heyeti kaçarcasına salondan çıktı.
Hem avukatlara hem de tutuklu devrimcilere savunma yaptırmayan ve duruşma salonu önüne özel
güvenliklerden barikat kurarak avukatları ve aileleri
içeri almayan mahkeme, devrimcilerin tutukluluk halinin devamına karar verdi.

KULAĞIMIZA
KÜPE OLSUN
Atasözü
"Sinek pekmezciyi
tanır"
Çıkarını kollayan, kendini düşünen,
işinin ehli olan kimse, kimden
yararlanacağını iyi bilir.

Deyimler
“Beşlik simit gibi
kurulmak”
Bir yere yayılıp oturmasıyla değerli
kişi izlenimi uyandırmak

Kıssadan Hisse
Sayı: 352
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“Söylediklerinize dikkat edin;
düşüncelere dönüşür...
Düşüncelerinize dikkat edin;
duygularınıza dönüşür...
Duygularınıza dikkat edin;
davranışlarınıza dönüşür...
Davranışlarınıza dikkat edin;
alışkanlıklarınıza dönüşür...
Alışkanlıklarınıza dikkat edin;
değerlerinize dönüşür...
Değerlerinize dikkat edin;
karakterinize dönüşür...
Karakterinize dikkat edin;
kaderinize dönüşür...”
Gandi

Şiir
Güneşi Sen Çekeceksin
Buluttan
Yitirilince güneş
esmer bir bulutun gölgesinde
hayata kulak ver
deniyor seni
yeni bir iklimde
Hayata kulak ver
dinle toprağın sesini
nasıl da anlatır gürül gürül
Pir Sultan'ı, Bedrettin'i, Dadal'ı
ve Köroğlu'nu
Nice baharları suladılar
zindanlarda onlar
Filizlenerek karanlık ülkesinde
ihanetin
budandıkça büyüyen
serpilen
gül dalıydılar

Fıkra
Zengin ve Fakir
Bir adam varmış. Çok zenginmiş.
Parasını nerede harcadığını bilmezmiş.
Biri daha varmış. Adı Temel'miş.
Odunculuk yaparmış. Sadece bir tane
ipinden başka bir şeyi yokmuş.
Odunları öyle taşırmış.
Bir gün zengin adam ölmüş. Onu
gömerlerken Temel; “Beni de gömün.
Ne soracaklar çok merak ediyorum?”
demiş ve onu da adamın yanına göm-

Eksiltemedi dudaklarından
türküleri
boğazlarına ilmiğini geçirirken
hain
Örümcek bağrında zindanların
nasıl da solmuşlar deme
mahpusluk
en eski yiğitlerinden
mirastır bu topraklara
nasıl da özümlemiştir
sevdalı yüreklerini onların
Yitirilince güneş
esmer bir bulutun bölgesinde
düşmesin yüreğine
hüznün bakır çalığına dönen
sancısı
güneşi sen çekeceksin buluttan
hayatı sen yeşerteceksin
unutma
AHMET TELLİ
müşler. Orada ilk önce Temel'e soralım
diye karar vermişler. Ne de olsa diğeri
kalıcı ona sonra sorarız diye başlamışlar
Temel'e sormaya...
“Bir ipin varmış, böyle mi yapardın
doğru mu?” vb...
Temel geri döndüğünde sormuşlar.
-Ne sordular?
-Ne sordular?
diye.
Temel demiş ki “ben bir ipin
hesabını bir günde veremedim kaçtım.
O napacak acaba.”

Ali̇şan Şanlı Ölümsüzdür!
Yoksulluğa son verip
hakkımızı almaya
DEVRİM diyorlar
Bol üretip paylaşmaya
Bir de insaniyet ve adalete
SOSYALİZM diyorlar..
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Ötesi de var elbette
fakat yetmez mi ki bunlar
Sosyalist olmak için?
ve bu uğurda dövüşmek
Gerekmez mi?
Ümit İlter

