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OPERASYONLARLA BİZİ BİTİREMEZSİNİZ! 
BUNUN İÇİN TARİHİ YOK ETMENİZ GEREKİR 

ÇÜNKÜ TARİHİ BİZ YAZIYORUZ!..

“DHKP-C Operasyonu” Diyerek AKP Bu Kez de 
Kamu Emekçileri Cephesi’ne Saldırdı!

28 İLDE 184 GÖZALTI

Faşizme Karşı Demokrasi
Keyfi Tutuklamalara Karşı

Adalet İstiyoruz!

BU OPERASYON 
DHKP-C OPERASYONU DEĞİL,
Örgütlenme Hakkına Saldırıdır!

Obama’nın Alkışladığı Süreci Biz Alkışlamıyoruz! 

Obamalar’ın ALKIŞLADIĞI 
Sabancılar’ın Bizi “UÇURUR” Dediği 

“İMRALI SÜRECİ”
KÜRT HALKININ ÇIKARINA DEĞİLDİR! 

EMPERYALİZME KARŞI SAVAŞMADAN 
SOSYALİST OLUNMAZ!

EMPERYALİZME KARŞI SAVAŞMADAN 
HALKLAR KURTULMAZ!
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ÖÖğretmenimizğretmenimiz

UMUT OLACAĞIZ

Düzen içimize yılgınlık, korku, inançsızlık, 

sevgisizlik sokmaya çalışıyor.

Hep gelecek korkusu,
hep açlık, hep yoksulluk yaratıyorlar. 

Bu korkularla insanları 

KÖR, SAĞIR, SERSEM, 

Beyinleri işlemez hale getiriyorlar.

Kör gözlere göz, sağırlara kulak, 

sersemletilmişlere beyin olacağız. 

UMUT OLACAĞIZ!

İnsan emek verdiği şeyi savunur. 

Halk hiçbir emeği gözardı etmez.



İİ ç i n d e k i l e r
sisteminizdeki bozukluğu
düzeltemez!

38 Liseli Gençlik: Keyfi okuldan
atmalara karşı Hale için
kurduğumuz çadırda birleşelim!

39 Devrimci tarz, burjuvazinin
boyalı basınını şaşırttı!

40 Basından: Balçiçek İlter,
İsmet Berkan, Birgün

41 Cilvegözü’nde patlama:
14 ölü 30 yaralı katliamın

sorumlusu AKP’dir!

43 Halk düşmanı AKP’nin
“Afet Riski” yalanı

45 Halk Düşmanı AKP: Kan bedeli
yarattığımız değerlerimizi ağzına
alma!

46 Cephe’den Haberler

49 Avrupa’daki Yürüyüş:
Şehit ailelerini ziyaret etmek
şehitlerimize sahip çıkmaktır

49 Avrupa’daki Biz: Irkçılık
anaokullarında! Irkçılığı
güçlendi̇rme sırası papazlarda!

52 Yitirdiklerimiz...

54 Kulağımıza Küpe Olsun...

55 Öğretmenimiz...

7 AKP’nin faşist terörü her alanda
pervasızca devam ederken BDP,
AKP’ye koltuk değnekliği
yapıyor!

10 Sabancılar’ı “uçuran” barış
Kürt halkını köleleştirir

12 Ne oldu Oral Çalışlar?
Amerika’nın beyninde
patlayan bomba senin
beynini mi zonklattı? 

14 Özgür Tutsaklardan:
Sevgili avukatlarımızın
onurunu selamlıyoruz

15 Ailelerimiz polisin
devrimcileri karalamasına   alet
olmamalıdır!

16 “DHKP-C Operasyonu”
diyerek AKP bu kez de
Kamu Emekçileri Cephesi’ne
Saldırdı! Operasyonlarla
bizi bitiremezsiniz!

4 Obamalar’ın alkışladığı

Sabancılar’ın bizi “uçurur”
dediği “İmralı süreci” Kürt
halkının çıkarına değildir! 

Operasyonlarla Bizi
Bitiremezsiniz

komplosu: 1 Nisan 2004
diskette adın çıktı!

31 Aileme: “Oğlunuz, kardeşiniz
terörist” yalanlarına,
yaygarasına aldırmayın!

33 Bir yoldaşı Alişan’ı anlatıyor

34 Devrimci Okul:
Küçük Burjuva İdeolojisi

36 Halkın Hukuk Bürosu:
Tayyip Erdoğan bozuk plak
gibi 11 çelik kapı yalanına

devam ediyor!

37 Gençlik Federasyonu’ndan:
Yaptığınız hiçbir değişiklik,
aldığınız hiçbir önlem

21 Bu operasyon DHKP-C

operasyonu değil,
örgütlenme hakkına
saldırıdır!

24 Tarihin En Gerici,

En Şovenist, En Saldırgan ve
Kan Dökücü Yönetimi:
Faşizm (2)

28 Bizi Bitiremezsiniz: AKP’nin

5 ülkede, 7 ilde ilk büyük

25.02.2013 Pazartesi
Devrimci Annelere Özgürlük!
Yer: Bakırköy Hapishanesi 
Önü Saat:12.00
****
26.02.2013 Salı
Tutuklu Öğrenciler          
Serbest Bırakılsın!
Yer: Galatasaray Lisesi Önü
Saat:12.00-12.30
****
27.02.2013 Çarşamba
Tutuklamalara Karşı Adalet Nöbeti
Yer: İstanbul Adliyesi Önü C Kapısı
/ Çağlayan Saat:12.00-12.30

01.03.2013
Cuma
GrupYorum /
Sanat Cephesi
Faşizme Karşı 
Demokrasi 
Keyfi
Uygulamalara
Karşı, Adalet
İstiyoruz!
Yer: Taksim
Tramvay
Durağı
Saat:19.00

Eylem Takvimi

Ülkemizde Gençlik



ABD Başkanı Barack Obama, Mil-
liyet Washington Temsilcisi Pınar Ersoy
ile yaptığı röportajda, bir yandan, “Tür-
kiye’nin bölgede lider olarak rolünü”
överek AKP iktidarının Öcalan ile gö-
rüşmesinden ve Kürt sorununa çözüm
arayışından memnuniyetini ifade eder-
ken diğer yandan da Türkiye oligarşisine
Kürt Milliyetçi hareketin tasfiyesi için

nasıl destek verdiğini ve vere-
ceğini de itiraf ediyordu. 

AKP iktidarının aldığı ön-
lemlerin “gerçek ilerleme” sağ-
layabileceğine inandığını söy-
leyen Obama şöyle diyor: “Baş-
bakan Erdoğan’ın Türkiye’nin
insanları için 30 yılı aşkın sü-
redir bu kadar çok acı ve kedere
neden olan bu kavgaya, barışçıl
bir çözüm arama çabasını al-
kışlıyorum. 35 binden fazla kadın,
erkek ve çocuk trajik bir şekilde PKK
şiddetine kaybedildi. Yüz binlerce kişi
evlerinden zorla ayrılmanın, sevdikleri
birini kaybetmenin ya da sırf düşün-
celerini açıkladıkları için hedef göste-
rilmenin travmasını yaşadı.

ABD uzun süredir PKK’ye karşı
politik çabaları teşvik ettiyse de aynı
anda Türkiye’nin kendini terörizmden
koruma çabalarının sebatkar bir des-
tekçisi oldu. Türk dostlarımıza ileri
teknoloji ve en iyi uygulamalarımızın
paylaşımı da dahil çok önemli destek
temin ettik ve buna devam edeceğiz.
Ayrıca Türkiye insanının güven içinde
yaşaması adına elimizdeki teknoloji
ve imkanların tam kullanımı için fır-
satlar aramaya devam edeceğiz.” (Mil-
liyet Gazetesi, 10 Şubat 2013)

ABD Emperyalizmi Çıkarı 
Olmayan Hiçbir Şeye Alkış 
Tutmaz, İmralı Sürecini 
Alkışlaması Boşuna Değildir

ABD’nin barış görüşmelerine bu

ilgisi tabi ki Kürt halkının haklarına
kavuşması için değildir. Bu ilgi esas
olarak; ABD’nin Asya-Pasifik Stratejisi,
Rusya ve Çin’in Ortadoğu ve Afrika’da
etkisizleştirilmesi, Suriye ve İran’ın
emperyalizmin önünde bir engel ol-
maktan çıkarılması, bölgedeki petrol,
doğalgaz kaynaklarının güvenceye alın-
ması ve İsrail’in stratejik güvenliğinin
sağlanması amaçlıdır. ABD emperya-
lizminin Türkiye’ye ve Erdoğan’a Or-
tadoğu’da biçtiği görevle ilgilidir. 

Barack Obama, bunun için Erdo-
ğan’ın “Bu kavgaya barışçıl bir çözüm
arama çabasını alkışlıyorum” diyor.
Türkiye oligarşisi ile geçmiş ve şimdiki
işbirlikçiliklerine övgüler düzen Obama,
Milliyet Washington Temsilcisi Pınar
Ersoy’a anlattıklarında bu desteğin asıl
nedenini anlatıyordu. Şöyle diyordu
Obama; “Başkan olarak yaptığım ilk
deniz aşırı seyahatte Türkiye’de de
söylediğim gibi, Türkiye kritik bir müt-
tefik ve ABD’nin stratejik partneri.
NATO müttefikleri olarak 60 yıldan
uzun süredir yan yana durduk ve bu
ülkelerimiz için daha fazla güvenlik

Obamalar’ın ALKIŞLADIĞI 
Sabancılar’ın Bizi “UÇURUR” Dediği 

“İMRALI SÜRECİ”
Kürt Halkının Çıkarına Değildir! 
Obama’nın Alkışladığı Süreci Biz Alkışlamıyoruz! 

EMPERAYALİZME KARŞI SAVAŞMADAN 
SOSYALİST OLUNMAZ!

EMPERYALİZME KARŞI SAVAŞMADAN 
HALKLAR KURTULMAZ!

“Başbakan Erdoğan’ın Tür-
kiye’nin insanları için 30 yılı
aşkın süredir bu kadar çok acı
ve kedere neden olan bu kav-
gaya, barışçıl bir çözüm arama
çabasını alkışlıyorum.” (ABD
Başkanı Barack Obama)

"Biz şu ana kadar ABD veya
Avrupa'ya herhangi bir zarar
vermedik. (...) ABD Başkanı sa-
yın Obama, bu konudaki giri-
şimlerini alkışlıyorum diyor. Al-
kışlamak tek yetmez. Eğer sayın
Obama sözlerinde samimi ise
istihbarat ve teknolojik desteğini
durdurur." (KCK Yürütme Kon-
seyi Başkanı Murat Karayılan)

Kürt meselesine, barış ve kar-
deşlik sürecinden çok umut du-
yuyorum ve çok desteklenmesi
gerektiğine inanıyorum. Barış
ve kardeşlik sürecini gerçekleş-
tirirse, Türkiye’nin ekonomik
olarak uçacağına inanıyorum."
(Sabancı Holding Yönetim Ku-
rulu Başkanı Güler Sabancı)
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ve refah anlamına geldi. Türk-Amerikan
ilişkileri küresel ekonomi, Afganistan,
Suriye ve İran da dahil çeşitli zor ko-
nular karşısında kritik önemde oldu.
Birlikte durduğumuz için daha güçlü
ve güvendeyiz. Geçtiğimiz dört yıl
içinde ortaklığımızı, ticareti artırarak,
girişimciliği destekleyerek ve halkla-
rımız arasındaki bağları güçlendirerek
genişlettiğimiz için çok memnunum.“

Obama’nın “Barışı!” daha doğrusu
PKK’nin tasfiyesini desteklemesinin ne-
deni ne Türkiye halklarının güvenlik ve
refahı, ne de yüz binlerce insanın evle-
rinden zorla ayrılmasından ve sevdiklerini
kaybetmesinden duydukları üzüntüdür.
Tek düşündükleri bölgedeki petrol, do-
ğalgaz kaynaklarının güvenliğidir. 

Kürt milliyetçileri de defalarca em-
peryalizme bu yönlü güvenceler vaat
etmiştir. Öcalan’ın yakalanışından iti-
baren, İmralı ve Kandil, bölgenin yeniden
şekillenmesinde, Türkiye’nin “bölge
gücü” olmasında silahlı güçlerini aktif
destek olarak sunmak istediklerini dile
getirdiler her fırsatta. Bu düşünce en
yetkili ağızlardan çok kez ifade edildi.
Bununla sadece, PKK’nin Türkiye’deki
silahlı güçlerinin sınır dışına çıkarılması
anlatılmak istenmiyordu elbette.

Kürt sorunu dışında Türkiye halk-
larını, Ortadoğu halklarını ilgilendiren
ekonomik, politik, kültürel hiçbir konu
Kürt milliyetçilerini ilgilendirmez ol-
muştur. Kendilerinden sonra tufandır...
“Bölgede güç olmak için, birinci sınıf
bölge devleti olmak için Kürt sorununu
çöz!” söylemi ve bunun altında yatan
niyet çok açıktır. Görüldüğü gibi, bu
çözümün Ortadoğu halklarına ödeteceği
bedel zerre kadar umurlarında değil
Kürt milliyetçilerinin. Varsa yoksa Kürt
sorunu.

Halkların Katili Tekeller de 
Barış Sürecini Destekliyor
Çünkü Gerillanın Barışı 
Sömürünün Sorunsuz 
Sürmesidir

Sadece Obama değil, onlarca yıldır
Kürt halkının oluk oluk kanı akıtılırken,
sürgünleri, işkenceleri yaşarken barış
ve kardeşlik aklına gelmeyen Tekeller
de barış sürecini destekliyorlar. Halk-
ların kanını emen emperyalizmin ve

tekellerin savunduğu barış halkın ya-
rarına olur mu?  Sabancı Holding Yö-
netim Kurulu Başkanı Güler Saban-
cı’nın şu sözlerinden neden barışı des-
teklediği anlaşılıyor. “Türkiye barış
ve kardeşlik sürecini gerçekleştirirse
ekonomik olarak uçacağına, daha hızlı
büyüyeceğine ve bölgesel kalkınma
farkları sorununun çözüleceğine ina-
nıyorum.”  Sabancı  için Kürt halkının
hakları, özgürlüğü, ulusal talepleri hiç
önemli değil. Barışa desteğinin nedeni
ekonomik-siyasi çıkarlarıdır.  Konuş-
masının tamamında Kürt halkının ulu-
sal, demokratik taleplerine ilişkin tek
bir kelime yok zaten. Sabancılar’ın
“barış”tan kastettikleri sömürü çarkının
dönmesi için gerekli olan istikrarın
sağlanmasıdır.

BDP, 20 Yıllık Geleneği 
Bozmuyor,
ABD Emperyalizminden 
Çözüm İstiyor

Amerika’nın Sesi radyosunun Kürt-
çe servisine konuşan BDP Van Millet-
vekili Özdal Üçer, Kürt sorununun çö-
zümü konusunda ABD’nin rolünün ve
öneminin ne kadar büyük olduğunu
ve Obama’nın desteğinden duydukları
memnuniyeti anlattı. 

Üçer, şöyle konuştu; “Kürtler bas-
kıyı, zulmü, inkarı artık kabul etmiyor,
çözüm istiyor. Bu anlamda Başkan
Obama ve ABD’nin bakışı ve desteği
önemlidir. Ortadoğu politikasında
ABD’nin büyük bir rolü ve gücü vardır.
ABD’nin hem Türk hem Kürt halkının
menfaatlerini gözetmesi lazımdır. Eğer
iki tarafın menfaatleri gözetilerek destek
verilirse önemli gelişmeler olabilir.
ABD Kürtlerin taleplerini de destek-
lemelidir, onların arkasında da dur-
malıdır. Kürtlerin talepleri meşru ve
insanidir. Talepleri özgür bir yaşamdır,
kardeşlik ve özgürlüktür. Bunların kabul
edilmesi gerekir.” 

Üçer’e göre emperyalist çözüm
Kürt halkını zulümden, inkardan kur-
taracak. Kürt halkına özgür ve kardeşce
bir yaşam sunacak. Her iki tarafın çı-
karlarını korumasını istiyor ABD’den.
Bu nasıl mümkün olabilir? Emperya-
lizmin ve işbirlikçilerin çıkarına olan
halkların yararına olamaz.  

Diyarbakır Büyükşehir Belediye
Başkanı Osman Baydemir de, üç ay
önce, Amerika’nın Sesi radyosundan,
hapishanelerdeki açlık grevlerinin çö-
zümü için ABD Başkanı Barack Oba-
ma’ya şöyle çağrıda bulunmuştu. “Sayın
Obama’dan da beklentilerimiz vardır.
Sayın Obama ABD’de siyah olarak
yıllarca zulüm gördü. Daha sonra ABD
başkanı seçilmesi ile bütün dünya buna
çok sevindi. Türkiye’nin siyahları da
Kürtlerdir. ABD’nin siyahlarının 100
yıl önce çektiğini Türkiye’nin siyahları
olan Kürtler 100 yıldır çekiyor. Bu ko-
nuda rolünüzü oynamanızı istiyoruz.” 

Milliyetçilik insanın gözlerini böyle
kör ediyor. Tam siyasi aymazlık, körlük
Baydemir’in sözleri. Obama ezilen si-
yahların değil tekellerin temsilcisidir.
Renginin siyah olması onu katil ol-
maktan kurtaramaz.  Katillerden ezilen
halklar için çözüm istenemez. Obama
Amerika’nın siyah başkanı diye Ame-
rika’da siyahlara yapılan ayrımcılığın,
ırkçılığın, açlığın, yoksulluğun bittiğini
mi sanıyor... Milliyetçilik gözlerini öy-
lesine kör etmiş ki, sınıflar diye bir
şey yok. Sanki karşısındaki peygamber,
ondan Kürt halkı adına isteklerde bu-
lunuyor. Baydemir’in Kürt halkı için
isteklerde bulunduğu tüm dünya halk-
larının baş düşmanıdır. Halkların akan
her damla kanından sorumlu olan bir
emperyalist devletin başkanıdır. 

‘Saldırı Bizi Yakınlaştırdı’ 
Diyor. Ne Zaman 
Ayrıldınız Ki?

BDP’nin desteğinden pek memnun
oldukları ve Kürt sorununun çözümü
için yardım istedikleri Obama, Milliyet
muhabiri Pınar Ersoy’un “Ankara’daki
ABD Büyükelçiliği’ne yapılan saldırıyı
DHKP-C üstlendi. Saldırının gerek-
çeleri arasında Kürecik radar üssü,
Patriot bataryaları, ABD’nin Suriye
politikası ve Türk hükümetinin ABD
ile iyi ilişkilerini saydılar. Bu saldırı
hakkındaki düşünceleriniz nedir?”
sorusuna; “Ankara’daki büyükelçilik
binamıza yapılan saldırı, hiçbir şekilde
haklı görülemeyecek insafsız bir terör
eylemiydi. Her iki ülke için de bir tra-
jediydi. ... Bu korkunç saldırı için so-
rumluluğu üstlenen örgüt, Türkiye ve
ABD arasındaki, sizin de belirttiğiniz
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gibi, iyi ilişkileri koparmayı amaçlıyor.
Ama şimdiden açıkça ortada ki başarısız
oldular. Aksine bu olay insanlarımızı
birbirine daha da yakınlaştırdı.” ce-
vabını verdi. 

Zerre kadar insafı olmayan, dünya
halklarına açlık, işkence, ölüm gibi
trajedilerin en büyüğünü yaşatan katil
Obama, “insaf”tan ve “trajedi”den söz
edemez. En güvenli inlerinde yedikleri
darbe prestijlerini yerle bir etti. Hem
bunu ve hem suçlarını gizlemek için,
saldırı iki ülke ilişkilerini bozmayı ba-
şaramadı, tam tersine birleştirdi diyor.
Karşı devrim cephesinin jandarmasının
devrimci eylemi için ne söylediğinin
önemi yoktur. Ancak BDP’nin de aynı
cepheden saldırması gelecekte dev-
rimcilere karşı alacakları tavrın da işa-
retidir.

BDP, ABD Elçiliğine 
Feda’yı Karalıyor 
BDP, Katil AKP’yi Kendisine 
En Yakın Parti Görüyor

BDP, eli kanlı AKP’yi kendilerine
en yakın parti olarak görüyor ama
halkların katili, emperyalizmden Türk,
Kürt, Arap bütün halkların hesabını
soran DHKP-C’nin feda eylemi üsle-
nilmesine ve neden yapıldığı söylen-
mesine rağmen karalamaya çalışıyor.
BDP Milletvekili Sırrı Sakık “Çünkü
eğer bu bombalar Türkiye’nin, An-
kara’nın göbeğinde, parlamentonun
yanı başında patlıyorsa, bu bir me-
sajdır. Ortadoğu ile ilgili önemli me-
sajlardır” diyerek eylemi bulanıklaş-
tırmaya çalışıyor. Asıl sıkıntı ve rahat-
sızlık Kürt milliyetçileri emperyalizm
ve oligarşi ile uzlaşma, barışma yolları
ararken devrimci hareketin “Bizi asla
teslim alamayacaksınız!” mesajı veren
eylemi karşısında düştükleri teslimiyetçi
durumdur. Bunun için yine düşmanın
ağzı ile bildik söylemlere, yine bildik
saldırılara sarılıyorlar. 

Yüzü bile kızarmadan Feda eyle-
mini, Paris’te katledilen üç kadın
PKK’linin ölümüyle yan yana koyuyor
Sırrı Sakık; “... önemli bir süreçten
geçtiğimiz bir dönemi yaşıyoruz. Yani
tam barış görüşmelerinin başladığı
süreçte Paris’te üç kadın katlediliyor,
arkasından bugün burada bombalar

patlıyorsa, Türkiye üzerinde çok ciddi
hesaplaşmaların başladığı bir süreçten
de geçtiğimizi görebilmemiz gerektiğini
söylüyorum. Çünkü eğer bu bombalar
Türkiye’nin, Ankara’nın göbeğinde,
parlamentonun yanı başında patlıyorsa,
bu bir mesajdır. Ortadoğu ile ilgili
önemli mesajlardır.”

Obamalar’ın Alkışladığı, 
Sabancılar’ın “Barış 
Türkiye’yi Uçurur” 
Dediği Süreci Biz 
Alkışlamıyoruz!

Amerika, emperyalist kampın lideri
olarak dünya halklarının baş düşmanıdır.
Obama dünya halklarının baş düşmanı
olan Amerikan Başkanıdır. Dünya halk-
larının baş düşmanı Amerikan Başkanı
Obama halkların lehine tek bir şey
yapmaz. Nitekim “alkışladığı” “İmralı
süreci” de Kürt halkının yararına de-
ğildir. Obama’nın alkışladığı İmralı
sürecinin Amerika’nın Ortadoğu poli-
tikalarına hizmet ediyor olmasıdır. Ni-
tekim röportajdaki Obama’nın sözleri
de bu yöndedir. Obama da Erdoğan
gibi Kürt halkının silahlı direnişinin
bitirilmesini alkışlamaktadır. 

Ve İmralı’da Öcalan tam da Oba-
ma’nın alkışlayacağı işleri yapmaktadır.
Oligarşinin 35 yıldır bitiremediği Kürt
halkının silahlı direnişini bitirmek için
tüm çabasını ortaya koymaktadır. Yine
Suriye’de emperyalistler ve işbirlikçi
AKP dışında kimsenin desteklemediği
Suriyeli çapulcular ile PYD’nin Esad
iktidarına karşı birlikte hareket etmesini
istiyor. Açıkça Kürt halkının emper-
yalizmin ve AKP iktidarının hizmetine
girmesini istiyor.

Emperyalizm çağında ilericiliğin
ölçüsü anti-emperyalist olmaktır. Em-
peryalizme karşı savaşmadan, emper-
yalizmle, faşist AKP iktidarıyla uzla-
şarak ilerici olunamaz. 

Amerika’nın Ortadoğu halkları üze-
rindeki terörü bu kadar açıkken Öca-
lan’ın Suriye’deki Kürt halkına işbir-
likçilerle birlikte emperyalizme karşı
direnen Esad iktidarına karşı savaş-
masını söylemek, ilericilik değil, geri-
ciliğin desteklenmesidir. Gericiliğin
politikalarının aleti olmaktır. 

Aynı şekilde ülkemizde AKP’nin
faşist terörü başta Kürt halkı olmak
üzere halkın tüm kesimlerine azgınca
saldırırken AKP politikalarına destek
vermek faşizme destek vermektir. 

Kürt milliyetçi hareketin düzen içi
de olsa AKP’den çözüm beklemesi
tam bir siyasi körlüktür. Faşizm, ken-
disine muhalif olan hiçbir gücün ya-
şamasına izin vermez. Kürt milliyetçi
hareketin desteğiyle istediği anayasayı
ve başkanlık sistemini de çıkarttıktan
sonra AKP’nin ilk saldıracağı yine
Kürt milliyetçi hareket olacaktır. 

Kürt Halkının Kurtuluşu, 
Emperyalizme ve Oligarşiye 
Karşı Savaştadır

"Biz şu ana kadar ABD veya
Avrupa'ya her hangi bir zarar ver-
medik. (...) ABD Başkanı sayın
Obama, bu konudaki girişimlerini
alkışlıyorum diyor. Alkışlamak tek
yetmez. Eğer sayın Obama sözle-
rinde samimi ise istihbarat ve tek-
nolojik desteğini durdurur." (Murat
Karayılan)

Karayılan, emperyalizmden “sa-
mimiyet” bekliyor. Obama’nın “al-
kışlıyorum” dediği röportajında da
Kürt milliyetçi hareket için söyle-
dikleri çok açıkken “samimiyet” is-
temesi emperyalizme yaranma ça-
basıdır. 

Emperyalizmle uzlaşarak, em-
peryalistlere yaranmaya çalışarak
Kürt halkı için hiçbir hak elde ede-
mezsiniz. Emperyalizme karşı sa-
vaşmadan Kürt halkı kurtulmaz. 

Hiçbir bedelden kaçmadan “Kur-
tuluşa Kadar Savaş” diyor devrimci
hareket. Barış istemek, demokrasi is-
temek budur. Kürt halkının barışı ve
kurtuluşu, bağımsızlık, demokrasi için
emperyalizme ve oligarşiye karşı sa-
vaştadır.  Bağımsızlığın olmadığı yerde
demokrasi, özgürlük olmaz. 

Kürt sorunu çözülürse demokrasi
gelir diyor Kürt milliyetçileri. Biz de
diyoruz ki demokrasi bağımsızlık so-
runudur, bağımsızlık anti-emperyalist
mücadele ile kazanılır.
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Başbakan Erdoğan’ın, Slovak-
ya’dan dönüşü “BDP ile anayasal
değişiklik yapmaya sayımız yet-
miyor ama referandum noktasında,
330’u yakalamak adına anlaşa-
bilirsek onlarla da müşterek adım
atabiliriz” diyerek, yeni anayasa
için BDP’den destek isteyebile-
ceklerini açıklamasının ardından
BDP’den, koro halinde, çağrıya
olumlu baktıkları cevabı geldi.

BDP Eş Başkanı Selahattin De-
mirtaş, Milliyet gazetesinden Serpil
Çevikcan ile yaptığı röportajda
AKP’ye “kapımız kapalı değil”
mesajını gönderdi.  BDP,  AKP’nin,
Anayasa konusunda, Meclisteki
diğer düzen partileri ile değil de
neden BDP ile ittifak sağlayabi-
leceklerine inandığını hiç sorgu-
lamadı bile. Bundan hiç rahatsız
olmadılar. Çünkü istedikleri tam
da buydu zaten. 

Demirtaş, “AKP’nin taslağını
desteklemek için uzlaşma komis-
yonuna girmedik. Bizim de fikir-
lerimiz var, AKP’nin de doğru
önerileri var. Bu doğruları bir-
leştirebilirsek daha iyi bir anayasa
yapabiliriz” diyor. (Milliyet-
09.02.2013) 

Diğer yandan yeni anayasanın
“AKP-BDP Anayasası” olacağı
değerlendirmelerine “BDP ve AK
Parti tek başına kalsa da bütün
Türkiye’nin anayasasını yapacak-
tır” sözleriyle cevap veriyor De-
mirtaş. Demirtaş’a ve BDP’ye bü-
tün Türkiye’yi temsil etme hakkını
kimse vermemiştir. 20 yıldır adım
adım işledikleri düzeniçileşme ve
uzlaşma politikalarından kendile-
rine vazife çıkardılar. Tabi bu du-
rumu kamufle etmek için“Aslında
biz ‘her halükarda referandum’
olmalı diyoruz. 550 oyla çıksa
bile biz yeni anayasanın referan-
duma gitmesi gerektiğini düşünü-
yoruz” diyerek faşizmin elini güç-

lendiren, emperyalizmin önünü açan
yeni anayasayı halkın onayladığı,
demokratik anayasa olarak göstermek
istiyorlar. AKP’nin de istediği budur.
Faşizmi güçlendirecek olan anaya-
sanın referanduma sunulması onu
demokratik yapmaz. 

AKP, yeni anayasada başkanlık
sistemi ve yargı sistemini, kırıntı de-
mokratik hakları birlikte oylayacak.
Bu senaryo bize hiç yabancı değildir.
Kenan Evren de ‘82 Anayasası ile
kendi Cumhurbaşkanlığını birlikte
oylamıştı. Ne pahasına olursa olsun,
“ille de uzlaşma”, “ille de barış”,
“ille de çözüm” düşüncesi BDP’nin
gözlerini kör etmiş. Hem de öylesine
kör etmiş ki, dostu düşmandan
ayırmakta zorlanıyorlar. Milliyet
gazetesinden Serpil Çevikcan ile yap-
tığı röportajda Demirtaş, kendilerine
en yakın partinin AKP olduğunu
söylüyor. “Biz bütün taleplerimizi
sunduk uzlaşma komisyonuna. Bunlar
kelimesi kelimesine böyle olacak diye
bir dayatmamız yok. Olmazsa ol-
mazlar; Türkiye’de vatandaşlık tanımı
kesinlikle yanlıştır. Etnik kimlik üze-
rine kuruludur. Diller, kültürler özgür
değil. Bu değişmelidir. Anadiller her
alanda kullanılabilmelidir. Özerklik
önerimiz var. Desantralizasyon de-
diğimiz olay. Türkiye’nin yeni bir
sisteme girmesi lazım. Bütün kültür-
lerin Türkiye’nin birliği içinde ko-
runması gerektiği ilkesi anayasanın
ruhuna sinmelidir. Yakın olduğumuz
AKP’dir. Bire bir örtüşmüyor ancak
yakınlaştığımız parti AKP’dir”diyor
Demirtaş.

BDP, AKP’ye Tüm 
Taleplerini Kabul 
Ettirmiş Olsa da Kürt 
Sorunu Çözülmeyecek!

Başbakan’ın çağrısını Akşam ga-
zetesine değerlendiren BDP Grup
Başkanvekili Pervin Buldan da De-

AKP’nin Faşist Terörü Her Alanda Pervasızca Devam Ederken 

BDP, AKP’ye Koltuk Değnekliği
Yapıyor!

"İmralı dahil herkes umutlu. Si-
lah bıraktırmaktan geri adım yok.
Bu rüzgarın karşısında kimse du-
ramaz" (Başbakan Yardımcısı Beşir
Atalay)

***

“Eğer PKK süreci olumsuz et-
kilerse biz onun da yakasına yapı-
şırız” (BDP Muş Milletvekili Sırrı
Sakık) 

***

“Bunu söylemekten öte eylem-
leriyle ve söylemleriyle ortaya koy-
maları lazım. Hep beraber görece-
ğiz.” (Başbakan Yardımcısı Bekir
Bozdağ)

*** 

“Şayet bizim önerdiğimiz isimler
kabul görmezse süreci dışarıdan des-
tekleriz. Sürecin dışında oluruz. Yeter
ki, İmralı süreci kesintiye uğramasın,
görüşmelerde biz olmasak da olur,
dışarıdan destekleriz.” (BDP Eş Genel
Başkanı Selahattin Demirtaş)

***

“Böyle bizim önerdiğimiz isim
kabul edilmezse, şöyle olursa, böyle
olursa biçiminde şartlı cümleler
kurmak doğru bir yaklaşım değil.
Şartlı cümleler ne kadar çok kuru-
lursa o kadar yanlış yapılır, onun
için doğru görmüyoruz. Bu konuda
Adalet Bakanlığı değerlendirmesini
yapacak. Kimler için izin verecekse
kararını Adalet Bakanlığı verecek.”
(Başbakan Yardımcısı Bekir Boz-
dağ)

***

“Sorun bensem yarın hemen is-
tifa ederim” (BDP Eş Genel Başkanı
Gültan Kışanak)
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mirtaş’ı desteleyen açıklamalar yaptı.
Buldan, Meclis’te uzlaşma sağlana-
maması ve iki partinin ortak taleplerde
birleşmesi durumunda teklifin de-
ğerlendirilebileceğini söyledi: “Müş-
terek adımlar iki taraflı olabilir. Ta-
lepler üzerinde anlaşma sağlanırsa
AK Parti ile anayasa referandumu
için birlikte adım atılabilir. Neden
olmasın? Parti olarak, ‘Demokratik
Özerklik’, ‘anadilde eğitim’, ‘ana-
yasada eşitlik’, ‘siyasi partiler ka-
nunun değişikliği’, ‘seçim barajının
düşürülmesi’ ve İmralı sürecine ilişkin
taleplerimiz var. Eğer talepler üze-
rinde uzlaşı sağlanırsa AK Parti’yle
birlikte müşterek adımlar atabiliriz”
dedi. BDP Grup Başkanvekili Balu-
ken de benzer açıklamalarla Erdo-
ğan’ın çağrısına sıcak baktıklarını
söylüyordu. 

AKP ve Erdoğan Kendi 
Krallığının İlanı İçin 
BDP’yi Koltuk Değneği 
Yapıyor

Selahattin Demirtaş, 15 Şubat
2013-Sol Haber’e verdiği röportajda
“... şu tartışma çok yanlış bir şey;
BDP Kürtlerle ilgili birkaç madde
de hak alacak, buna karşılık Tayyip
Erdoğan’ın Başkanlığını onaylayacak.
Bunu bu şekilde tartışanlar, ya bizi
tanımıyorlar ya da hakikaten bizimle
ilgili önyargılarını kırmış değiller”
diyor. Bu açıklama başkanlık siste-
mine gelen tepkileri bertaraf etmek
için yapılmış ancak hiçbir inandırı-
cılığı olmayan bir açıklamadır. AKP
işbirliğinin üstünü örtmek için söy-
lenen bu sözlerle kimseyi kandıra-
mazlar. Çünkü anayasa referanduma
sunulurken maddeler ayrı ayrı değil
paket olarak oylanacaktır. Böyle olun-
ca da BDP, vatandaşlık tanımının
değiştirilmesi, anadilin önündeki en-
gellerin kaldırılması ve idari reform
karşılığında, göstermelik demokrasi
demek olan parlamentonun kaldırılıp,
yasama-yürütme-yargının tek elde
toplanması demek olan başkanlık
sistemine onay verecek. Faşist dik-
tatörlüğün yasallaşmasına destek ve-
recek. AKP tam da bunu istiyor. Ana-
yasa’ya, zaten, Avrupa Birliği uyum

paketi için hazırladıkları Kürt halkının
birkaç kırıntı denilebilecek talebini
koyarak, kendi krallığını ilan edeceği
anayasayı çıkarmak istiyor. BDP’yi
de bu konuda koltuk değneği olarak
kullanmak istiyor.  BDP, AKP faşiz-
minin koltuk değneği olmamalıdır. 

AKP, bugüne kadar hep halkın
çeşitli kesimlerini, düzenle olan çe-
lişkilerini kullanarak kendi politika-
larına yedeklemiştir. Bugüne kadar
ki Kürt açılımları, Alevi açılımları,
demokratikleşme v.b. açılımları oli-
garşi içi iktidar kavgasında kullan-
mıştır. Bugün de, yönetememe kri-
zinin derinleştiği bir süreçte Kürt
milliyetçi hareketi yine yedeğine
aldı. Kürt milliyetçi harekete yasla-
narak hem emperyalistler ve tekellerin
istediği Anayasa’yı çıkartacak, hem
de AKP faşist iktidarının oligarşi
içindeki yerini pekiştirmiş olacak.
Yani halka yapılan en büyük saldırıda
BDP, AKP iktidarının cankurtaranı
olacak. 

AKP’nin ‘Terör Örgütün 
Silahsızlandırma’ Dediği 
‘İmralı Süreci’ Sadece 
Gerillaya Silah 
Bıraktırma Süreci 
Değildir, Kürt Halkına 
Adım Adım Diz 
Çöktürme Sürecidir

Daha önce “Kürt sorununun ta-
raflarından biri de biziz, çözüm gö-
rüşmelerinde biz olmazsak olmaz”
diyen BDP bugün “Yeter ki İmralı
süreci kesintiye uğramasın, görüş-
melerde biz olmasak da olur, dışa-
rıdan destekleriz” diyor. 

Başbakan Erdoğan’ın “Terörist-
lerle kucaklaşanlar İmralı’ya gide-
mez” sözlerine BDP Muş Milletvekili
“İmralı’ya kimin gideceğine biz karar
veririz” diyordu. Ancak Erdoğan’ın
tehditleri ve uyarıları sonrası BDP
çark etmeye başladı. 

BDP Eş Genel Başkanı Gültan
Kışanak, “Hepimizin en büyük ar-
zusu bir an önce barışı sağlamaktır”
diyerek “söz veriyorum eğer sorun
bensem, derhal hemen bütün gö-
revlerim de dahil olmak üzere vaz-

geçmeye hazırım” açıklaması yaptı. 
Mardin Bağımsız Milletvekili Ah-

met Türk ile BDP Batman Milletvekili
Ayla Akat Ata’nın Öcalan ile görüş-
mesi sonrası 5 Şubat tarihli gazete-
lerde  KCK Yürütme Konseyi Baş-
kanı Murat Karayılan’ın “Esas önemli
olan silahlı güçlerdir. Bunun için bi-
zim direkt Öcalan’la diyalogda ol-
mamız gerekiyor. Sadece yönetimle
değil, geniş komutanlık kademesi ve
savaşçı yapısının ikna edilmesi sorunu
vardır” dediği yazıyordu.  Aradan
bir hafta geçince bu kez, 13 Şubat
tarihli basın Karayılan’ın, AKP hü-
kümetinin kendileriyle herhangi bir
görüşme yapmadığını, kendilerinin
de görüşme talebi olmadığını,  “Önder
Apo bizi temsil ediyor ve yeterlidir”
dediğini yazdı. 

Kürt Milliyetçileri, AKP’yi kız-
dırmamak için her gün bir geri adım
daha atıyor. Süreç “kesintiye uğra-
yacak” diye korkuyorlar. Tarih, bu
süreci, yani gerillanın barışını, Latin
Amerika’da yazdı. Gerillanın barışı,
açlığın, yoksulluğun ve sömürünün
artmasından, asimilasyondan başka
bir şey getirmedi. 300 bin ölüye kar-
şılık 2 milletvekili kazandılar. Düzenle
barışmanın ödülüydü bu.

Sol Uzlaşma Sürecini
Desteklemekten Çıkmalıdır

Solda ve Kürt milliyetçi hareke-
tindeki, Kürt sorununun mevcut düzen
içinde “çözümü” ve Türkiye’nin de-
mokratikleşeceği beklentisi tam bir
aymazlıktır. Kürt milliyetçileri
AKP’nin Kürt sorununu çözeceği,
demokratikleşeceği konusunda re-
formizmi de kuyruğuna taktı. AKP
gibi bir iktidarın demokratik bir ana-
yasa yapacağına inandırdı.  Oysa,
AKP, yeni anayasa ile faşist dikta-
törlüğü yasallaştırmak ve bunun için-
de BDP ve Kürt milliyetçilerini koltuk
değneği yapmak istiyor. Kürt milli-
yetçi hareket de sadece kendisi
AKP’ye koltuk değnekliği yapmıyor,
yanında reformist, oportünist solu
da sürüklüyor.

Faşizmin olduğu bir iktidarda de-
mokrasi olur mu? Diyelim ki Kürt
milliyetçileri anlaştı, barıştı, birlikte
anayasa yaptılar ve Başkanlık siste-
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mine geçtiler. Ne yapacaksınız? AKP
faşizmine karşı direnecek misiniz?
“Müzakere, çözüm” diyerek İmralı
sürecine yedeklenip faşizme destek
mi olacaksınız? Siz de karşı devrimin
karargahları bombalandığında “pro-
vakasyon” mu diyeceksiniz? Yok
değilse bu teslimiyet sürecini kabul
etmeyeceksiniz.

Ne Kürt Sorununun
Çözümü Bu Düzendedir Ne
De Kürt Milliyetçileriyle
Düzenin Anlaşması
Demokratikleşmedir

AKP’nin yeni anayasasında Kürt
sorununun çözümü yoktur. AKP-
BDP işbirliğiyle çıkarılacak yeni ana-
yasa, Kürt sorununa çözüm değil,
faşizmin güçlenmesini sağlayacak.
AKP’nin, yasama, yürütme ve yargı
konularındaki düzenlemesi ile faşiz-
min hukukundaki yasama ve yürüt-
menin birbiri üzerinde göstermelik
kontrolü de kaldırılacak ve BDP’nin
desteği ile anayasa hükmüne dönü-
şecek. 

AKP, yeni anayasa ile önündeki
tüm engelleri kaldırmak istiyor. Baş-
kanlık sistemini getirerek meclisi
feshetmek, ülkeyi başkanlık karar-
nameleri ile yönetmek ve başkanın
istemediği yasaların çıkmasını en-
gellemek gibi olağanüstü yetkilerle
donatmak istiyor. Ülkeyi on yılı aş-
kındır iki dudağı arasından çıkan

sözler ve talimatlarla yöneten Baş-
bakan Erdoğan’a yasama, yürütme
ve yargıyı etkilemek yetmiyor, her
fırsatta, “Kuvvetler ayrılığı ayak bağı
oluyor, yargı yüzünden istediklerimizi
yapamıyoruz” diyordu. AKP, Anayasa
Uzlaşma Komisyonu’na sunduğu
yargı paketiyle bu soruna çözüm ge-
tirdi.  Yeni paketle “Türk Usulü!
Başkanlık sistemi” getiriliyor, Da-
nıştay ve Yargıtay kaldırılıyor.  Bun-
ların yerine Temyiz Mahkemeleri
kuruluyor. Gerekçe de hazır “yargı
sistemindeki çok başlılığı ortadan
kaldırmak” Gerçekte ise AKP’nin
hedefi, yasama, yargı ve yürütmeyi
tek elde toplamak, yani diktatörlüğü
yasallaştırmaktır.

Çok başlılığın önüne geçmek için,
“Türk Usulü Başkanlık Rejimi”nde,
Temyiz Mahkemesi’nin, Anayasa
Mahkemesi’nin üyelerinin hepsini
Başkanın seçmesi öneriliyor. 

Üyelerini seçmesi de yetmiyor.
Anayasa Mahkemesi, Başkanlık ka-
rarnamelerini ve Anayasa değişik-
liklerini, ne esastan ne usulden ince-
leyemeyecek. Yani Başkanın kararları
üzerinde herhangi bir hukuki denetim
organı kalmayacak. Yargıdaki bu
yeni düzenleme, Hitler’in iktidara
gelir gelmez çıkardığı “Kanunlar
Başbakan (Führer) tarafından ha-
zırlanır; bunların Anayasa’ya aykırı
olması sorgulanamaz” kararname-
sinin neredeyse aynısıdır. Yani, Hitler
Almanya’sındaki gibi başkan ülkeyi

nasıl yönetmek istiyorsa öyle yöne-
tecek.  Yeni Anayasaya destek vere-
ceğini söyleyen BDP de bu suça
ortak olacak. AKP’nin yeni anayasası
faşizme taze kan taşımak içindir.

AKP Kürt milliyetçi
hareketini faşizmin koltuk
değneği yapmak istiyor

Abdullah Öcalan ile yapılan son
görüşmeler ve “AK Parti’nin 2023
Siyasi Vizyonu” başlıklı 63 maddeden
oluşan belge, AKP’nin niyetinin, de-
mokratikleşmek ve Kürt sorununu
çözmek değil, yeni anayasayla “Par-
tili Cumhurbaşkanı ve Başkanlık
Sistemini” getirerek faşist diktatör-
lüğü yasallaştırmak olduğunu gös-
terdi. Tam tersine, AK Parti’nin 2023
Siyasi Vizyonu kitapçığının “Hukuk
içinde terörle etkin mücadeleye devam
edilmeli”şeklindeki 33. maddesi, hak
arayan Kürt, Türk ve bütün halkların
yine terörist ilan edileceğinin, yine
baskı, zor, katliamlarla bastırılaca-
ğının, Kürt halkını, inkar-imha-asi-
milasyondan vazgeçilmeyeceğinin
açık işaretidir.

“Anadilde savunma özgürlüğü!”nü
bile parası olana tanıyan bir düzen-
lemedir bu düzenleme.  “Tek millet,
tek bayrak, tek vatan” kafasındaki
gelmiş geçmiş bütün faşist iktidarlar
gibi, AKP faşizminin de “Türk ulusu
üst kimliği”ni bütün ulus ve etnik
azınlıklar için yeterli gördüğü bir
belgedir bu belge. 

İstanbul
Çağlayan Adliyesi önündeki adalet nöbeti 3. haftasına

girdi. 18 Ocak'ta demokratik kurumlara gerçekleşen
baskın ve ardından yaşanan tutuklama terörü sonrası
başlatılan adalet nöbetinde, 19 Şubat'ta Kamu Emekçileri
Cephesi'ne yönelik operasyonlar da protesto edildi.

“Faşizme Karşı Demokrasi Keyfi Tutuklamalara
Karşı Adalet İstiyoruz” yazılı pankartın açıldığı eylemde
yaklaşık 40 kişi vardı. Şair İbrahim Karaca ve Şair
Ruhan Mavruk da şiirleriyle katıldılar ve yaşanan hu-
kuksuzluğu anlatan bir konuşma yaptılar. Grup Yorum'un
türkülerinin söylendiği eylem 12.30'da haftaya yine çar-
şamba günü 12.00'da buluşmak üzere bitirildi.

15 Şubat günü de Halk Cepheliler, Gülsuyu-Gülensu

Mahallesi’nde “Faşizme Karşı De-
mokrasi, Keyfi Tutuklamalara Karşı
Adalet İstiyoruz!” pankartlarını
Gülsuyu'nun Heykel Meydanı, Mi-
nübüs Yolu, Otobüs duraklarına as-
tılar. Halkın yoğun olarak geçtiği
farklı noktalara 5 adet pankart asıl-
dı.

Ankara
14 Şubat günü 5 Dev-Genç'li Yüksel Caddesi'nde

masa açtılar. 2,5 saat açık kalan masada 350 bildiri ve
21 dergi halka ulaştırıldı. Bunun yanında, gece yarısı
demokratik kurum ve kuruluşlara yapılan hukuksuz
baskınlar halka anlatıldı.

Faşizme Karşı Demokrasi, Keyfi Tutuklamalara Karşı
Adalet İstiyoruz!
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Sabancı Holding’in Yönetim Ku-
rulu Başkanı Güler Sabancı, Sabancı
Vakfı’nda yaptığı konuşmasında hü-
kümetin yürüttüğü, Milli İstihbarat
Teşkilatı (MİT) ile Abdullah Öcalan
arasındaki görüşmeler ile barış ça-
balarının desteklenmesi gerektiğini
belirterek şöyle konuştu: “Ülkemizin
Sayın Başbakan’ın liderliğinde girdiği
bu son dönemdeki Kürt meselesine,
barış ve kardeşlik sürecinden çok
umut duyuyorum ve çok desteklen-
mesi gerektiğine inanıyorum. Barış
ve kardeşlik sürecini gerçekleştirirse,
Türkiye’nin ekonomik olarak uça-
cağına inanıyorum." 

“İmralı süreci”ni destekleyen sa-
dece Sabancılar değil, tekelci burju-
vazi bütün olarak bu süreci destek-
lediklerini açıklıyorlar. 

Daha öncesinde TÜSİAD Genel
Kurulu’nda başkanlığı devreden Ümit
Boyner TÜSİAD adına yaptığı son
konuşmasında İmralı ile başlatılan
görüşmelere tam destek verdiklerini
açıkladı. Koç Holding Yönetim Ku-
rulu Başkanı Mustafa Koç, bu sürece
ilişkin, "Bu barış sürecinin sekteye
uğramamasını diliyorum.” derken;
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)
Başkanı Mehmet Büyükekşi, Türki-
ye'nin 2023 yılı için devasa hedefler
koyduğunu belirterek, "Bu devasa
hedeflere; birbirimizi kucaklayıp
sımsıkı kenetlenerek, birlik bera-
berlik ve barış içersinde çok daha
kısa vadede ulaşabiliriz” açıklama-
larını yaptılar. 

Tekellerin Ekonomik 
Olarak Uçması Halkın 
Köleleşmesi Demektir!

Tekeller daha fazla kar etmek için
her zaman “istikrar” isterler.  Sömürü
düzenlerini bozacak dalgalanmalar
karlarını tehlikeye sokar. Kürdistan
da savaş sürdüğü sürece tekeller için
yatırım yapılacak bir bölge değildir.
Onun için devlet bugüne kadar onca

teşvik paketleri açmasına rağmen te-
keller gidip Kürdistan’a sermayelerini
yatırmamışlardır. 

Ancak Kürdistan tekeller için
Kürt halkının silahlı mücadelesinin
tasfiyesi halinde devlet desteğiyle
birlikte yatırım yapmak için bir cen-
nettir. Ve ağızlarının suyu akarak
bekliyor tekeller; PKK’ye silah bı-
raktırılmasını... 

Oysa on yıllardır Kürdistan’daki
asimilasyonun, baskının, terörün kay-
nağı da onlardır. Kürt halkına karşı
savaşan ordunun, polisin her türlü
ihtiyaçlarını karşılayan, her türlü des-
teği veren aynı tekellerdir. 

Bugün PKK’ye silah bıraktırılması
işbirlikçi tekellerin ekonomik krizi
için de bir fırsat olarak görülüyor. 

Sabancı’nın “Türkiye’nin eko-
nomik olarak uçacağına inanıyo-
rum" sözlerinin altında yatan gerçek
budur. 

Tekellere Kürdistan’a 
Yatırım İçin Teşvik, Kürt 
Halkına Bölgesel Asgari 
Ücret, Taşeronluk...

Uzun süredir burjuvazi tarafından
Kürdistan’daki savaş biterse “Do-
ğu’nun Türkiye’nin Çin’i” olacağı
söyleniyor. 

Ve tekeller ağızlarının suyu akarak
yaptıkları açıklamada “o gün bu gün-
dür” diyerek AKP iktidarına destek
veriyorlar. 

Önce şunu belirtelim; Tekelci bur-
juvazinin “savaş biterse” dediği Kürt
milliyetçi hareketin silahlı mücade-
lesinin tasfiye edilmesidir. Ve Kürt
halkının bir daha silahları eline al-
mayacakları şekilde direniş umutla-
rının yok edilmesidir. 

Türkiye İhracatçılar Meclisi Baş-
kanı Mehmet Büyükekşi Türkiye’nin
“2023 yılı için devasa hedefleri” ol-
duğunu ve bunlara ancak “barış”
içinde ulaşılabileceğini söylüyor. Bu-
rada “barış”tan kasıtları silahlı mü-

cadeleyi bırakmış, direnmeyen, kö-
leleşmiş ucuz iş gücü haline gelmiş
Kürt halkıdır. 

Kürdistan için “Doğunun Çin’i”
olmanın başka bir anlamı yoktur. 

Çin’de olan nedir acaba? Günde
1 doların altında çalışan yüz mil-
yonlarca aç ve yoksul halk. Çin’de
olan Çin halkının emeğinin 1 doların
altında emperyalist tekellerin hiz-
metine sunulmasıdır. 

Peki Kürdistan Çin olursa ne ola-
cak? Kürt halkı refah içinde mi ya-
şayacak? Hayır! Çünkü Tekellerin
tek derdi en fazla karı sağlamaktır.
Kürt halkının açlığı, yoksulluğu, iş-
sizliği tekeller için Kürt halkını ucuz
iş gücü olarak kullanmanın aracıdır. 

Tekeller bunun aylar öncesinden
alt yapısını da hazırlıyorlar. 

Başbakan Erdoğan bir süre önce:
Kürdistan’da yatırım yapacak olan-
ların “ödemeleri gereken sigorta
primi, işveren hissesinin asgari üc-
rete karşılık gelen tutarı 10 yıl sü-
reyle, yatırımların organize sanayi
bölgelerinde yapılması halinde ise
12 yıl süreyle devlet tarafından kar-
şılanacağını, ayrıca gerçekleştirilecek
yatırımlarda istihdam edilen işçilerin
asgari ücretleri üzerinden hesapla-
nan Gelir Vergisi stopajına da 10
yıl süreyle terkin imkanı getirilece-
ği”ni açıklamıştı. Tekellerin Kürdis-
tan’a yatırım yapmaları için her türlü
devlet desteği sağlanırken Kürt hal-
kının köleleştirilmesi için de taşe-
ronluk sisteminden, bölgesel asgari
ücrete kadar her türlü düzenleme ge-
tiriliyor. 

Güler Sabancı: ‘Barış gelirse Türkiye uçar’

Sabancılar’ı “uçuran” Barış 
KÜRT HALKINI KÖLELEŞTİRİR
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Yani zaten açlık sınırının altında
olan asgari ücret Kürdistan’da Böl-
gesel asgari ücret uygulamasıyla Kürt
halkına tam bir kölelik getirecek.
Diyelim silahlar sustu, köleliğin aç-
lığın olduğu yerde barış olur mu?

Sabancıların “Uçtuğu” 
Türkiye’de Halkın 
Payına Ölüm Düşer

AKP tekellerin ve emperyalizmin
temsilcisi olarak iktidara gelmiştir
ve her icraatı bu temsilciliğe uygun
olarak yürümektedir. 

Adına barış dedikleri bu süreç de
emperyalistlerin ve tekellerin isteğidir.
ABD başkanı Obama da “barışçıl
çabalarından dolayı” Başbakan Er-
doğan’ı alkışladığını söyledi. 

Dünya halklarının katili Obama-
ların alkışladığı bir “barış” sa halkların
çıkarına değildir. 

Sabancılar’ın, Koçlar’ın “uçar”
dediği Türkiye’de de asla halkların
lehine bir “uçma” olmayacaktır. Uçan
tekeller olacaktır. 

Onun için tekeller “İmralı süreci”
ni destekliyor. Yani bu süreç Kürt
halkının değil, Kürt halkının yaşadığı

acılar kullanılarak, Kürt halkının tes-
lim alınmaya çalışıldığı emperya-
listlerin ve Sabancılar, Koçlar gibi
işbirlikçi tekellerin sürecidir. 

Tekellerin böylesine bir iştahla
desteklemeleri ucuz iş gücü olarak
görülen Kürt halkının sömürüsü üze-
rinden elde edecekleri karlarıdır. 

“Barış”, “akan kanın durması”
gibi sözler tekellerin ağzında azgın
sömürülerini gizlemenin söylemle-
ridir. Her gün iş cinayetlerinde üç
işçi mi ölüyor, Kürdistan’da bu rakam
ikiye katlanacaktır. Barış mı? İşçiler
bu sömürüye karşı direnmedikleri
sürece her gün 10 kişi de ölse “aman
barış bozulmasın” denecektir. 

Peki sonra! Aşağıdaki alıntı Kürt
halkını sözde barış ile bekleyen ge-
lecektir.

“Paçavralar içindeki bir çocuk,
Rio de Janeiro’da yapımına başlanan
dünyanın en uzun tüneline hayranlıkla
bakarken, gurur duyar, ama, oku-
ma-yazma bilmez bu çocuk ve karnını
doyurmak için çalmak zorundadır.”
(Latin Amerika’nın Kesik Damarları
Kitabından alınmıştır.)

Emperyalizmin ve işbirlikçi te-
kellerin Kürt halkına vereceği bundan

ötesi olmayacaktır. Olacağını söyle-
yenler kendini ve halkı kandıran ya-
lancılardır. 

Sonuç olarak: 
1- Tekelleri “uçuran” barış halkı

açlığa ve köleliğe mahkum eder. 
2- Tekeller için “barış” sömürünün

azgınca sürdürülmesi için “istikrar”ın
sağlanmasıdır. Yani Kürt halkının
köleleştirilmesidir.

3- Tekellerin, Kürdistan’a olan
ilgisi Kürt halkının açlığının, yok-
sulluğunun, işsizliğinin ucuz iş gücüne
dönüştürülmesi için bir koz olarak
görülmesindendir. 

4-: Tekellerin temsilcilerinin açık-
lamalarından da anlaşıldığı gibi te-
kellerin derdi; Kürt halkı değil,  ka-
salarını doldurmaktır.

5- “Barış” söylemleri kocaman
bir yalan ve aldatmacadır. Sömürünün
olduğu yerde barış yoktur. 

KAPİTALİST TEKELLER
HALKLARIN DÜŞMANIDIR!

HALKA DÜŞMAN OLANLAR
HALKLARIN SORUNLARINI ÇÖ-
ZEMEZ!

HALKLAR İÇİN GERÇEK BA-
RIŞ HALKIN İKTİDARIYLA
MÜMKÜNDÜR!

Grup Yorum ve Sanat Cephesi'nin İdil Kültür
Merkezi önünde başlattığı Pazar eylemleri 14. haftasını
bitirdi. Eylemde Halkın Hukuk Bürosu avukatlarından
Evrim Karatana söz alarak, yaklaşık bir ay önce ger-
çekleşen baskınlarda yağmalanan ve talan edilen
eşyaların geri verilmediğini, adeta polis tarafından
gasp edildiğini, kurumlardan alınan paraların tutanağa
eklenmediğini ve Grup Yorum'un albüm kayıtlarının
bulunduğu bilgisayarın savcının emrine rağmen İstanbul
Emniyeti tarafından geri verilmediğini aktardı. 

Grup Yorum'u bu hafta da sanatçı dostları yalnız
bırakmadı. Barış Güney ve Yeni Türkü'den Derya Kö-
roğlu da İdil'in önünde gerçekleşen küçük konsere
eşlik etti. Daha sonrasında Derya Köroğlu, Barış Güney

ve Grup Yorum Çav Bel-
la'yı söyledi. 

Eylem, her çarşamba
Çağlayan Adliyesi önünde
ve her cuma Taksim Mey-
danı'nda gerçekleşen ey-
lemlere yapılan çağrının
ardından bitirildi. 
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Susma, Sustukça Sıra Sana Gelecek!

Tecrite Karşı Mücadele Platformu, 2002 yılından beri
tecrite karşı sempozyum düzenlemeye devam ediyor.
Sempozyumun 10’uncusu bu yıl Almanya’nın Berlin
şehrinde 15-17 Mart tarihleri arasında yapılacak. Gui-
nea-Bissau, Honduras, Filistin, Lübnan, Suriye, İrlanda,
Küba, Venezüela, Filipinler, ABD, Yunanistan ve İtalya
gibi ülkelerden temsilcilerin katılacağı sempozyumda,
emperyalist saldırılar, ırkçılık, tecrit ve bu saldırılara
karşı mücadele konuları ele alınacak. 

BDP milletvekilleri, 18 Şubat günü Sinop’ta, 19
Şubat’ta ise Samsun’da faşistlerin saldırısına uğradılar.
Samsun’da faşistler, EDP, Halkevi, 78’liler Derneği ve
TKP’nin de bulunduğu binaya da saldırdı.

Çağdaş Hukukçular Derneği İstanbul Şubesi, saldırılarla
ilgili 20 Şubat’ta yazılı bir açıklama yaparak, “Faşist sal-
dırıyı kınıyoruz!” dedi.

Samsun Halk Cephesi de Samsun’daki faşist saldırılarla
ilgili Av. Gürkan Gündüz gibi faşistlerin çağrılarıyla top-
lanan faşist güruhun polisin gözü önünde saldırıyı ger-
çekleştirdiğini duyurdu.

Emperyalizme Karşı Halkların
Ortak Mücadelesini Yükseltelim

Faşist Saldırıların Sorumlusu AKP’dir



Dünya halklarının baş düşmanı
Amerika’nın Ankara’daki sömürge
karargahını vuran feda eylemi, olması
gerektiği gibi, askeri niteliğinin öte-
sinde ideolojik-politik birçok tartış-
mayı beraberinde getirdi. Eylem; he-
defin niteliği ve eylemin biçimiyle,
dünya halkları ve halklarımız açı-
sından hiçbir kafa karışıklığı yarat-
mayacak bir netliğe, politik öze ve
güce sahiptir. Düzenden beslenenler,
eylem gününden itibaren bu etkiyi
kırmak için, üzerlerine düşen görev-
lerini yapmaktadırlar. Bunların içinde
en pervasız olanları “soldan geldim”
diyerek bilirkişilik yapan, Oral Ça-
lışlar gibi döneklerdir. 

Oral Çalışlar, önce 3 Şubat’ta
“Sol ve Şiddet” başlıklı bir yazı ya-
zarak, ardından 5 Şubat’ta Haber
Türk Kanalı’nda, Zafer Arapkirli’nin
Gün Ortası programına katılarak dev-
rime, devrimcilere küfretmiş; feda
eylemi, Sabancı eylemi başta olmak
üzere devrimci eylemler ve bunları
düzenleyen DHKP-C’yi ve esas ola-
rak da silahlı mücadeleyi, emperya-
lizme karşı direnmeyi mahkum et-
meye çalışıyor. O da yetmemiş “Sol
ve Şiddet” başlıklı yazısında “ Sol-
culuk adına yapılan bu eylem, tüm
solcular için ‘şiddet ve sol’ ilişkisini
sorgulamak bakımından bir fırsat
olabilir” deyerek devrimcileri mah-
kum etmek için kampanya başlatmış.
Oral Çalışlar yazısındaki her kelimesi,
röportajındaki her sözünde devrime
ve devrimcilere olan düşmanlığını
adeta kusuyor. 

Çalışlar’ın her sözüne ayrı ayrı
vevap vermeyi gereksiz görüyoruz. 

Oral Çalışlar solda ihbarcılığıyla
lanetlenmiş Aydınlık gibi bir gru-
bun döneğidir. Şimdi Amerikan
uşağı Fethullah Gülen ve AKP adına
köpeklik yapıyor. Onun sol adına
söylediği hiçbir sözün halkımız nez-
dinde kıymeti harbiyesi yoktur. Baş-
lattığı kampanya konusunda ise cü-
rümü kadar bile yer yakamaz. Köpek

gibi havladığıyla kalır. Anado-
lu’da halkımız için köpeğin çok
büyük değeri vardır. Evin bir
parçasıdır köpek, asla ihanet et-
mez. Oral Çalışlar gibileri halkın
köpeği bile olamaz. O ancak
halkımızın “zaar” dediği kafasını
kim okşarsa, önüne kim kemik
atarsa onun için havlayan diğer
adıyla burjuvazinin “fino” kö-
peğidir. Oral Çalışlar efendileri
için havlıyor. Onun fino köpeği
gibi havlamasının halkımız ve
sol nezdinde hiçbir etkisi ol-
mayacaktır.  

Gemiyi Terk Eden 
Fareler, Geminin 
Batmayışını Asla 
Hazmedemezler!

Oral Çalışlar Hizbullah, El Kaide,
ve sivil faşist terörle devrimcileri
aynı kefeye koyarak, devrimci şiddeti
mahkum etmeye soyunmuş. Solu
muhasebeye çağırıyor. 

Ne oldu Oral Çalışlar? 
Amerikanın beyninde patlayan

bomba senin beynini de mi zonklattı?
“Kötü gün dostu unutulmaz” diyorsun
ha... Böyle bir günde yalnız bırak-
madığın için Amerika seni unutmaz.
Yarın bir kemik de senin önüne atar... 

Oral Çalışlar gibi döneklerin en
büyük istekleri dönekliklerini meş-
rulaştırmak için bulduğu her fırsatta
devrimcilere saldırmak, onları mah-
kum etmektir. Onların yok olmasını
istemektir. Burjuvazi devrimcilere
saldırdıklarında hemen bekledikleri
pusudan çıkıp ellerini ovuşturarak
saldırırlar. Ancak senin gibi dönekler
“sol” adına cürümünüz kadar bile
yer yakamazsınız. Senin gibileri Ame-
rikan uşakları Tayyip’in, Fethullah’ın
kapısında havlar durursunuz... Gemiyi
terk eden fareler geminin batmayışını
asla hazmedemezler. Oral Çalışlar
gibi dönekler de emperyalizmin, oli-
garşinin onca darbesine rağmen dev-

rim gemisin halen yüzüyor olması
ve Amerika’yı beyninden vurmasını
hazmedemiyor. Öyle bir hazımsızlık
ki, bomba kendi beyninde patlamış
gibi hezeyan içinde. 

Amerikan Elçiliği’ni 
Vuran Feda Eylemi, Esas 
Olarak Beyinlerdeki 
Amerika’yı Vurmuştur
“Yıkılmaz Amerika”, “Süper Güç
Amerika” düşüncesi paramparça ol-
muştur. Amerikan askerlerini panto-
lonsuz damlara çıkartırken; Oral Ça-
lışlar gibi döneklerin hazımsızlığını
da ortaya çıkarmıştır. 

“Kendisini Marksist olarak ta-
nımlayan örgüt, daha önce de Öz-
demir Sabancı’yı ve Sabancı Hol-
ding’in önde gelen isimlerini öl-
dürdü; değişik intihar saldırılarını
üstlendi. Bütün bu saldırıları ger-
çekten sol adına mı düzenlediler,
bu da ayrı bir tartışma konusu...”
(Oral Çalışlar, 3.2.2013, Taraf)

“Bu örgütle ilgili de çok çeşitli
iddialar yıllardan beri sürdürülüyor
biliyorsun. Çünkü bir sürü bilgi,
belge ortaya çıkıyor. Bu açıdan bak-
tığınız zaman insan da şöyle düşü-
nüyor. Mesela bugün Devlet Bahçe-
li'nin sözü de ilginç, yani zamanlaması
ilginçtir, derken. Ben de şöyle düşü-

ORAL ÇALIŞLAR AMERİKAN ELÇİLİĞİ’NE YAPILAN FEDA EYLEMİNİ
MAHKUM ETMEK İÇİN KAMPANYA BAŞLATMIŞ

Oral Çalışlar sol-
da ihbarcılığıyla la-
netlenmiş Aydınlık
gibi bir grubun dö-
neğidir. Şimdi Ame-
rikan uşağı Fethul-
lah Gülen ve AKP
adına köpeklik ya-
pıyor. Onun sol adı-
na söylediği hiç bir
sözün halkımız nez-
dinde kıymeti harbiyesi yoktur. Baş-
lattığı kampanya konusunda ise cü-
rümü kadar bile yer yakamaz. 

Ne Oldu Oral Çalışlar? Amerika’nın Beyninde
Patlayan Bomba Senin Beynini mi Zonklattı? 
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nebilirim -Tabi elimde bir bilgi belge
olduğunu söylemiyorum yani.” (O.
Çalışlar, 5.2.2013, HaberTürk, Zafer
Arapkirli’nin Programı)

Oral Çalışlar çekmiş kılıcını sal-
dırıyor gördüğünüz gibi. Elinde bilgi
ve belge yok, ama önemli değil, önüne
atılan kemiklerin hakkını verme der-
dinde.  Genel Yayın Yönetmenliği
görevine layık olacağını kanıtlamaya
çalışıyor.  Referansı kim, CIA besle-
mesi MHP’nin halk düşmanı katil
başkanı. Ne diyordu “Radikal’e veda”
ederken; “… değerli Aydın Doğan ve
Vuslat Doğan Sabancı; hepinize ayrı
ayrı teşekkür ediyorum. (…) Gazeteci
olarak, Radikal’de özgürce çalıştım,
düşündüklerimi dile getirdim.” (O.
Çalışlar, 19.1.2013, Radikal) 

AKP en küçük bir aykırı sese
bile tahammül edemez gazetecileri
işten attırıyor, programlarının son-
landırıyorken, sen hangi düşüncelerini
özgürce söyledin, hangi özgürlük or-
tamı buldun? Bugün burjuva basında
sadece yalakalık yapma özgürlüğü
vardır. Çalışlar da bu özgürlüğünü
sonuna kadar kullananlardan...

Devam ediyor: “Yani Türkiye yeni
bir barışçı çözüm arayışı dönemine
girdiği dönemde ve Türkiye belki de
gerçekten Başbakan'ın söylediği gibi
pik yapacakken, yani Kürt mesele-
sinde çözüm yolunda ilerlediği bir
zaman, müthiş bir sıçrama yapacak
bir durumdayken, Türkiye’nin bu şe-
kilde ilerlemesini istemeyen ve bundan
hoşlanmayan çok değişik yabancı
devletler, güçler, istihbarat örgütleri
mi acaba bu kışkırtmanın içinde rol
oynadılar sorusunu kendi kendimize
soruyoruz.” (Adı Geçen Program)

Kürt sorununun çözümünü seninle
tartışmak bile anlamsız; Sen Erdo-
ğan’ın kapısında havla dur. Ancak,
“yabancı devletler, güçler, istihbarat
örgütleri mi” diye yaptığın komplo
terorisine gelince  ne kadar kuş
beyinli oluğun ortaya çıkıyor. Ey be
uşak ruhlu Oral Çalışlar; bildiğin,
Amerika’ya kafa tutacak, Amerika’ya
karşı eylem yapabilecek “yabancı
devletler, güçler, istihbarat örgüteri”
var mı? Tek bir tanesinin ismini ve-
rebilir misin? Devrimcilerin ve Ame-
rikan zulmüne öfke ve kin dolu ezilen

halklardan başka kim Amerika’ya
karşı eylem yapabilir? Tek bir isim
söyle... 

“Ancak son DHKP-C eylemi de
gösteriyor ki, solun şiddetle ilişkisi
tamamen akıl dışı bir noktaya sü-
rüklenmiş bulunuyor. Bu eylemle ne
elde edildi? Bir militanın ölümü, bir
güvenlik görevlisinin yaşamını yitir-
mesi, bir gazeteci meslektaşımızın
ağır yaralanması ve toplumda bu
eyleme karşı oluşan öfke ve tepki
dışında ne gibi bir “ürün” ortaya
çıktı? (O. Çalışlar, 3.2.2013, Taraf)

Oral Çalışlar Amerikan uşaklığı
yapacağım diye kendi niyetlerini “top-
lumun” yani halkın düşünceleri olarak
yansıtıyor.  Sen burjuvazinin köpeği
olmuşsun, halkla senin ne ilişkin var.
Sen halkın ne hissettiğini nereden bi-
leceksin. Sen ancak köpekliğini yap-
tığın tekeller adına konuş. Yüzde 95’i
Amerika’yı düşman olarak gören hal-
kımızın yüreğine soğuk bir su serpil-
miştir. Sen ne anlarsın halkın ne his-
settiğinden. Sadece Türkiye halklarının
da değil, 6 milyarı aşan bütün dünya
halklarının yüreğine su serpilmiştir. 

“ (…) solculuk adına yapılan
bu eylem, tüm solcular için ‘şiddet
ve sol’ ilişkisini sorgulamak bakı-
mından bir fırsat olabilir” (3 Şubat
2013, Taraf) diyerek devrimci şiddeti
mahkum etmek için  kampanya baş-
latmış ya Oral Çalışlar; Zafer Arap-
kirli de röportajında bunun üzerinde
durup sola “şiddet” dışındaki eylemler
konusunda eylem önerileri alıyor.  

Soruyor Çalışlar’a: “Solun pro-
paganda adına silah kullanmasında
insanları öldürmesinden ve sağa sola
bomba koymasından söz ettin. Sol
örgütler,  bu yöntemlerini ciddi şekilde
sorgulamalıdır. Siz geçmişte sol ha-
reketlerden sol aktivist kimliğinden
gelen tecrübelerinizle nasıl bir yol
öneriyorsunuz? Ne yapsınlar sesle-
rini duyurmak için? Yani mücadele-
lerinde bu yöntemi gözden geçirmek
adına ne öneriyorsun?”

Konuşuyor sahibinin sesi; “Birçok
barışçıl mücadele metotları var. Yani
miting yapabilirsiniz, bildiri dağıta-
bilirsiniz, yayın organı çıkarabilirsiniz.
Buna benzer, seçimlere katılabilirsi-
niz, seçimlerde propaganda yapabi-

lirsiniz. Yani binbir çesit kendini
siyasi bakımdan ifade etmek için çe-
şitli yöntemler  ve yollar var. HELE
TÜRKİYE'DE BUNLARIN HEP-
SİNİ KULLANMAK MÜMKÜN.” 

Tabi ki, her şey mümkün Türki-
ye’de. İnsanın birazcık yüzü kızarır
bunları söylerken. Fino köpeği ben-
zetmesi hafif kalıyor. Yani şimdi
AKP için havlamıyorsa ne yapıyor
Çalışlar. Sadece 70’in üzerinde kendi
meslektaşları hapishanelerde tutsak
olan. İnsan onlardan utanır. Daha bir
ay olmadan sabaha karşı 04.30’da
demokratik kurumların kapıları bal-
yozlarla kırılıp 86 kişi işkencelerle
gözaltına alındı ve 55 kişi tututklandı. 

28 ilde 184 sendikalı kamu emek-
çisi gözaltında halen sorgusu sürüyor.
Hergün bir operasyonla uyanıyor
halkımız... Oral Çalışlar bütün bunları
bilmez mi? Elbette bilir. Ama o önüne
atılan kemiğin hakkını vermeya ça-
lışıyor. 

“Evet zaman zaman polis kötü
davranıyor, şiddet uyguluyor, biber
gazı sıkıyor vesaire...  Bunlar da
var ama devlet şiddeti de var ama
bütün bunları barışçıl mücadele
metotlarıyla, siyasi mücadele me-
totlarıyla aşabilirsiniz ve toplumda
bir farkındalık yaratabilirsiniz.  Eğer
solculuk toplumu değiştirmek daha
eşit, daha özgür bir toplum yaratmak,
yeni bir toplum yaratmak, kurum-
laşmaları yaratmak ise  bunu barışçı
yollarla savunmak, barışçı yollarla
bunun gerçekleşmesi için mücadele
etmek mümkün. Bunu yapanlar var.
Yaptıkları zaman da etkili sonuçlar
elde ediyorlar.

“Bu nedenle artık şiddet meselesi
solun defterinden silinmesi gerektiği
kanaatindeyim.”
İşte bu kadar Oral Çalışlar’ın

çapı... Türkiye gerçekleri ve Çalış-
lar’ın AKP iktidarı adına devrimcileri
mahkum etmeye çalışan “engin” fi-
kirleri... 
İşte onun için diyoruz ki, devrimci

eylemleri mahkum etmek için baş-
lattığı kampanyanın halkımız ve sol
üzerinde hiçbir etkisi olmaz. Ona
ancak yine AKP yalakalarından tes-
cilli Amerikan uşakları eşlik eder.
Hepsi o kadar... 
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Zulme karşı direnme hakkının,
sömürüye karşı hak arama özgürlü-
ğünün yaşatılmaya çalışıldığı her
yerde görebilirsiniz onları.

Onlar; bu toprakların emekçi in-
sanlarının, bizim, halkın devrimci
avukatlarıdır. Zulüm neredeyse, on-
lar orada çıkarlar karşısına ve üstüne
yürürler zalimin. Ki halkın hakkını,
hukukunu savunmaları, mahkeme
salonlarıyla sınırlı kalmamıştır asla.

12 Eylül'ün sıkıyönetim mahke-
melerinden bu yana, halkın devrim-
ci avukatları iş başındadırlar. 'İş'leri,
sömürü ve zulme karşı halkın hak ve
özgürlük davasını savunmak olmuş-
tur her zaman. Ve açık ki, işlerini iyi
yapmışlardır, uğruna ölüm dahil sa-
yısız bedeli gülerek karşılayacak ka-
dar hem de...

Özgür Tutsaklar'ın yanında ol-
muşlardır her zaman. Öyle ki, yeri ge-
lince duvarların bu tarafında voltaya
duracak kadar hem de...

İşlerinden atılan emekçilerin, 'ka-
za' denilen ama burjuvazinin taam-
müden işlediği iş yeri cinayetlerinin,
ülkemizde zulme uğrayan Festus
Okeylerin, “durmadı, biz de vurduk
öldürdük” diyen seri katilin öldürdüğü
Çağdaş Gemiklerin, sırtından vurulan
Ferhat Gerçeklerin, işkencede katle-
dilen Engin Çeberlerin, 19 Aralık
davalarının, “Parasız Eğitim” isteyen
devrimci gençliğin, tecrite karşı di-
renen tutsak ailelerinin, sesleri bo-
ğulmak istenen onurlu sanatçıların
kamu emekçilerinin, 1 Mayıs alanı-
nın kazanılma mücadelesinin, Kent-
sel Dönüşüm saldırısına karşı gece-
kondu halkının, “Füze Kalkanı Değil,
Demokratik Eğitim” isteyen liseli
gençliğin, inanç özgürlüğü isteyen Al-
evi halkının, Kürt yurtseverlerin, ba-
ğımsızlık mücadelesi veren vatanse-

verlerin... avukatlarıdır onlar. Bi-
zim avukatlarımızdır. Ve işte bu
yüzden bu saldırı hepimizedir.
Bize, halkadır.

Onların savunurken gerçek-
leştirdikleri insanlık onurunun bü-
yüklüğü karşısında, hayli alçak kal-
mıştır faşizmin kara kaplı kitapları,
kara gözlüklü Amerikancıları, ka-
ranlık kararları ve o en büyük adliye
sarayları. Kampüs hapishaneleriyle bir
bütün olan hukuku.

Onlar; emperyalistler ve işbirlik-
çilerinin “hukuk” diye dayattığı zul-
me, Büyük İnsanlık diliyle karşı çık-
mışlardır. Bakın, katledilen yoldaşları
Avukat Fuat Erdoğan anısına “Öz-
gürlük Mücadelesi ve Hukuk” başlı-
ğıyla düzenledikleri uluslararası sem-
pozyumda ne diyorlardı:

“... Hukuk; özgürlüğe, eşitliğe,
bağımsızlığa izin ve imkan verdiği sü-
rece meşrudur. Bunların karşısına
geçip direnenlerin mücadelesini yok
etmeye kalkıştığında egemen siyase-
tin basit bir aracından ibarettir. Biz
böyle bir hukuku tanımıyoruz ve
onun icazeti üzerinden yaşamlarımı-
zı kurmak niyetinde de değiliz.” (Öz-
gürlük ve Hukuk - Boran Yayınevi -
Önsöz'den)

Bizim avukatlarımızın emperya-
listler ve işbirlikçileri katındaki “bü-
yük suç”u bu sözler ile özetlenmiş sa-
yılır. Ki bu sözler, sadece mesleki
onurlarını ifade etmez, bununla bir-
likte ve daha çok insanlığın neden
“büyük” olduğunun da “hukuki” ifa-
desi sayılır.

İnsalık, egemenlerin zulüm aracı
olan “hukuk”un karşısına geçip en gür
ve güçlü sesiyle “Biz böyle bir hu-
kuku tanımıyoruz” diyebildiği için
hala Büyük İnsanlık'tır. Amerika'nın
“küçük çocukları” CIA'dan aldıkları
akıllarla, psikolojik savaş yöntemle-
rini uygulayarak o büyüklüğü yok
edemezler. Olsa olsa o büyüklüğün al-
tında ezilirler ancak. Öyle de olmuş-
tur. Halkın devrimci avukatları “ege-
men siyasetin basit bir aracı olan” fa-
şist hukukun bu komplosunu meşru-

lukları, onurlu tavırları ve dayanış-
malarıyla ezip geçmişlerdir.

Elbette, emperyalizm ve işbirlik-
çilerinin katında, halkın devrimci
avukatlarının “büyük suç”u, faşizmin
hukukuna boyun eğmemeleridir. Ba-
kın, ne diyordu halkın hukukçuları:

“... Hukuku ait olduğu karanlık ve
küflü mahkeme binalarına geri ko-
valamalıyız, siyasal alandan def et-
meliyiz. İhtiyacımız olan şey özgürlük,
ihtiyacımız olan şey eşitlik, ihtiyacı-
mız olan şey bağımsızlık...” (Age -
syf: 89)

Kim, ihtiyaç duyar bunlara: Halk-
lar...

Kimdir bu ihtiyacın önünde engel
olanlar: Emperyalizm ve işbirlikçi-
leri...

İşte bu yüzden, emperyalistler ve
yerli maşaları için, halkın devrimci
avukatları “düşman” sayılmıştır öte-
den beri.

Halk düşmanları tarafından «düş-
man» sayılmak, elbette, büyük bir
onurdur. Ki halkın devrimci avukat-
ları bunun bilincinde olarak, bakın, ne
diyorlardı:

“... bugün ‘düşman’ kabul ediliyor
olmamız bizimle ilgili değil emper-
yalizm ile ilgilidir daha çok. Alttan al-
manın, boyun eğmenin, uyumlu dav-
ranmanın, reformların, sistem içinde
kalmanın; ezilenlere, yoksullara,
halklara iyilik getireceğini ve ege-
menlerin onlara düşmanlık etmeyi bı-
rakacağını düşünmek hayalperest-
liktir. Eğer yeterince iyi yoksullar, ye-
terince iyi ezilenler olur isek belki üze-
rimize bu kadar şiddet uygulamazlar
diye düşünmek ve inanmak bizleri ya-
nıltacaktır.” (Age, syf: 90)

Onlar, halktan hiç kimsenin vu-
rulması ve yanıltılmasını istemedik-
leri için zulüm karşısında boyun eğ-
meyi değil, direnmeyi önermişlerdir.
Kapitalizmin sömürüsünü 'makul'
bulmayı değil, sömürüye karşı yeni bir
hayatı yaratmanın mücadelesi içinde
bedelleri onur bilerek, bakın, ne de-
mişlerdir:

“... Ülkemizde ve tüm dünyada zu-

Sevgili Avukatlarımızın
Onurunu Selamlıyoruz...

Özgür TutsaklardanÖzgür Tutsaklardan
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lüm alt edilene kadar, insanlığın en öz-
gürce yaşayacağı sosyalizm kuru-
luncaya kadar mücadelemiz devam
edecek. Belki büyük kısmımız, bel-
ki de hepimiz o günleri göremeyecek.
Ama biliyoruz ki o günler gelecek.
Çocuklarımız olmazsa onların ço-
cukları o güzel günleri görebilecek-
ler...” (Age, syf:68)

Halkın devrimci avukatları, sa-
natçıları, gazetecileri, vatansever dev-
rimci gençlik şahsında saldırıya uğ-
rayan işte bu umuttur.

Zulüm ve sömürü düzeninin acu-
ze hukukçuları, kirli kalemlerini kır-
dılar halkın devrimci avukatları hak-
kında ama halkın hukukçularının
onurlarını kıramadılar. Esas olan bu-
dur ve buna, bütün dünya tanık ol-
muştur. Bu da bu değerli avukatların
müvekkilleri olan bizlere büyük bir
onur yaşatmıştır. Ki selam olsun hal-
kın hukukçularına, bin selam...

Onlar, halkın avukatıdır. Her yer-
de, yanıbaşında olmuşlardır halkın.
Halk sofrasında, halkın kavgasında,

halayında yerleri daim olmuştur her

zaman. Küçük-burjuva aydını değil,

halk aydını olmayı seçmişlerdir.

Hapishanelerin daracık avukat

görüş yerlerine sığmayan bir büyük

yüreği paylaştığımız avukatlarımız

şimdi hücrelerde ve tecrite karşı di-

renişteler.

Sevgili avukatlarımızın onurunu

selamlıyoruz. Sevgi ve saygılarımızı

iletiyor, "Görüşmek üzere" diyoruz...

Özgür Tutsaklar

Merhaba,

Sizlere Bakırköy
Kadın Hapishane-
si'nden yazıyorum.
İstanbul Üniversite-
si Sosyoloji bölümü
3. sınıf öğrencisiyim.
18 Ocak 2013 tari-
hinde sabaha karşı

04. 30 civarında kaldığım Çemberli-
taş Kız Öğrenci Yurdu'ndan, hak-
kımda arama kararı olduğu gerekçe-
siyle gözaltına alındım. 4 gün boyunca
Vatan Emniyet Müdürlüğü'nde göz-
altında tutuldum. Ardından çıkarıl-
dığım mahkemece tutuklandım.

Tutuklanma gerekçem; parasız
eğitim talebiyle Gençlik Federasyo-
nu'nun düzenlediği basın açıklama-
larına katılmak, 1 Mayıs'a katılmak,
Grup Yorum konserine katılmak. Be-
nim gibi bu gerekçelerle tutuklanan
arkadaşlarıma özgürlük istemek...

Sizler beni daha çok babamın ga-
zetelere verdiği yalan röportajlarla ta-
nıdınız. Babamın verdiği bu röportaj-
ların gerçeklerle hiçbir ilgisi yoktur. Ba-
bam, 28 Ocak 2013 tarihinde Zaman
gazetesine verdiği röportajda, “Aylık
bin ile bin üç yüz lira arasında para
gönderdik. Duygu Kredi Yurtlar'da
kalıyordu. Aylık masrafı 300 lira ci-
varındaydı. Gözaltına alındığında
üzerinde iki yıl önce aldığım ayakka-
bı ve pantolon vardı. Örgüt ellerinden
sadece geleceklerini değil ceplerindeki
paraları da alıyor” diye söylemiş.

Kendisi hem inşaat işçisi olduğunu hem
de bana bu kadar para gönderdiğini söy-
lüyor. Keşke ülkemizdeki inşaat işçi-
leri bu kadar para kazanıyor olsalar...

Aileleri Yıldırma 

Politikası
Babamın söylediği tüm bu sözler

polis yönlendirmesiyle yapılmıştır.
Kendisiyle 2 yıldır hiç görüşmedim.
Öncesi de dahil olmak üzere maddi ve
manevi bir yardım görmedim. Ken-
disi annemle resmi olarak boşanma-
masına rağmen iki yıldır ayrı yaşa-
maktadır. Bu gibi baskılarla amacına
ulaşamayan polis yıldırma politika-
larına aileleri dahil edip kullanmak-
tadır. Daha önce de hatırlayacağınız
üzere Berk Ercan isimli bir öğrenci-
nin babası da polisin yönlendirmesiyle
oğlu hakkında gerçek dışı haberler
yaptırmıştı. Daha sonra Berk Ercan
bunların gerçek olmadığını söyle-
mişti. Şimdi de aynı şeyi babam ya-
pıyor. Araba kundaklanması olayı
da yine polis yönlendirmesiyle bası-
na yansıtılmış gerçek dışı bir olaydır.
Babam örgüt tehdidinden dolayı bana
avukat bulamadığını söylüyor. Bana
tayin etmek istediği avukatı ben ken-
dim istemedim. Tutuklanma gerek-
çelerimden birisi de budur.

21 yaşında bir üniversite öğrencisi
olarak ülkemin, halkımın sorunlarına
duyarsız kalmamı en meşru hakkım
olan parasız eğitim talebimi dile ge-

tirmem, demokratik basın açıklama-
larına katılmam bir sorumluluktur.
Adaletsizliğin kol gezdiği bu ülkede
tutuklanmamak artık şans haline gel-
miştir. Ben tek değilim. Tutuklanıp ha-
pishanelere konulan binlerce öğren-
ciden sadece bir tanesiyim. Basın
günlerdir örgüt tarafından kandırıl-
dığımı yazmaktadır. Bu polisin se-
nelerdir yaptığı bir demagojidir. Ba-
sın bu yalan haberler yerine 21 ya-
şında genç bir kadının erkek polisler
eşliğinde soyularak zorla nasıl çıplak
arama yapıldığını, gözaltı süresi bo-
yunca avukatlarımızın getirdiği su ve
şekerin dahi verilmediğini, yaptıkla-
rı işkenceleri yazmalıdır.

Zaman gazetesinde çıkan bu ha-
berin gazetecilik etiğiyle uzaktan ya-
kından bir alakası yoktur. Ben kimse
tarafından kandırılmadım. Bu haklı
mücadeleye kendi isteğimle katıl-
dım. Babamın bana işkence yapan-
larla işbirliği yapıp gazetelere rö-
portaj vermesi beni üzdü. Bu tepkimi
dile getirdiğimde ben öyle bir şey söy-
lemedim dedi. Bir baba kızı hakkın-
da gerçek dışı şeyler nasıl söyler? Ai-
lelerin burada yapması gereken
polis yönlendirmesiyle çocuklarını
karalamak yerine haklı mücadele-
lerine sahip çıkmaktır.

Gazetelerde hakkımda yalan yan-
lış haberlerin yapılmasını istemiyorum.

Duygu Yücel

Bakırköy Kadın Kapalı
Hapishanesi-İstanbul
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AKP iktidarı kendine muhalif
gördüğü her kesime saldırmaya de-
vam ediyor. AKP’nin katliamcı polisi
yeni komplolar düzenleyerek yine
onlarca devrimci-demokrat insanı
gözaltına aldı. 19 Şubat günü 28
ilde KESK, TMMOB ve TTB üyesi
kamu emekçilerinin evleri sabah er-
ken saatte polis tarafından basılarak,
öğrenebildiğimiz en son rakama göre
184 öğretmen, doktor, maliyeci, sağ-
lık personeli, hemşire ve belediye
işçisi gözaltına alındı. Baskının ge-
rekçesi olarak hiçbir şey söylene-
mezken, burjuva basına verdikleri
yalan haberler yayınlatılarak hukuk-
suzluk meşrulaştırılmaya çalışılıyor. 

AKP’in 18 Ocak Komplosu ile
55 devrimciyi tutuklamasının ardın-
dan 19 Şubat’ta da Kamu Emekçileri
Cephesi’ne yönelik yapılan bu saldırı,
asıl olarak halkı sindirme politikasının
devamıdır. Yoksa resmi kurumlarda
çalışan, sendikalarda örgütlü faaliyet
yürüten kamu emekçilerinin evleri
basılarak, yeni bir komplo hazırlan-

mazdı. AKP, Ankara’da ABD Bü-
yükelçiliği’ne yönelik feda savaşçısı
Alişan Şanlı’nın gerçekleştirdiği ey-
lemin acısıyla demokratik kurumlara
baskınlar düzenleyip, kamu emek-
çilerini gözaltına aldı. Faşizm yalan
ve demagoji üzerine kurulmuştur.
Yalancıdır çünkü “ileri demokrasileri”
gereği hukuki bir gerekçe göster-
meleri gerekir. Keyfidir çünkü yük-
selen devrimci demokratik mücade-
lenin önünü kesmek istemektedir.
İşte bu yüzden 3 aylık bir bebeği
dahi gözaltına aldılar.

İstanbul'da 55, Ankara'da 27, İz-
mir'de 9, Eskişehir'de 1, Kütahya'da
1, Çanakkale'de 3, Kocaeli'de 1, An-
talya'da 5, Malatya'da 10, Dersim'de
2, Mersin'de 8, Erzincan'da 2, Ha-
tay'da 10, Artvin'de 1, Tekirdağ'da
1, Gaziantep'te 3, Balıkesir'de 3, Ay-
dın'da 3, Bursa'da 6, Kars'ta 2, Kon-
ya'da 2 ve Sivas'ta 1 kişi gözaltına
alındı.

28 ilde eş zamanlı yapılan keyfi

baskınlarda 184 kamu emekçisinin
gözaltına alınması ülke genelinde
yapılan eylemlerle protesto edildi:

İstanbul
19 Şubat akşamı binlerce kişi İs-

tanbul Taksim’de toplanarak baskılara
boyun eğmeyeceğini haykırdılar.
Taksim’de toplanan Kamu Emekçileri
Cephesi, KESK, DİSK, TTB ve De-
mokratik Kitle Örgütleri, “Kahrolsun
Faşizm Yaşasın Mücadelemiz, Bas-
kılar Bizi Yıldıramaz, Mahir Hüseyin
Ulaş Kurtuluşa Kadar Savaş” slo-
ganları ile Galatasaray Lisesi’ne
kadar yürüdüler. Eyleme DİSK,
KESK, TMMOB ve TTB “Baskılar
Bizi Yıldıramaz Susmayacağız Di-
reneceğiz!” pankartı ile katıldı. Kamu
Emekçileri Cephesi “DHKP-C Ope-
rasyonu Yalan! Gerçek: AKP’nin
Halk Düşmanlığıdır!”, “Faşizme Kar-
şı Omuz Omuza” pankartlarını taşı-
dı.

Yapılan açıklamada, “AKP’nin

‘DHKP-C Operasyonu’ Diyerek AKP Bu Kez de 
Kamu Emekçileri Cephesi’ne Saldırdı!

OPERASYONLARLA BİZİ BİTİREMEZSİNİZ!

BU OPERASYON 
DHKP-C OPERASYONU DEĞİL,
Örgütlenme Hakkına Saldırıdır!

İstanbul-Taksim

BU OPERASYON DHKP-C OPERASYONU DEĞİL116

Yürüyüş

24 Şubat
2013

Sayı: 353



baskılarına boyun eğme-
yeceğiz. Bizler emek ve
demokrasi mücadelemizi
sürdürmeye devam ede-
ceğiz. AKP’nin yarattığı
korku imparatorluğuna
karşı asla susmayacağız.
Bu ülkenin hapishaneleri
bütün sendikacılarla da
dolsa, mücadele etmekten
yılmayacağız” denildi. 

Daha sonra söz alan
Grup Yorum üyesi Caner
Bozkurt, bu baskınların
geçen ay yapılan baskın-
ların devamı niteliğinde
olduğunu belirtti. Son ola-
rak hep beraber marşların
söylendiği eyleme yaklaşık
2 bin kişi katıldı.

Antalya
Devrimci Memur Ha-

reketi’ne yönelik gözaltılar
19 Şubat’ta Attalos Mey-
danı’nda KESK Antalya
Şubeler Platformu tarafın-
dan yapılan eylemle pro-
testo edildi. Halk Cephe-
si’nin yanı sıra diğer de-
mokratik kitle örgütlerinin
de destek verdiği eylemde
sık sık “Baskılar Bizi Yıl-
dıramaz”, “Faşizme Karşı
Omuz Omuza”, “Karanlığa
Teslim Olmayacağız”,
“Baskılar, Gözaltılar, Tu-
tuklamalar Bizi Yıldıra-
maz”, “Yaşasın Devrimci
Dayanışma” sloganları atıl-
dı. KESK Antalya Şubeler
Platformu Dönem Sözcüsü
Tüm Bel Sen Antalya Şu-
besi Başkanı İlhan Kara-
kurt tarafından yapılan
açıklamada “Bizler bili-
yoruz ki; sömürü ve yağ-
maya karşı emeğin hak-

kını, savaşa karşı barışı,
emperyalizme karşı ba-
ğımsızlığı, ırkçılığa ve şo-
venizme karşı hakların kar-
deşliğini kararlılıkla sa-
vunduğumuz, baskı ve sö-
mürü düzeni üzerine ku-
rulu bu köhne düzene karşı
her koşulda direneceğimizi
ifade ettiğimiz için bu tab-
loyla karşı karşıyayız” de-
nildi.

KESK üyelerinin hak-
larını her zeminde koruyup
savunmaya devam ede-
ceklerinin belirtildiği açık-
lama “AKP hükümetinin
faşizan politikalarına karşı
duracak, zulmün ve zor-
balığın efendileri önünde
asla boyun eğmeyeceğiz”
denilerek bitirildi.

Balıkesir
19 Şubat günü sabaha

karşı yapılan baskınları
protesto etmek amacıyla
Balıkesir Merkez’de
KESK ile Balıkesir Genç-
lik Derneği Girişimi ortak
bir eylem gerçekleştirdi.
AKP’nin saldırılarına tes-
lim olunmayacağının be-
lirtildiği eyleme 40 kişi
katıldı. 

Dev-Genç’liler eylem
öncesi ve sonrasında eylem
boyunca da sivil polisin
tacizlerine maruz kaldı. 

Bursa 
Kamu Emekçileri Cep-

hesi’ne yönelik baskın ve
gözaltılar 19 Şubat günü
Halk Cephesi / Kamu
Emekçileri Cephesi tara-
fından gözaltına alınanların

İSTANBUL
1- Onur Bilgiç 
2- Özden Bilgiç 
3-Muzaffer Halis
Demir 
4- Hayriye Kaplan
5- Sevim Kayhan Ateş
6- Talat Koparan 
7- Erdem Sevim 
8- Ekrem Fırat 
9- Bengi Durmaz 
10- Nazmiye Kaya 
11- Mehmet Sarı 
12- Ayşe Tuncer 
13- Selvi Polat 
14- Sinan Eşiyok 
15- Dursun Doğan 
16- Filiz Doğan 
17- Mehmet Hanifi
Sağlam 
18- Aynur Barkın 
19- Cafer Bin 
20- Ömer Açık 
21- Erkan Karataş 
22- Berivan Doğan 
23- Özgür Doğan 
24- Şükran Duman 
25- Nursel Tanrıverdi 
26- İbrahim Sönmez 
27- Noyan Nedim 
28- Osman Çağlayan
29- Aşur Emir 
30- Aydın Maho 
31- Yalçın Düzgün 
32- Nazife Onay
33- Ebru Erbulan
34- Ejder Erbulan
35- İlkay Sağlam
36- Nurcan Kısa
37- Fikret Peşken
38- Ulaş Erduran
39- Musa Kapucu 

40- Veli Zengin 
41- Nuğyen Nedim
42- Cengiz Sağlam
43- Barış Demir
44- Eyüp Kara

ANKARA
1- Acun Karadağ 
2- Satılmış Gökoğlu 
3- İsmail Ozan
Demirel
4- Saniye Arslan 
5- Seher Toksoy 
6- Fatma Bora Koçaş 
7- Murat Çeşme 
8- Dinçer Arslan
9- Kenan Akbaba 
10- Emre Kesikhalı 
11- Kevser Kesikhalı 
12- Mustafa Anıl
13- Abidin Sırma 
14- Sevda Keskin
15- Leyla Durmaz 
16- Serpil Toksoy 
17- Ahmet Danacıoğlu 
18- Gülcan Kalkan 
19- Hikmet Bünyamin
Keneş 
20- Gülden Gür
21- Mahsuni Akbal
22- Mehmet Toğan
23- Bahar Karadağ
24- Hıdır Balcı
25- Mehmet Aydın
26- Turan Hanilçe
27- Meryem Helik 

İZMİR
1- Atra Bellur Çalım 
2- Hayri Aktaş 
3- Ayşegül İzmirli
Dalkılıç 
4- Eyüp Aksoy 

19 Şubat Komplosu ile
Gözaltına Alınanlardan

Öğrenebildiklerimizin Listesi
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bulunduğu Bursa Emni-
yet’i önünde yapılan ey-
lemle protesto edildi. 

“Baskılar Gözaltılar
Bizi Yıldıramaz Gözaltılar
Serbest Bırakılsın! Halk
Cephesi / Kamu Emekçi-
leri Cephesi”, pankartının
taşındığı eylemde atılan
sloganların ardından Tun-
cel Ayaz bir konuşma yap-
tı. Ayaz, “Biz umudu tem-
sil ediyoruz. Bizi teslim
alamaz, yıldıramazsınız”
dedi. 

30 kişinin katıldığı ey-
leme KESK yöneticileri,
gözaltına alınan memur-
ların aileleri ve BDSP des-
tek verdi. Eylem, 10 da-
kikalık oturma eylemi ya-
pıldıktan sonra sona erdi.

Aynı günün akşamı da
Fomara Meydanı’nda
KESK’in çağrısıyla top-
lanan demokratik kitle ör-
gütleri “Baskılar Bizi Yıl-
dıramaz! KESK Bursa Şu-
beler Platformu” pankar-
tıyla toplandılar. Halk Cep-
heliler de “Baskılar Göz-
altılar Bizi Yıldıramaz
Gözaltılar Serbest Bırakıl-
sın! Halk Cephesi / Kamu
Emekçileri Cephesi” pan-
kartını açarak kızıl flama-
larıyla eylemde yerlerini
aldılar. 

Yapılan açıklamada ko-
nuşan KESK yöneticileri
saldırıları protesto etti.
100’e yakın kişinin katıl-
dığı eylem sloganlarla sona
erdi.

Malatya
KESK üyesi 10 dev-

rimci memurun da Malat-
ya’da gözaltına alındığı
operasyonları protesto
eden kitle, sendika önünde
toplanıp AKP İl Başkanlığı
önüne kadar yürüdü. “Tu-
tuklu KESK’liler Serbest
Bırakılsın/KESK” pankar-

tının taşındığı eylemde ko-
nuşan Eğitim-Sen Başkanı,
AKP demokrasisinin bir
örneğinin yaşandığını ama
bu baskıların mücadelele-
rini durduramayacağını
dile getirdi. 

150 kişinin katıldığı
eylem alkışlarla ve slo-
ganlarla bitirildi. Eyleme
Halk Cephesi de katıldı.

Çanakkale
19 Şubat günü Çanak-

kale Gençlik Derneği de
İskele Meydanı’nda “Hal-
kın Hak Arama Mücade-
lesini Yalanlarla Operas-
yonlarla Durduramayacak-
sınız” yazılı pankart açarak
bir eylem yaptı. 

Sloganlarla başlanan
eylemde yapılan konuş-
mada, “Şafak baskınlarıyla
gözaltına aldıkları sağlık-
çılara, öğretmenlere, mü-
hendislere yönelik düzen-
lenen operasyonun asıl ne-
deni AKP’nin yönetememe
krizidir. AKP’nin baskıla-
rına boyun eğmeyen, haklı
mücadelesini sürdürmeye
devam eden Kamu Emek-
çileri Cephesi’nin yanın-
dayız. Bu ülkenin hapis-
hanelerini işçi, memur, öğ-
rencilerle doldursanız da
mücadele etmekten vaz-
geçmeyecek, yılmayacak,
boyun eğmeyeceğiz” de-
nildi.

Ardından “Haklıyız
Kazanacağız” marşı söy-
lendikten sonra sonlandı-
rılan; YDG, SGD,
TKP’nin de destek verdiği
eyleme 30 kişi katıldı.

Ankara
19 Şubat günü kamu

emekçilerine yönelik keyfi
operasyon Ankara’da Halk
Cephesi tarafından protesto
edildi. Yüksel Caddesi’nde
toplanan Halk Cepheliler,

5- Mevlüt Akdemir
6- Özkan Özgür
(Kelek) 
7- Serpil Özgür
(Kelek) 
8- Pınar Aktaş 
9- Yaşar Arslan

EŞKİŞEHİR
1- Kemal Yeler

KÜTAHYA
1- Soner Kalender

ÇANAKKALE
1- Makbule Çağlar 
2- Emin Ali Mollaoğlu
3- Gökhan Top

KOCAELİ
1- Cem Coşkun

ANTALYA
1- Aynur Altun
2- Mehtap Şimşek 
3- Akman Şimşek 
4- Zühre Çapar
5- Hüseyin Erdem

MALATYA
1- Cevher …
2- Zülfikar Ejder
Sütçü 
3- Zülfiye Sütçü 
4- Erdoğan Canpolat 
5- Nevin Canpolat 
6- Özkan Karakaş 
7- Erhan Sezer 
8- Ramazan Bayram 
9- Ebru Çelik
10- Mehmet Dizdar 

DERSİM
1- Gürdal Çalık
2- İlyas Geçgil 

MERSİN
1- Vahap Alptekin 
2- Sinan Beşiroğlu 
3- İbrahim Saygılı 
4- Güven Akaltun 
5- Ayhan Çolak 
6- Mehmet Doğan-
7- Bayram Bektaş 
8- Bülent Coşkun 

ERZİNCAN
1- Mustafa Ertaş
2- Naciye Ertaş

HATAY
1- Ayhan Erkal 
2- Cüneyt Kayıkçı 
3- Esad Kudret 
4- Sabah Araz 
5- Ahmet Araz 
6- Ahmet Karaçay 
7- Yavuz Yeşbek 
8- Merih Şanlı 
9- Dilek Kayıkçı 
10- Kamer Kudret 

ARTVİN
1- Adem Yücel 

TEKİRDAĞ 
1- Erdal Korkmaz 

GAZİANTEP
1- Mustafa Abacı 
2- Hüseyin Sinan
Besler
3- Nimet İslamoğlu 

BALIKESİR
1- Ferhat Doğan
2- Cafer Keleş
3- Erdoğan Koç

AYDIN
1- Ali Gün
2- Gülten Erden
Karadaş
3- Erdal Karadaş

BURSA
1- Erdal Yalçın
2- Yalçın Özay
3- Mustafa Tuna
4- Özgür Yılmaz
5- İsmail Doğan
6- Derviş Lermi

KARS
1- Selahattin Özşahin
2- Zekeriya Turan
Seçkin

KONYA
1- İsmail Bülbül
2- Hakan Güneş

SİVAS
1- Ali Beyaztaş
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halaylarla, sloganlarla kamu emek-
çilerine destek verdi. 

“Emekçiyiz Haklıyız Kazanaca-
ğız”, “AKP'ye Teslim Olmayacağız”
dövizlerinin taşındığı eylemde sık
sık “Devrimci Memurlar Onurumuz-
dur”, “Halkız Haklıyız Kazanacağız”,
“Mahir Hüseyin Ulaş, Kurtuluşa Ka-
dar Savaş”, “Kurtuluş Kavgada Zafer
Cephede” sloganları atıldı.

250 kişinin katıldığı eylemde bas-
kınların medyada söylendiği gibi
DHKP-C’ye değil, AKP'nin emek-
çiler üzerindeki zulmüne karşı gelen
devrimcilere, hakkını arayan kamu
emekçilerine yönelik olduğu söylendi.
Yapılan açıklamada “AKP'nin kor-
kutma ve sindirme politikalarının
sonucudur. Türkiye’de sendikal alan-
da on yıllardır bedeller ödenerek var
edilen meşru zemine saldırıdır.” de-
nilerek saldırılar protesto edildi. 

Dersim
Faşizmin keyfi gözaltı saldırısı

Dersim’in Ovacık İlçesi’nde yapılan
eylemle protesto edildi. Ovacık’ta
gözaltına alınan İlyas Geçgil ve Mer-
kez’de gözaltına alınan Gürdal Ça-
lık’ın serbest bırakılmasını isteyen
dövizler taşınan eylemde; sloganlar,
ıslıklar, zılgıtlar ve alkışlarla Belediye
binası önünde toplanıldı. Kamu
Emekçileri adına Umut Ayata’nın
yaptığı açıklamada “AKP iktidarı
sömürüsünü, zulmünü ardarda yaptığı
baskılarla, gözaltı ve tutuklama te-
rörüyle daha da pervasızlaştırıyor.
İstiyorlar ki kimse onların çürümüş-
köhne düzenine karşı çıkmasın, her-
kes onların kölesi olsun” denildi.
Ovacık Kültür Derneği, Eğitim-Sen
ve BDP’nin de destek verdiği eyleme
80 kişi katıldı.

Kocaeli
Kocaeli Gençlik Derneği üyeleri,

19 Şubat’ta gerçekleştirilen, arala-

rında Kocaeli’de doktorluk yapan
Cem Coşkun’un da bulunduğu göz-
altıları yazılı bir açıklamayla protesto
etti. Açıklamada şöyle denildi: “Fa-
şist, işbirlikçi AKP hükümeti bil-
melidir ki hiçbir baskıyla tehditle
bizleri yıldıramaz. Yaptıkları bas-
kınlarla gözaltılarla bizi bitiremez
çünkü biz halkız. Her türlü baskıya
rağmen yolumuzdan geri dönmeye-
ceğiz milyonları örgütleyeceğiz. Bun-
ca saldırılar AKP iktidarının korku-
larının göstergesidir”

KESK Yürütme Kurulu ve
Eğitim Sen Merkez
Yürütme Kurulu

19 Şubat’ta “Susmayacağız! Di-
reneceğiz! Baskılar Bizi Yıldıramaz!”
başlıklı bir açıklama yapan KESK
Yürütme Kurulu, “AKP’nin ‘ileri
demokrasisi’ her gün yaşanan gözaltı
ve tutuklama furyası ile devam edi-
yor. Ancak otoriter, faşizan rejimlerde
rastlanabilecek, emek ve demokrasi
düşmanlığı üzerine inşa edilen, bu
sözde ‘ileri demokrasiye’ muhalefet
eden herkes gözaltına alınıyor, tu-
tuklanıyor” dedi.

AKP’nin yarattığı korku impa-
ratorluğunun gölgesinin ulaşmadığı
hiçbir alan bırakmamaya kararlı ol-
duğunun belirtildiği açıklama, “Bi-
linmelidir ki, KESK ve dostları emek
ve demokrasi mücadelesini yüksel-
terek her türlü hukuk dışı uygula-
manın karşısında olmaya devam ede-
cek, emek ve demokrasi güçleri için
her geçen gün kararan bu tabloyu
ortadan kaldırma mücadelesini ka-
rarlılıkla sürdürmeye devam ede-
cektir” denilerek bitirildi.

Eğitim Sen Merkez Yürütme Ku-
rulu ise, “Eğitim Sen olarak, sendikal
faaliyetlerimizin, demokratik talep-
lerimiz doğrultusunda gerçekleştir-
diğimiz eylem ve etkinliklerimizin,
suç gibi gösterilmesini, arkadaşları-

mızın haksız gerekçelerle gözaltına
alınmasını kabul etmiyoruz. Arka-
daşlarımızın en demokratik haklarını
kullanmak istemelerinin sonucunda
gözaltına alınmasını kınıyor; derhal
serbest bırakılmalarını istiyoruz. Si-
yasi iktidarın hedefinde olan tüm
kesimler olarak, ortak hedefler doğ-
rultusunda bir araya gelip, güçlerimizi
birleştirecek ve AKP’nin yaratmak
istediği korku düzenine karşı birlikte
mücadele etmeyi sürdüreceğiz” açık-
lamasında bulundu.

TAYAD
Baskınların ardından aynı gün

yazılı açıklama yapan TAYAD’lı Ai-
leler, “AKP, faşizmde sınır tanımıyor.
Bu kez hedefinde Kamu Emekçileri
var. Çoluklu çocuklu insanlar, gecenin
bir vakti evleri talan edilerek gözaltına
alınıyor. Emzikli çocuklar dahi ka-
rakollara taşınıyor. Bazı basın yayın
organları da AKP yalakalığında her
zamanki yerlerini alarak; ‘Örgüt için
güvenli evler’ deyip halkı terörize
ediyor.

Evet terörize edilen halktır. Biz
tutsak aileleri olarak, bu toprakların
27 yıllık tarihine tanığız. Bu halk,
hiçbir zaman faşist teröre teslim ol-
madı. Aksine baskılar, bizleri daha
da güçlü kılmıştır. Faşist AKP ikti-
darına öğretilecektir muhakkak: Halk
baskılarla sinmeyecek ve de müca-
dele daha da ilerilere taşınacaktır”
dediler.

Halkın Hukuk Bürosu
AKP’nin DHKP-C operasyonu

adı altında, çıkardığı sömürü ve zu-
lüm yasalarının karşısında ve halkın
yanında saf tutan kamu emekçilerine
saldırdığını belirten HHB, “Bundan
bir ay önce büromuza ve demokratik
kurumlara baskın yapıldığından bu-
güne ‘11 çelik kapı ve kozmik oda’
masallarıyla halkı kandırmaya çalışan

Ankara Adliyesi
Erdal Korkmaz- Tekirdağ Eğtim-Sen

Şube Başkanı Akman Şimşek-KESK MYK Üyesi
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Başbakan ve şürekasının karalamaları
devam ederken şimdi de basında
‘örgüte istihbarat topluyorlardı’,
‘kamu olanaklarını kullanıyorlardı’,
‘Alişan Şanlı'nın kaldığı evler basıldı’
gibi haberler yer almaya başladı.

Daha bir ay önce "gizli bölme-
lerden" örgütün Türkiye sorumlusunu
yakaladığını iddia edenler kendi ya-
lanlarına bile inanmamış olacaklar
ki KESK MYK üyesi Akman Şim-
şek'in Örgütün Türkiye Sorumlusu
olduğu safsatalarıyla bilgi kirliliği
yaratmaya çalışıyorlar” dedi. 

HHB, açıklamasını şöyle bitirdi:
“Operasyonlar devam etmektedir ve
gözaltındaki kamu emekçilerinden
hiçbirine henüz kendisi hakkındaki
suçlama dahi yöneltilmemiştir. Ve
biz biliyoruz ki; gözaltındaki kamu
emekçilerine yönelik operasyonun
asıl sebebi AKP'nin yönetememe
krizidir. Faşizmdir. 

Bugün halkın mücadelesini bi-
tirmek için hukuku, hakim ve sav-
cıları kullanan AKP iktidarı bilme-

lidir; hukuk dışı ve keyfi operas-
yonlarla, şafak baskınları ve gözaltı
terörüyle halkın haklı mücadelesini
bitiremeyecekler!”

Devrimci Alevi Komitesi
Devrimci Alevi Komitesi üyesi

ve aynı zamanda Sultanbeyli PSAKD
Cemevi Başkanı Cafer Bin’in evi
de AKP’nin işkenceci polisleri tara-
fından sabah saat 05.00 sularında
basıldı ve Bin gözaltına alındı. Bin’in
gözaltına alınmasıyla ilgili yazılı
açıklama yapan DAK, “AKP Alevi-
lerin devrimci mücadelesini kom-
plolarla engelleyemez” dedi.  

Büro Emekçileri
Sendikası

BES İstanbul 1 Nolu Şubesi, 20
Şubat tarihli açıklamasında, baskın-
larla ilgili bir açıklama yaparak, şube
başkanları Dursun Doğan ve örgüt-
lenme sekreterleri Ejder Erbulan’ın
da gözaltına alındığını belirtti. BES,
“Sendika olarak üye ve yöneticile-

rimize yönelik yıldırma ve sindirme
uygulamalarına son verilmeli, göz-
altına alınan arkadaşlarımız derhal
serbest bırakılmalıdır” dedi.

Trakya Kültür Merkezi
20 Şubat tarihli TKM açıklama-

sında, faşist AKP iktidarının “Benim
istediğim gibi düşünecek ve öyle ha-
reket edecek, hizaya geleceksiniz.
Aksi halde, işkence ederim, gözaltına
alırım, tutuklarım” dayatmasında bu-
lunduğunu belirterek, “Ama halkı
sindirebileceğini düşünüyorsa yanı-
lıyor. İsterseniz her gün operasyon
yapın, tutuklayın. Boyun eğmeyeceğiz.
Her haksızlığınızın, zulmünüzün kar-
şısında bizleri göreceksiniz” denildi.

Ankara
13 Şubat günü Hüseyingazi'nin gecekondu evlerine

Yürüyüş dergisi ulaştırıldı. 1 saat içinde, 3 kişiyle
yapılan dergi dağıtımında, 65 ev dolaşıldı, 12 dergi
halka ulaştırıldı.

14 Şubat’ta da NATO Yolu Caddesi’nde, 2,5 saat
buyunca 300 ev dolaşıldı, 20 Yürüyüş dergisi dağıtıldı.

15 Şubat günü ise, Şirintepe Mahallesi’nde, 1400 ev
ziyaret edildi, 9 dergi halka ulaştırıldı.

Batıkent’te ise 16 Şubat günü Yürüyüş dergisi dağıtımı
yapan Hicri ve Aydın isimli 2 Dev-Genç’li gözaltına
alındı. 

Bursa
Bursa’nın Gemlik İlçesi’nde Yürüyüş dergisi okurları

her hafta olduğu gibi 13 Şubat
günü de dergilerinin 351. sayı-
sının dağıtımını ve tanıtımını
yaptılar. 5 Yürüyüş okurunun
katıldığı çalışmada Dereboyu,
Orhangazi caddeleri ile Yeşilova
ve Yunus Emre mahalleleri ge-
zilerek Gemlik esnafı ve halkıyla
sohbet edildi. Yapılan tanıtımda
Yürüyüş dergisinin halkın dergisi

olduğu; dergide halkımızın yaşadığı açlığın, yoksulluğun
ve tüm sorunlarının kaynağının bozuk düzen olduğunun
yazıldığı anlatıldı. 2 saat süren tanıtımında 20 Yürüyüş
dergisi Gemlik halkına ulaştırıldı.

14 şubat günü de Teleferik ve Ortabağlar mahallele-
rinde dağıtım yapıldı. 3 Yürüyüş okurunun katıldığı
dergi tanıtımında halkımıza 40 dergi ulaştırıldı. Aynı
gün içerisinde Ortabağlar Mahallesi’nde Yürüyüş der-
gisinin milyonlara ulaşmasından rahatsızlık duyan
AKP’nin işkenceci polisleri 16 EZ 048 plakalı beyaz
Ford marka araçtan inip Yürüyüş okurlarının yolunu
kesti, keyfi bir şekilde kimlik kontrolü yapmaya kalktı.
Yürüyüş okurları kimlik kontrolü sırasında ve sonrasında
sloganlar atarak dergiyi halka ulaştırmaya devam etti.

17 Şubat günü ise 4 Yürüyüş dergisi okuru Bursa’nın
Kestel İlçesi Elmalık, Kale ve Ada
Köy mahallelerinde 50 dergiyi halka
ulaştırdı. 

İzmir
Yürüyüş dergisi halka ulaştırıl-

maya devam ediyor. 17 Şubat günü
İzmir'in Narlıdere / İnönü ve Gü-
zeltepe mahallelerinde toplam 93
dergi halka ulaştırıldı.

Gerçekleri Yazmaya, Halka Ulaştırmaya Devam Edeceğiz

İstanbul-Taksim

İzmir
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Faşizm kendi gibi düşünmeyen,
iktidarını desteklemeyen her türlü
düşünceye,  her türlü örgütlenmeye
düşmandır. 

18 Şubat’ta AKP faşizmi yine
saldırdı. Bu kez de 28 ilde sabaha
karşı evleri basılan KESK üyesi ve
yöneticisi 184 Kamu Emekçisi
“DHKP-C Operasyonu” adı altında
estirilen terör ile gözaltına alındı. 28
ilde 184 kişinin eşzamanlı gözaltına
alınması bugüne kadar AKP faşiz-
minin yaptığı en büyük operasyondur.
AKP bir kez daha bu operasyonla
Amerikan uşaklığını göstermiş oldu. 

Hemen belirtelim: BU BİR
DHKP-C OPERASYONU DEĞİL-
DİR!

BU AKP’YE BOYUN EĞME-
YEN KAMU EMEKÇİLERİ CEP-
HELİLERİ SİNDİRME OPERAS-
YONUDUR!

Amerikan uşağı AKP, devrimci-
lere, faşist iktidarına boyun eğmeyen
avukatından, sanatçısına, işçisinden
memuruna... halkın tüm kesimlerini
sindirmek için şimdi de DHKP-C’li
diyerek saldırıyor. Kim AKP’ye eleş-
tirdi, kim AKP’nin adaletsizliğinden,
hukuksuzluğundan bahsetti, kim
AKP’ye işbirlikçisin dedi... hemen
DHKP-C’li olmakla ya da DHKP-
C’yi desteklemekle suçlanıyor. 

Halkımız, devrimciler, demokrat-
lar, sosyal demokratlar, ilericiler, ay-
dınlar, sanatçılar, öğrenci gençlik,
öğretmenler, avukatlar, doktorlar,
mühendisler... AKP’nin bu baskısına,
sindirme saldırısına boyun eğmeyin.

AKP için, DHKP-C halkı sindir-
menin, susturmanın, kurumların ba-
sılmasının, gözaltıların, tutuklamaların
kısacası her türlü terör estirilmesinin
gerekçesi oldu. 

Gözaltına alınan 184 kişi KESK
Merkez Yönetim Kurulu üyesi Akman
Şimşek ve KESK’e bağlı EĞİTİM-
SEN, BES, SES, HABER-SEN,
TÜM BEL SEN, TARIM ORKAM-
SEN ve YAPI YOL-SEN’e bağlı sen-
dikaların üyeleri, yöneticileri ve şube
başkanlarıdır. 

Ve gözaltına alınan Kamu Emek-
çilerinin tamamı AKP’nin faşist po-
litikalarına boyun eğmeyen KESK
içindeki en dinamik, devrimci sen-
dikal anlayışa sahip, devrimci poli-
tikaları savunan Kamu Emekçileri
Cepheliler’dir. 

Bu gözaltılar, başta kamu emek-
çileri olmak üzere tüm halkadır. AKP,
“BANA BOYUN EĞMEZSENİZ,
POLİTİKALARIMA KARŞI ÇI-
KARSANIZ BÖYLE YAPARIM”
diyor...

Kamu Emekçileri Cephesi asla

“DHKP-C Operasyonu” Diyerek AKP Bu Kez de 
Kamu Emekçileri Cephesi’ne Saldırdı!

28 İLDE 184 GÖZALTI

BU OPERASYON 
DHKP-C OPERASYONU DEĞİL,

Örgütlenme Hakkına Saldırıdır!

OPERASYONLARLA BİZİ BİTİREMEZSİNİZ! 
BUNUN İÇİN TARİHİ YOK ETMENİZ GEREKİR 

ÇÜNKÜ TARİHİ BİZ YAZIYORUZ!..
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boyun eğmeyecek. AKP’nin faşist
terörüne teslim olmayacak.

Kamu Emekçileri Cepheliler
‘90’ların başında KESK’e bağlı me-
mur sendikalarını ilk kuran devrimci
memurlardır. “DHKP-C üyesi” di-
yerek AKP, Kamu Emekçileri Cepheli
memurlara saldırısını meşrulaştıra-
maz. Buna izin vermeyeceğiz.

AKP neden Kamu
Emekçileri Cephesine
Saldırmıştır? 

Bir; Kamu Emekçileri Cephesi
örgütlenmedeki ısrarıyla, devrimci
politikalarıyla AKP’nin KESK’i ve
genel olarak kendine muhalif olan
örgütleri bitirmek için önünde engel
olan en önemli güçlerden birisidir. 

İki; Kamu Emekçileri Cephesi
memur sendikalarını ilk kurandır ve
AKP’nin iktidarı boyunca KESK’i
bitirmeye yönelik saldırılarının kar-
şısında olmuş, KESK’i yeniden ya-
ratacak, devrimcileştirecek güce ve
dinamiğe sahiptir. 

Üç; Kamu Emekçileri Cephesi
AKP iktidarının saldırıları karşısında
KESK’in pasif, reformist tutumunu
da bahane etmeyerek bağımsız poli-
tikalarını pratikte hayata geçirerek
AKP’nin önünde engel olmaktadır.

Dört; AKP’nin memurların iş gü-
venliğini ortadan kaldıran, memurlara
kölelik koşullarını dayatan 657 sayılı
yasada yapılacak düzenlemelerine
karşı ve Grevli, Toplu Sözleşmeli
sendika hakkı için kamu emekçile-
rinin mücadelesini örgütleyen ve bü-
yütendir. 

Beş; AKP, Kamu Emekçileri Cep-
hesi’ne, gözaltı, tutuklama vb. her
türlü saldırılara rağmen bitirilemediği,

geri adım attırılamadığı, tam tersine
militan bir çizgide direndiği,  örgüt-
lenmelerini daha da büyütüp yay-
gınlaştırdığı için saldırmıştır. 

Altı; AKP, Amerikan işbirlikçisi
bir iktidardır. Kamu Emekçileri Cep-
heliler vatanseverdir. Emperyalizme
karşı ülkemizin bağımsızlığını sa-
vunmaktadır.

Yedi; AKP faşizmine karşı ka-
rarlılıkla demokrasi mücadelesinin
öncülerindendir. Kamu Emekçileri
Cepheliler devrimcidir. AKP’nin kö-
lesi değildir. Faşizme karşı demok-
rasiyi savunmaktadır. Faşizmin ol-
duğu bir ülkede demokrasi mücadelesi
vermek zorunludur. Kamu Emekçileri
Cepheliler, sömürüye, zulme karşı
sömürüsüz bir dünya için mücadele
etmektedir. AKP bunun için saldır-
mıştır. 

Seki; Yaşadığımız dünyada, her
emekçi anti-emperyalist, anti-faşist
olmalıdır. Anti-emperyalist, antifaşist
olmamak, emperyalizmin işgallerine,
yağma ve talanına, halkları aşağıla-
masına, faşist diktatörlüklerin
zulmüne evet demektir. Kamu Emek-
çileri Cephesi faşizme boyun eğmiyor.
AKP bunun için saldırmıştır. 

AKP ÖNCE KENDİNE GÖRE
SUÇ ÜRETİYOR, SONRA O
SUÇLARDAN KENDİNE MU-
HALİF OLANLARI “TERÖR
ÖRGÜTÜ ÜYESİ” DİYE YAR-
GILAYARAK CEZALANDIRI-
YOR!

Soruyoruz:
Nedir Kamu Emekçileri Cep-

heliler’in Suçu? Kamu emekçilerinin
ekonomik, demokratik talepleri için
mücadele etmek ve eylemlere katıl-

mak.

Nedir suçu? Kamu emek-
çilerini örgütlemek, örgütleme
toplantıları, seminerleri, pa-
nelleri yapmak mı?

Nedir suçu? 1 Mayıs,
Newroz gibi mitinglere katıl-
mak.

Nedir suçu? Kamu emek-
çilerinin mücadelesinde şehit
düşenlerin ve devrimcilerin

cenazelerine katılmak, 30 Mart’ta
anmaya katılmak, Kızıldere’ye git-
mek.

Nedir suçu? Grup Yorum kon-
serine katılmak, konser bileti satmak,
F Tipi Filmi izlemek.

Nedir suçu? AKP’yi eleştiren
yayınları okumak.

Nedir suçu? Bağımsız Türkiye
İstiyoruz,  Amerika ülkemizden defol
demek.

Nedir suçu? Amerika ve işbir-
likçileri Ortardoğu’dan defol demek.

Peki suç mu bunlar? Hayır!
Gösterin anayasanın hangi madde-
sinde yazıyor bunların suç olduğu.

AKP’nin polisleri “Dosyada giz-
lilik karaı var” diyerek operasyon
hakkında avukatlara dahi hiç bir bilgi
vermezken diğer taraftan gözaltına
aldıkları kamu emekçileri hakkında
el altından basına “Örgütün güven-
likli evleri”, “örgüt adına maddi
yardım topluyorlardı”, “Amerikan
elçiliğine eylem yapan Alişan Şan-
lı’nın kaldığı evlere operasyon ya-
pıldı” gibi yalan bilgiler sızdırarak
suçlu ilan ediyor. AKP yalan haber-
lerle Kamu Emekçileri Cephesi’ne
yapılan operasyon terörünü meşru-
laştırarak halkı etkilemek istiyor.

YALAN! 

BASINDA ÇIKAN BU TE-
MELDEKİ HABERLERİN HEPSİ
YALANDIR!

Bu yalanlarla AKP iktidarı Ame-
rikan uşaklığını bir kez daha kanıt-
lamıştır. 

AKP, hedefine koyup saldıracağı
tüm kesimlere aynı yalanlarla sal-
dırmıştır. Önce “yasadışı suç örgütü
üyesi” diye bir suç uyduruyor. Sonra
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da o uydurduğu suçla her türlü sal-
dırıyı haklı göstermeye çalışıyor. 

Bu taktik efendileri Amerika’nın
taktiğidir. TERÖR ÖRGÜTÜ İLAN
ET! TECRİT EDİP YALNIZLAŞ-
TIR! SONRA HER TÜRLÜ TE-
RÖR YÖNTEMLERİYLE SAL-
DIR VE YOK ET! 

ABD tüm dünyada sömürü dü-
zenine boyun eğmeyenlere bunu ya-
pıyor. AKP de “Ergenekon”dan “Bal-
yoz”a, futboldan AKP’li olmayan
belediyelere, KCK’dan devrimci de-
mokratik kurumlara, sendikalara,
meslek örgütlerine kadar aynı taktikle
saldırıp yok etmek istiyor. 

KESK, AKP’NİN YOK ETME
SALDIRILARI KARŞISINDA PA-
SİF, REFORMİST TUTUMUN-
DAN ÇIKMALIDIR! GÖZALTI-
NA ALINAN ÜYE VE SENDİKA
YÖNETİCİLERİNE SAHİP ÇIK-
MALIDIR...

Kamu emekçilerinin mücadele-
sinin başından beri devrimci, ilerici
memurlar, sendikalar iktidarların he-
definde olmuştur. Sürgünler, gözal-
tılar, tutuklamalar, kayıplar katliamlar
olmuştur. Devrimci Memur Hereketi
bu uğurda şehitler vermişdir. En de-
ğerli kadroları katledilmiştir, gözal-
tılarda kaybedilmiştir. Onlarcası tutsak
edilmiştir. 

KESK bütün bu dönemlerde yö-
netimlerindeki uzlaşmacı reformist
anlayışların etkisinde kalarak saldı-
rıları püskürtecek ciddi bir mücadele
örgütleyememiştir. Katliamlara, tu-
tuklamalara karşı tavır alamamıştır.
Geçmişte tek tek kişilere ve devrimci
gruplara yönelen saldırılar AKP ik-
tidarıyla birlikte doğrudan KESK’in
varlığına yönelmiştir. 

AKP,  kuklası Memur-Sen’in önü-
nü açarken, KESK’i baskılarla, te-
rörize ederek yok etmek istiyor. KCK
ve DHKP-C operasyonu adı altında
yapılan bu saldırıların bir amacı da
budur. KESK bünyesindeki en dina-
mik siyasi gruplar yok edilerek biti-
rilmek isteniyor. 

Kamu Emekçileri Cephesi’ne ya-
pılan bu saldırı bugüne kadar KESK’e
yapılan en büyük saldırıdır. Gözaltına

alınanlar KESK içinde en ileri, en
dinamik, politika üreten,  AKP’nin
her türlü saldırılarına karşı direnen
sendika şubelerinin yöneticileri ve
üyeleridir. 

AKP bu saldırılarla özellikle Ana-
dolu’da sendika yönetimlerinde kim-
senin görev almayarak KESK’i fiilen
yöneticisiz bırakıp bitirmek istiyor.  

AKP’nin faşist terörü her geçen
gün daha da fazla tırmanırken, gece
sabaha karşı devrimci kurumların
kapıları, duvarları balyozlarla zorla
kırılırken ve bugün saldırılar doğrudan
KESK’in  varlığına yönelirken KESK,
sonuç almayan, reformist sendikal
anlayışından, günü kurtarmayı geç-
meyen eylem anlayışından vazgeç-
melidir. 

Bugün AKP, kamu emekçilerini
taşeron işçisine dönüştürecek yasal
düzenlemeler yaparken, KESK’in bu
saldırıları püskürtmeye yönelik sonuç
alıcı bir mücadele programı yoktur.
KESK yönetimi hızla bu politika-
sızlıktan çıkmalıdır. 

Bunun için;
Bir: AKP, devrimci sendikacılığı

suç olarak göstermeye çalışıyor. Göz-
altına alınan Kamu Emekçileri Cep-
heli KESK üye ve yöneticileri dev-
rimci sendikacılardır. KESK, devrimci
sendikacılara sahip çıkmalıdır. Göz-
altındaki üye ve yöneticileri serbest
bırakılana kadar mahkeme önünde
nöbet tutmalıdır.

İki: Tutuklanan kamu emekçileri
için tahliye olana kadar uzun süreli
bir kampanya başlatmalıdır. 

Üç: AKP’nin faşist terörü halkın
her kesimine yöneliktir. Buna karşı
diğer tüm halk kesimleriyle birlikte
FAŞİZME KARŞI OMUZ OMU-
ZA vererek ortak bir mücadele içinde
yer almalıdır. 

Kamu Emekçileri
Cepheliler
Asıl Görev Sizindir!

Sizlerin, KESK yapsın, KESK
herekete geçsin, KESK yapmıyor,
harekete geçmiyor demeye, bekle-
meye hakkınız yoktur. 

Her zaman olduğu gibi KESK’i
harekete geçirmek de, tutuklanan ar-
kadaşlarımızın her türlü sorunlarını
sahiplenmek de, öncelikle sizin gör-
evinizdir. Tutuklananların çocukla-
rının bakımından eğitimine, evinin
temel ihtiyaçlarından ev kiralarına
kadar ilgilenmek sizin görevinizdir. 

Tutuklanan kamu emekçileri ser-
best bırakılana kadar güçlü bir kam-
panya örgütlemek ve tutsakların sa-
hiplenilmesini sağlamak öncelikle
sizin görevinizdir. 

Tutuklanan hiç bir arkadaşımızın
yeri boş kalmayacak. Tutuklanan ar-
kadaşlarımız KESK içinde en dina-
mik, en militan, en tecrübeli kadro-
larımızdı. Hiçbir arkadaşımız “ben
yeniyim, tecrübesizim” dememelidir.
Her arkadaşımız onlardan boşalan
yeri doldurmak için öne çıkmalıdır. 

AKP’ye Sesleniyoruz!
Sendikalarımızı bitiremezsiniz.

KESK, devrimci kamu emekçilerinin
iktidarlarla dişe diş mücadelesiyle
yaratılmıştır. KESK, AKP’nin sen-
dikası olmayacak. KESK’in AKP’ye
koltuk değneği olmasına izin ver-
meyeceğiz. 

KAMU EMEKÇİLERİ CEP-
HESİNİ BİTİREMEZSİNİZ!

Bunun için AKP’nin tarihi yok
etmesi gerekir.  Devrimci Memur
Hareketi’nden Kamu Emekçileri Cep-
hesi’ne KESK’in tarihinde biz varız.
Kam Sen’den, Bem Sen’e, Sağlık
Sen’e kamuda ilk sendikaları kuran
biziz. Bizi yok etmek için tarihi yok
etmeniz gerekir. 

Tarih biziz! Bu tarih Satı Taş-
lar’dan Ayşenurlar’a, Elmas Yalçın-
lar’a... şehitlerimizle yazılmış bir ta-
rihtir. 

Kamu Emekçileri Cephesi’ne sal-
dırmaktan vazgeçin. 

AKP’nin Kölesi Olmayacağız! 

Bizi Teslim Alamayacaksınız!

Yaşasın Kamu Emekçileri Cep-
hesi’nin Onurlu Mücadelesi!

KAMU EMEKÇİLERİ 

CEPHESİ (KEC)

24 Şubat
2013

223

Yürüyüş

Sayı: 353

ÖRGÜTLENME HAKKINA SALDIRIDIR!



Bir kısım küçük-burjuva aydınlar
ve tarihçiler, faşizmin yalan ve de-
magojilerine aldanarak kitle tabanı
ile sınıf temelini birbirine karıştırırlar.
Herhangi bir siyasal rejimin niteliğini
belirleyen, onun üzerinde yükseldiği
kitle tabanı değil, bu rejimin ekono-
mik ve sosyal politikalarının hangi
sınıfın çıkarlarına göre biçimlendiği
ve onun sınıfsal içeriğidir. 

“.... faşizm ne sınıfların üstünde
varolan bir güç, ne de küçük burju-
vazinin ya da yozlaşmış proleter-
yanın (lümpen proletarya) finans ka-
pital üzerindeki ikti darıdır. Faşizm
finans kapital iktidarının ta kendisidir;
işçi sınıfı ile köylülerin ve aydın kit-
lenin devrimci ke simlerine karşı ör-
gütlenmiş bir yıldırıcı öç alma hare -
ketidir. Dış siyaset açısından faşizm
en kaba biçimiyle bağnaz bir ulus-
çuluktur; öteki uluslara karşı kini
körük ler.” (Dimitrov-Faşizme Karşı
Birleşik Cephe- Syf-53)

Dimitrov’un yukarıdaki tanımla-
rından yola çıkarak 1950’lerden beri
iktidarda olan partilerin uygulama-
larını gözden geçirin. Her tanımın
karşılığını görebilirsiniz.

Faşizmin kitle gücünü oluşturan
küçük burjuvazi, bir sınıfı ifade
etmez. Faşizmin sınıf temelinin tekelci
burjuvazi oluşturur. Küçük-burjuvazi
ekonomik, sosyal bunalım yıllarında
hızla proleterleşmesine tepki duyar
ve diğer yandan bir proleter devrim-
den korkar. Faşizm ise bu durumu
sömürür. İnsanların düşüncelerinin
ve sınıfların tavrının, son tahlilde
ekonomik çıkarlarıdır.  Faşizmin kitle
tabanını küçük burjuvazinin oluştur-
ması, faşizmi yıkıma götüren çeliş-

kidir aynı zamanda. Çünkü faşizmin
ekonomik ve sosyal politikaları küçük
burjuvazinin çıkarlarına karşıdır. Be-
lirli bir süre terör, yalan, demagoji
yoluyla yedeklenen küçük burjuva-
zinin kitlesel desteği uzun vadede
ortadan kalkar. Faşizmin tarihi bunun
örnekleriyle doludur.

Öncelikle küçük burjuvazinin
“güce tapma” psikolojisini açığa çı-
karacak yöntemleri terör temelinde
geliştirir. Milliyetçi duyguları “üstün
ırk” sloganı ile emperyalist saldır-
ganlık yönünde harekete geçirir ve
“sınıf yok”, “ulusun devleti” vb. slo-
ganlarla da proletaryanın sınıf  mü-
cadelesinin karşısına çıkarır. Yaratılan
bu bilinç yanılsaması, faşizmin ikti-
darı için gerekli etki gücünü oluşturur. 

Faşizmin iktidara geliş biçimi de
ülkeden ülkeye ve yaşanılan tarihsel
koşullara bağlı olarak faklılıklar gös-
terir. Örneğin Almanya ve İtalya’da
aşağıdan yukarıya doğru kitle tabanına
dayanarak iktidar olurken, Japonya’da
askeri diktatörlük, İspanya’da iç
savaş, Bulgaristan ve Doğu Avrupa
ülkelerinde ise yukarıdan aşağıya
darbe biçiminde gerçekleşmiştir. Bu
farklılıklar faşizmi faşizm olmaktan
çıkarmaz. Ülkenin emperyalist sis-
tem içindeki yeri, sınıf mücadele-
sinin boyutları, tarihsel gelişim çiz-
gisinin yarattığı özgünlükler vb.
öğeler faşizmin iktidar oluş biçim-
lerini farklı kılabilmektedir. 

Bu konuda Dimitrov şöyle diyor:
“Güney-Doğu Avrupa ülkelerindeki
özel şartlar faşizme kendine özgü
bir nitelik kazandırmakta dır. Bu özel-
lik, örneğin İtalya’nın aksine, faşizmin
iktida ra bir kitle hareketinin sonu-
cunda aşağıdan gelen değil, yukarı-

dan inen bir hükümet biçimi halinde
ortaya çık masından doğmaktadır.
Faşizm devlet gücünün denetimini,
burjuvazinin askerî gücünü ve banka
sermayesinin mali olanaklarını eline
geçirerek kitlelere işleyip yayıl mak
ve kitleler arasında ideolojik, politik
ve örgütsel bir temel yaratmak ça-
basındadır.” (Faşizme Karşı Birleşik
Cephe-Sayfa-33)

Romanya, Bulgaristan ve Yugos-
lavya gibi ülkelerde ise faşizmin ik-
tidar oluşu aşağıdan yukarı bir tır-
manışın sonucu değil, doğrudan dar-
beler yoluyla oldu. Tekelci burjuvazi
bu ülkelerde ordu, polis, bürokrasi
gibi kendi denetiminde olan devlet
kurumlarına dayanarak faşizmi ör-
gütledi. Kitle desteğini ise devleti
ele geçirdikten sonra, devlet aracılı-
ğıyla kazanmaya çalıştı. 

Bu Ülkelerde Faşizmin 
Böylesine Yukarıdan 
Aşağı Örgütlenebilmesi 
Nasıl Mümkün Olmuştu?

Bunun nedenini bu ülkelerde he-
nüz burjuva demokratik anlamda bir
düzenin kurulmamış ve demokratik
hak ve özgürlüklerin yerleşmemiş
olmasında aramak gerekir. İşçi sınıfı
da çok güçlü bir yapıya ve mücadele
geleneğine sahip değildi. Halk bilinç
olarak geriydi. Henüz burjuva an-
lamda bile geniş özgürlükleri tatma-
mıştı. Tekelci burjuvazi baskı ve ya-
saklara dayalı bir düzen getirirken
bunun kendinden neler götürdüğünün
halk yeterince farkında değildi. Faşist
darbelere karşı hiçbir karşı koyma
olmadı demek de yanlış olur. 

Örneğin Bulgaristan’da Eylül

Tarihin En Gerici, En Şovenist,
En Saldırgan ve Kan Dökücü

Yönetimi: FAŞİZM
Siyasal Rejimin Niteliğini Belirleyen,

Üzerinde Yükseldiği Kitle Tabanı Değil,
Sınıfsal Niteliğidir2
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1923’de faşist darbeden 3 ay sonra
bir ayaklanma oldu. Ama faşizme
karşı koyan güçler onu alaşağı edecek
güçte olamadılar. Ayaklanma bir süre
sonra bastırıldı. Yenik halk güçleri
üzerinde faşizmin egemenliği büs-
bütün pekişti. 

Faşizmin iktidar olduğu ülkelerde
özellikle komünist partilerin yeter-
sizlikleri, yanlış politikaları ve tu-
tumları, faşizmi küçümsemeleri, fa-
şizmin işini kolaylaştırmıştı. İşçi ve
köylülük faşizme karşı doğru bir po-
litika etrafında örgütlenmemiş, genç-
lik faşizme terk edilmiş, mücadeleye
çekilememişti. Buna karşın faşizmin
hızlı ilerleyişi yıllarında Fransa ve
İspanya’da geçici de olsa faşizmin
iktidara gelmesi engellenebilmişti. 

Fransa’da 1934’de faşist ayak-
lanma komünist partilerin faşizme
karşı olan yığınları örgütlemesiyle
başarı kazanamamıştı. Bu dönemde
Fransız devrimcileri cephe politika-
larıyla halkı faşizmin önüne dike-
bilmişti. İspanya’da Franko’nun faşist
darbe girişimleri ve ayaklanmaları
faşizm karşısında Cumhuriyetin ko-
runması politikasıyla 3 yıl süren bir
iç savaşla engellenebilmişti. İç savaş
sonunda Franko iktidar olsa da Fransa
ve İspanya örnekleri faşizme karşı
mücadele edilmesiyle faşizmin za-
ferinin engellenebileceği görülmüş-
tür.

İster parti çalışması yoluyla ve
secimle ve isterse darbe yoluyla olsun
faşizm gerçek niteliğini her yerde
iktidara geldikten sonra gösterdi.
Tekelci burjuvazinin bunalımı atlat-
ması için, para kasalarını doldura-
bilmesi için, emekçi kesim azgın bir
sömürü cenderesi altına sokuldu.
Emekçi halkın her türlü hak ve öz-
gürlükleri yok edildi. 

Grev, gösteri vb. herhangi türden
bir hak arama özgürlükleri olmadığı
gibi, yaşam şartları da çok kötü idi.
Faşizm kendi egemenliği için tehlike
gördüğü insanların düşünmesine bile
karşıydı. Binlerce kitap faşistlerinkiler
hariç, toplatıldı, yok edildi, ilerici ve
aydın düşünceli insanlar hapishanelere
dolduruldu, çoğu katledildi.

Yeni Sömürge 
Oligarşileri Egemenliğini 
Sürekli Faşizmle 
Sürdürür

Emperyalist-kapitalist ülkelerde
tekelci burjuvazi, sömürge ve bağımlı
ülkelerden elde ettiği sömürüden
belli bir payı emekçi kesimlere ak-
tararak çelişkileri yumuşatır ve onların
tepkilerini burjuva demokrasisi sı-
nırları içinde tutar.  Fakat yeni-sö-
mürge ülkelerde durum tam tersidir.
Bırakalım başka ülkeleri sömürme-
sini, sömürünün aslan payına em-
peryalizm el koyduğundan sürekli
ekonomik bunalım içindedir. Bu ne-
denle halk kitlelerinin çelişkilerini
yumuşatmak ve tepkilerini düzen sı-
nırları içinde tutmak için gerekli eko-
nomik “refah”tan yoksundur.  Bu
nedenle oligarşinin, burjuva anlamda
da olsa demokrasiye tahammülü yok-
tur. Burjuva demokrasisi koşullarının
varlığı, emekçi sınıfların örgütlenmesi
ve tepkilerini açıkça sergilemeleri,
ekonomik-demokratik hakları için
geniş mücadele olanaklarına sahip
olması anlamına gelecektir ki, bu
koşullarda oligarşinin sömürüyü diz-
ginsiz sürdürmesi daha zordur. Do-
layısıyla yeni sömürge oligarşileri
için çıkar yol; sürekli siyasi zor yön-
temiyle yönetmektir. Her türden eko-
nomik-demokratik mücadele araçla-
rının yasaklanması, terör ve baskıyla
birleşen demagoji, depolitizasyon,
tercih ettiği yoldur. Halk kitlelerinin
en sıradan demokratik hakları bile
lüks olarak adlandırılmaktadır. Kısaca
zam, zulüm, baskı, terör dışında bir
alternatife sahip değildir ve sürekli
istikrarsızlık koşullarındaki oligarşi,
egemenliğini ancak SÜREKLİ FA-
ŞİZMİ uygulayarak sürdürebilir.
Buna, emperyalizme bağımlılığı ifade
etmesi anlamında, SÖMÜRGE TİPİ
FAŞİZM de diyebiliriz. 

Ülkemizde de faşizm, yeni sö-
mürgecilik ilişkileri çerçevesinde,
emperyalizmle girilen bağımlılık iliş-
kileriyle birlikte değişen yeni sınıf
ilişkileri, gerici-dinci ideolojik öğelere
dayanarak kurumlaşmasını sağlama
zemini doğurmuştur. Yeni sömürge
ülkelerde olduğu gibi yukarıdan aşa-

ğıya kurumlaştırılmaya başlamıştır.
Ülkede varolan ekonomik-siyasi is-
tikrarsızlık, emperyalizm ile ilişki
kurulunca, ona bağımlı olununca,
sürekli bir hal almıştır. SÜREKLİ
MİLLİ KRİZ dediğimiz olgu bun-
dandır. Zor süreklidir. Bu da emper-
yalizme bağımlılığın sonucudur. Eko-
nomik, siyasi olarak varolan istik-
rarsızlığa karşı halk muhalefeti zorla
bastırılır. 

Devletin Tipi ve Biçimini 
Belirleyen Hangi Sınıfın 
Politikasının 
Uygulandığıdır

Sürekli faşizm, gerek oluşum ge-
rekse icra biçimi açısından klasik
faşizmden (Almanya, İtalya vb. ül-
kelerdekinden) farklı özelliklere sa-
hiptir. Faşizmin devlet biçimi olarak
şekillenmesi, tekelci sermayenin olu-
şum özelliklerinden kaynaklanmak-
tadır. Tekelci sermayenin emperya-
lizme bağımlı tarzda, yukarıdan aşa-
ğıya gelişme özelliğinden dolayı,
devlet biçimi olarak faşizmin gelişim
biçimi de yukarıdan aşağıya olur. 

Yeni sömürgelerde devlet biçi-
minin klasik faşist rejimlerden fark-
lılıklar göstermesi devletin faşist ni-
teliğini değiştirmez. Sömürge tipi
faşizmin, klasik faşist yönetimlerden
farklı olarak, gizli ve açık icrası da
onun niteliğini değiştirmez. Devletin
tipi ve biçimini belirleyen hangi sı-
nıfın politikasının uygulandığıdır. 

Yeni sömürgelerde, tekelci ser-
maye, emperyalizmin bir uzantısıdır.
Ülkenin politikasından kültürüne ka-
dar her şey emperyalizme göre bi-
çimlenir.  

Siyasal iktidara egemen olan tek-
elci burjuvazi diğer kapitalizm öncesi
unsurlarla ittifak içinde faşizmi uy-
gular. Dolayısıyla gelişmiş kapitalist
ülkelerde (emperyalist ülkelerde) fa-
şizmin sınıfsal temeli, tekelci ser-
mayenin en gerici, en şoven unsurları
olurken, yeni-sömürgelerde bir bütün
olarak oligarşidir. Fakat oligarşi için-
de esas unsur tekelci burjuvazi ol-
duğundan faşizmin temel dayanağı
yine tekelci burjuvazidir. Diğer ege-
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men sınıf kesimleriyle ittifakı, güç-
süzlüğünden dolayı tek başına yö-
netememesinden ileri gelmektedir.

Sömürge Tipi Faşizm, 
Açık ve Gizli Olmak 
Üzere İki Biçimde İcra 
Edilir

“...Tarihsel, toplumsal ve ekono-
mik koşullar; ulusal özellikler hatta
bir ülkenin uluslararası durumu,
faşiz min ve faşist diktatörlüğün de-
ğişik ülkelerde değişik bi çimlerde
gelişmesine yol açmaktadır. Faşizmin
geniş bir kitle dayanağı bulamadığı
ve faşist burjuva kampın çe şitli grup-
ları arasındaki mücadelenin kesin
olduğu bir takım ülkelerde bu rejim,
öncelikle parlamentoyu feshetme yo-
luna gitmez.”(Dimitrov-Faşizme Kar-
şı Birleşik Cephe-Syf-53)

Sürekli faşizm, yeni-sömürge ül-
kelerin özelliklerinden (sürekli milli
kriz vb.) ötürü iki biçimde icra edil-
mektedir; gizli (parlamenter) ve açık
faşizm. 

a- Gizli faşizm; Kısmi de
olsa bir takım biçimsel burjuva de-
mokratik hakların varlığı söz konu-
sudur. Ancak bunlar faşizmin üstüne
örtü olmak dışında bir işleve sahip
değildir. Buna gizli faşizm diyoruz. 

b- Açık faşizm: Tekelci ser-
maye ipin ucunu kaçırmaya başladığı
an faşizmin üstündeki göstermelik
örtüyü de kaldırır. Baskı ve zor açıkça
gerçekleştirilir. 

Gizli faşizm, genel olarak oligar-
şinin tercih ettiği yönetim biçimidir.
Bu tercihte, tekelci burjuvazinin tek
başına yönetme gücünden yoksun
oluşu, dolayısıyla diğer kapitalizm
öncesi  unsurlara (toprak ağa-
ları ve tefeci-tüccarlar) yer
vermek zorunda kalışı rol oy-
nar. Birlikte yönetim biçimi-
nin de temelini siyasal zor
oluşturur. Kısmi de olsa bir-
takım biçimsel burjuva de-
mokratik hakların varlığı, sis-
temin özünü değiştirmez.
Bunlar faşizmin üstünü örten
bir örtü olma dışında bir işleve

sahip değildirler ve hiçbir zaman ka-
lıcı bir nitelik göstermezler. Kaldı
ki, pratikte bu hakların uygulanması
da çoğunlukla gerçekleşmez. Kendi
yasalarını da rahatlıkla çiğnerler.

Fakat tekelci sermaye sürekli milli
kriz koşullarında bu icra biçimini
sürgit sürdüremez. Kısmi de olsa bi-
çimsel birtakım burjuva demokratik
hakların varlığı, emekçi sınıfların
ekonomik-demokratik ve siyasal mü-
cadelesinde birtakım olanaklar sağ-
laması, burjuvazinin bunalımını de-
rinleştirir ve emekçi sınıfların yük-
selen muhalefetini denetim altına al-
masını zorlaştırır. Diğer yandan, gerek
oligarşi içinde, gerekse oligarşi dı-
şındaki kapitalizm öncesi  unsurların
palazlanması ve sermayenin denetimi
dışına taşmasına yol açmaktadır. Do-
layısıyla, tekelci sermaye ipin ucunu
elinden kaçırma tehlikesiyle karşı
karşıyadır. İşte, tekelci sermaye ipin
ucunu kaçırmaya başladığı an faşiz-
min üstündeki örtüyü bir tarafa atarak
baskı ve zorun çıplak icrasına geçer
ki, bunun siyasal literatürdeki adı
açık faşizmdir.

Açık faşizm bütün demokratik
hakların rafa kaldırıldığı, halk kitle-
lerinin her türden demokratik ve dev-
rimci örgütlenmesinin zorla dağıtıl-
dığı, işkence, baskı, terör ve katli-
amlarla halk kitlelerinin pasifikas-
yonunun sağlandığı, yasama, yürütme
ve yargı arasındaki kısmi farklılıkların
da tamamen ortadan kalktığı ve tüm
yetkilerin birkaç kişinin elinde top-
landığı koşullardır. 

- İşçi sınıfı ve emekçilerin eko-
nomik-demokratik mücadelesini zorla
bastırmak ve böylece sömürüyü kat-
merleştirerek artı-değer oranını yük-
seltmek, 

- Köylülüğün, küçük üreticinin
ve küçük esnafın ekonomik istemle-
rini zorla bastırmak; ürün fiyatlarını
düşük tutmak, gübre, ilaç vb. girdilere
sürekli zam; sübvansiyonların kal-
dırılması, kredileri sınırlamak ve
kredi faizlerini yüksek tutmak vb.
yollarla küçük üretici ve esnafı tasfiye
etmek, tekelci sermayeye kaynak ak-
tarmak,

- Kendi ortağı olan kırsal sömü-
rücü kesimlerin (toprak ağaları) ve
aracı, tefeci-tüccar kesiminin sömü-
rüden aldığı payı, kredi, teşvik uy-
gulamaları, vergiler vb. yöntemlerle
sınırlamak; tekelleşmeyi hızlandırmak
(bu anlamda orta-burjuva kesimleri
tasfiyeye yönelmesi) vb. şeklinde
sömürüyü disipline etmek.

- Ve önemlisi, devrimci mücade-
leyi kanla bastırmak olarak özetle-
nebilir.

Uluslararası tekellerin desteğinde
baskı ve zora dayalı açık faşizmin
gerçekleşme biçimi çeşitli farklılıklar
gösterebilir. Hangi biçimler alacağı,
ülkenin özgül koşullarına bağlıdır.
Genel olarak orduya dayanmakla bir-
likte, Şili’de olduğu gibi ordu ve
sivil faşist partilerin ortak müda-
halesiyle de gerçekleşebilir. Başka
biçimlerinin de eklenebileceği açık
faşizmin asıl özünü oluşturan, tekelci
sermayenin açık baskıcı diktatörlüğü
olması özelliği, hiçbir zaman değiş-
mez. Hatta parlamento ve burjuva
partileri açık olabilir veya faaliyetleri
sınırlandırabilir.  

Sömürge Tipi Faşizm de 
Kitle Tabanına İhtiyaç 
Duyar

“Faşizmin geniş bir kitle temeline
sahip olmadığı ül kelerde zayıf
olduğunu ileri süren aldatıcı bir
görüşe sa hip olmakta aynı şe-
kilde tehlikelidir. Geniş bir te-
mele sa hip olmadığı halde dev-
letin silahlı güçlerine dayanarak
iktidara gelen faşizm aynı za-
manda devlet organlarını da
kullanarak temelini genişletmeye
çalışmaktadır. Bulga ristan, Yu-
goslavya ve Finlandiya gibi ül-
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keler bunun açık örneğidir.” (Di-
mitrov-Faşizme Karşı Birleşik Cephe.
Sayfa-132)

Gizli ya da açık olsun, sömürge
tipi faşizmin sürekli yönetim biçimi
olmasının nesnel nedeni Tekelci ser-
mayenin sürekli “milli kriz” içinde
oluşu, dolayısıyla yönetememe so-
runudur. Sömürge tipi faşizmin, klasik
faşizmin gelişiminin tersine, aşağıdan
yukarıya bir kitle tabanına dayanarak
gerçekleşmemesi, kitle tabanına ge-
reksinim duymadığı anlamına gelmez.
Tam tersine, tekelci burjuvazi her
zaman, sınırlı da olsa, bir kitle taba-
nına gereksinim duyar. Yalnız ve
yalnız siyasal zorla iktidarını sür-
dürmek, devletin egemen sınıfların
sopası niteliğinde olduğu köleci ve
feodal toplumlarda bile sözkonusu
değildir. Sürekli faşizmin kitle tabanı
esas olarak devlet aracılığıyla kitle-
lerin tek yanlı şartlandırılması;
devletin her türden eğitim, iletişim
ve diğer olanakları kullanarak kitleleri
kendi çıkarları doğrultusunda şart-
landırması şeklinde olmaktadır.

Bu noktada kullandığı araçlar ve
yöntemler, resmi ideolojinin içeriği,
klasik faşizmde görülen özelliklerden
farklı değildir. 

Devletin “sınıflar üstü” olduğu
propagandası, ırkçı-faşist düşüncelerin
geliştirilmesi, alışkanlık ve gelenek-
lerin, tarihten gelme önyargıların
çarpıtılması, sömürülmesi ve tabii
ki anti-komünizm, faşizmin dema-
gojik materyallerini oluşturur. 

Faşizme Karşı Birleşik Cephe ki-
tabında “Yeryüzünün en emperyalist,
en şovenist unsurlarının temsilcisi
olan faşizm, dünyanın yeniden pay-
laşılması yoluyla bu krizden kur-
tulma çarelerini ararken, milliyetçi
ve ırkçı propaganda ile geniş kitleleri
yanlış yön lendirmeye çalışmakta,
bazı ulusları diğerlerine karşı kış-
kırtmakta ve yeni bir emperyalist
savaşı körüklemek tedir” diyor Di-
mitrov.

Bunların dışında önemli bir araç
da, sivil faşist hareketin iradi olarak
örgütlenmesidir. Devletten bağımsız

gibi görünmekle beraber, bizzat devlet
tarafından örgütlenen ve desteklenen
sivil faşist hareketin birçok işlevi
yanında en önemli işlevlerinden biri
de, faşizme kitle tabanı yaratmaktır.
Irkçı bir temelde yükselen sivil faşist
hareket klasik faşist örgütlenmelerde
görüldüğü gibi, anti-kapitalist slo-
ganlar da dahil, kitlelerin her türden
sorununa demagojik bir tarzda sahip
çıkar, suni çelişkiler yaratarak, kit-
lelerin tepkilerini yanlış hedeflere
yöneltir, önyargılarını canlandırarak,
faşist bir kitle tabanı yaratmayı he-
defler. 

Faşist devletlerin tümünde olduğu
gibi, yeni sömürge ülkelerde de siyasi
polis, ordu ve cezaevleri gibi baskı
kurumları devletin en önemli organları
durumundadır. Ancak klasik faşist
rejimlerden farklı olarak yeni sömürge
ülkelerde bu baskı kurumları tamamen
emperyalizmin denetimi altındadır.
Eğitimlerinden malzemelerine, yön-
temlerine kadar her şeyiyle emper-
yalist merkezlerce yönlendirilirler. 

Sürecek

Mektup F Tipini Aşamıyor!

AKP’nin halka ve her türlü muhaliflerine karşı açtığı
savaşta başvurduğu temel taktik “TERÖR ÖRGÜTÜ” de-
magojisi. Saldıracağı kesimleri kişileri önce “TERÖRİST”
ilan ediyor sonra onlara karşı her türlü hukuksuzluğu,
adaletsizliği, saldırıyı meşru gösteriyor. 

İşte 18 Şubat tarihli Cumhuriyet gazetesinde çıkan
“Mektup F Tipini Aşamıyor” başlıklı haber de buna bir ör-
nektir. Olduğu gibi aktarıyoruz: 

“F tipi cezaevlerinin olumsuz koşulları ile yaşanan hak
ihlallerini anlatan mektuplar, cezaevi duvarlarını aşamıyor.
Kırıkkale F Tipi Cezaevi’nde hükümlü Emrah Yayla’nın
bu amaçla avukatına gönderdiği mektup, “sakıncalı” bu-
lunarak infaz hâkimliğinden döndü. “Yasadışı terör örgütü
üyesi” olmak suçundan hükümlü Yayla, cezaevinin kötü
koşullarını anlatan bir mektup hazırladı. Mektup, avukatına
verilecek olması nedeniyle kapalı zarf içine konuldu;
yasa gereği cezaevi yönetimi mektubu açamıyor. Cezaevi
yönetimi, mektuba “avukatın örgütsel amaçlı haberleş-
melere aracılık ettiği” savıyla el koyarak açılması ve
avukata verilip verilmeyeceğinin belirlenmesi için Kırıkkale
İnfaz Hâkimliği’ne başvurdu. Mektubun avukata verilmesini
reddeden infaz hâkimliği, hükümlülerin açık dilekçe ile
göndermek istediği mektupların “yalan yanlış bilgiler

içerdiği” gerekçesiyle alıcısına gönderilmediğine dikkat
çekti. ‘Karar hukuksuz ve keyfi’ ÇHD Cezaevi Komisyonu
üyesi Avukat Engin Gökoğlu, F Tipi hapishaneden çok
sayıda şikâyet aldıklarını belirterek “İdare ve infaz
hâkimliği, hukuksuz ve keyfi uygulamaların kamuoyunda
tartışılmasından, haksızlıkların duyulmasından rahatsız”
dedi.

“Terörist” ilan edip saldırmak AKP’nin halka karşı
açtığı savaşın taktiğidir. Uşaklık yaptıkları efendilerinden
öğrenmişler. İşbirlikçi AKP’nin bu konuda da akıl hocası
Amerika’dır. Afganistan’ı bu demagojiyle işgal etti. ABD;
sömürüsüne, zulmüne direnen devletleri, örgütleri, kim
varsa TERÖRİST ilan edip saldırıyor. Ülkeleri işgal ediyor.
İşbirlikçileri aracılığıyla iç savaşlar çıkartıyor. Devrimci
örgütleri, İslamcı örgütleri bu demagojiyle terör listelerine
koyup çılışmalarını engelliyor. Saldırıyor. AKP iktidarı da
efendilerinden öğrendiği gibi aynı demagojiyle saldırıyor.
Devrimcilerin davalarına bakan avukatları da önce yasadışı
ilan ediyor, sonra her türlü hukuksuzluğu yapıyor. Dev-
rimcilere saldırmayı meşru gösteriyor.

AKP’nin faşist terörüne boyun eğmeyeceğiz. AKP’nin
bütün bu yaptıkları faşizmin krizinin büyüklüğüdür. AKP,
faşist terör olmadan yönetemiyor.  Hapishanedeki tutsakların
mektuplarından dahi korkuyor... 

Faşist AKP’nin ADALETİ: ÖNCE “TERÖRİST”
İLAN ET, SONRA HER TÜRLÜ SALDIRIYI,

HUKUKSUZLUĞU MEŞRULAŞTIR!
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ÖRGÜTLENME HAKKINA SALDIRIDIR!



Operasyonlarla, komplolarla, if-
tiralarla yalanlarla bizi bitiremezsiniz
diyoruz. En son 18 Ocak 2013’de 7
ilde 86 kişi gözaltına alınıp 55 kişi
tutuklanmıştı. Faşist AKP iktidarı
artık yaptığı operasyonların büyük-
lüğüyle korku salmaya çalışıyor. Üze-
rinden tam bir ay geçti. 19 Şubat’ta
28 ilde Kamu Emekçileri Cephesi’ne
yönelik saldırıda tam 184 kişi göz-
altına alındı. Dergimiz yayına hazır-
lanırken henüz mahkemeye çıkartıl-
madıkları için kaç kişinin tutuklana-
cağını bilmiyoruz. 

AKP, devrimci kamu emekçilerine
saldırarak tüm emekçileri sindirmek
istiyor. KESK’e bağlı sendikaları bi-
tirmek istiyor. Çünkü gözaltına alınan
kamu emekçilerinin birisi Akman
Şimşek KESK Merkez Yürütme Ku-
rulu  Üyesi ve diğerlerinin bir çoğu
da KESK’e bağlı sendikaların baş-
kanları ya da yönetim kurulu üyele-
ridir.  184 gözaltı bugüne kadar ya-
pılan operasyonlarda gözaltına alınan
en büyük rakamdır. Ancak AKP, bu
operasyonla da bizi bitiremeyecek...
Kamu Emekçileri Cephesi kamu
emekçilerinin mücadelesinin tarihidir.
Tarihi yok edemez AKP. Devrimci
Memur Hareketi’nden Kamu Emek-
çileri Cephesi’ne kamu emekçilerinin
tarihini yazan biziz. Bu tarih Satı
Taşlar’dan Arif Öngeller’e, Necla
Çavumirzalar’dan Fidan Kalşenler’e,
Elmas Yalçınlar’dan Ayşenur Şim-
şekler’e devrimci memurların kan-
larıyla yazılmıştır. Kanla yazılan
tarihi silemezler...

Bu ülkede em-
peryalizme karşı
bağımsızlık için
savaşan devrimci-
ler var. Bu vatanın,
dünya halklarının
emperyalistler ta-
rafından sömürül-

mesine karşı çıkan onurlu evlatları
var. Bu ülkede beynini tarihini em-
peryalizme satmamış yiğit evlatları
var. 

Zulmün olduğu her yerde müca-
dele de var. Bağımlılığın, sömürünün
olduğu her yerde vatanseverlerin,
ALİŞANLAR’IN şanlı direnişi var. 

AKP iktidarı halkın her kesimine
saldırıyor. Bir bakmışız işçiye, me-
mura, çiftçiye bir bakmışsınız dev-
rimcilere saldırıyor. Ağızlarında yıl-
lardır “demokratikleşme” yalanla-
rıyla yıllardır halkın her türlü hak
arama mücadelesine saldırıyor. İş-
birlikçi AKP iktidarı faşist terörüyle
yılardır halkın her kesimine kan kus-
turuyor. Kendi vatanlarını emperya-
lizme pazarladıkları yetmiyormuş
gibi Ortadoğu’da da emperya-
lizmin işbirlikçiliğini yapıyorlar.
Tüm bunlara sessiz kalmayan
vatanseverlere saldırıyor işbir-
likçiler. Talan düzenlerinin de-
vamı için saldırıyorlar. Korkuyor
kağıttan kaplanlar. Devrimcilerin
bu yalanlarını yıkacaklarından
o kadar korkuyorlar ki bitirmek
yok etmek istiyorlar. Katlediyor,
kaybediyor, katledemediklerini
komplolarla, operasyonlarla bi-
tirmeye çalışıyorlar. Ama her se-
ferinde devrimciler bu operas-
yonları boşa çıkarmış, her ope-
rasyondan daha da güçlenerek
çıkmıştır. 

Yazı dizimizin bu bölümünde

Yaşadığımız Vatan dergisi, gençlik
Gelecektir dergisi, Erdoğan Kaldi
Komplosu ve 1 Nisan komplosunu
ele alacağız. 

8 Ağustos 2001;
Vatan Dergisi Baskını

Tecrite karşı direnişin ölümüne
sürdüğü, destekleyenlerin büyük be-
deller ödemek zorunda kaldığı bir
süreçte direnişin tek sesi olan Yaşa-
dığımız Vatan dergisinin Şişli’deki
Merkez Bürosu  8 Ağustos 2001’de
basıldı. Her zaman olduğu gibi oli-
garşinin polisleri sabah saat 04.30'da
dayandılar Vatan dergisinin merkez
bürosunun kapılarına. Kapılar, du-
varlar, bilgisayarlar, dergi çıkartmak
için gerekli olan tüm malzemeler
balyozlarla kırıldı. 12 dergi çalışanı
işkenceyle gözaltına alındı ve 3 kişi
tutuklandı. 

Vatan dergisinin bürosunun kapı
ve duvarları kırılarak kullanılamaz
hale getirildi. Oligarşi direnişin sesini
halka duyurmanın bedelini ödetmek
istemişti. Bu baskınla derginin yayı-

GEÇMİŞTEN BUGÜNE 
BU ÜLKENİN BAŞEĞMEYEN 

DEVRİMCİLERİ VAR!

AKP’nin 5 Ülkede, 7 İlde İlk Büyük
Komplosu: 1 Nisan 2004

DİSKETTE ADIN ÇIKTI!

OPERASYONLARLA, KOMPLOLARLA,
İFTİRALARLA, YALANLARLA, 

BİZİ BİTİREMEZSİNİZ!
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nını engelleyeceğini sandı. Ancak
aynı gün ve saatte çıkmasını dahi
engelleyemedi. Direniş karşısındaki
çaresizlikleri her şeye yansıyordu.
Tutuklanan üç kişi dışarıda süren
ölüm oruçlarını yönlendirmek, yö-
netmek ve kişileri zorla ölüm orucuna
sokmakla suçlandılar ve yargılandılar. 

 12 Ekim 2001;
Gençlik Gelecektir
Dergisi Baskını

Devrimciler tecrite karşı gün gün
ölüme yürürken direnişçiler, tutsaklar,
dışarıdakiler, refakatçiler, gençler tek
bir mermi olup namluya sürülmüşken
yine durmadı düşman, 12 Ekim
2001’de  Gençlik Gelecektir dergisi
basıldı. 

Dev-Genç’liler her dönem olduğu
gibi o zaman da oligarşinin dışarıda
susturamadığı kurumlardan birisiydi.
Emperyalizmin 6. Filolarını denize
döken Dev-Genç’liler; Cananlarla,
Zehralarla, Özlemlerle büyük direnişte
de karşılarına dikiliyor kahramanla-
şıyorlardı. 12 Ekim 2001’de Ülke-
miz'de Gençlik dergisi bürosu bas-
kınında 10'un üzerinde Dev-Genç'li
gözaltına alınıp tutuklandı. Tutukla-
malar gençliğin ne demokratik aka-
demik mücadelesini durdurabildi, ne
de büyük direnişte üstlendiği kahra-
maca rolünü engelleyebildi. 3 hafta
sonra faşizmin YÖK’üne karşı yine
Ankara yollarındaydı. Büyük direniş
boyunca hep direnşin içinde oldu.

 10 Aralık 2001; Vatan 
Dergisi Yine  Basıldı

Halkın gerçekleri öğrenmesini
engellemek için saldırmışlardı, 6
ay bile beklemek zor geliyordu leş
kargalarına. Bu baskında da dergi
çalışanı 7 kişi işkencelerle gözaltına
alınmış ve 2 kişi tutuklanmıştı. Fakat
direnişin sesi, Vatan dergisini sus-
turamadılar. Vatan dergisi yayın ha-
yatı boyunca direnişin en önemli
sesi olmaya devam etti. 

 20 Ağustos 2002; 
Ekmek ve Adalet Dergisi,
Gençlik Gelecektir
Dergisi ve

TAYAD Baskını
Oligarşinin polisleri ilk kez gün-

düz gelmişlerdi bürolarımızı basma-
ya... Bu baskınlarda toplam 17 kişi
gözaltına alındı.

Bu baskınında da bugün olduğu
gibi büroların kapılarının, duvarlarının
kırılmasını, estirilen terörün meşru-
laştırılması için yalan haberler uçuş-
maya başladı. Baskının sebeplerine
bakılınca bugünden hiç farklı olmadığı
görülüyor. Dergiyi basmalarının nedeni
“içeride canlı bomba eğitilmesiymiş.”
Bu yalanları yetmiyormuş gibi bir de
Ekmek ve Adalet dergisinden “örgütün
silahlı kanadının sorumlusu yakalandı”
diye haberler yapıldı. 

Baskınların hukuksuzluğu hemen
teşhir edildi. Yine saldırı varsa direniş
vardı. Bu baskının ardından dergi
çalışanları açlık grevine başladılar.
Atılım gazetesinin bürosunda yapılan
açlık grevine tahammülsüz faşist
polis yine saldırdı. “Gözaltına alınan
gazeteciler serbest bırakılana kadar
Atılım Gazetesi Merkez Bürosu'nda
açlık grevine başlıyoruz” açıklama-
sıyla; Ekmek ve Adalet dergisi ve
Gençlik Gelecektir dergisi çalışan-
larıyla birlikte açlık grevi yapan Atı-
lım, İşçi-Köylü, Devrimci Demokrasi,
Kızıl Bayrak, Odak ve Çağrı  dergi-
lerinin gösterdiği dayanışma devrimci
basına yönelik saldırılara karşı örnek
alınması gereken tutumlardan biri
olarak yerini almıştı.

Baskınların ardından bugün ol-
duğu gibi Ekmek ve Adalet dergisi
hemen çıkıyor ve tek slogan düşmanın
operasyonlarını boşa çıkartıyordu:
SUSMAYACAĞIZ, BİZ KAZANA-
CAĞIZ! Baskınların ardından Tür-
kiye’nin dört bir yanından ve Avru-
pa’dan protestolar geldi. 

Bu operasyonda da komplocu po-
lisin çöken yalanları bir bir teşhir
edildi. TAYAD ve dergi bürolarında
örgütün silahları çıktığını söylediler
yalandı. Şadi Özbolat’ı dergiden alıp
silahlı birim sorumlusu dediler ya-
landı. Ne tek bir delil vardı ne de
tek bir kanıt.  Gözaltına alınanların
hepsi serbest bırakıldı. Gözaltının
asıl sebebi ise dönemin Emniyet Ge-
nel Müdürü Hasan Özdemir’in yurt-
dışında bir kumarhaneden çıkarken
Cepheliler tarafından görülüp, dö-
vülerek cezalandırılmasıydı. Hasan
Özdemir de Türkiye’ye döner dönmez
ayağının tozuyla “gece sabaha karşı
4.30” beklemeden saldırmıştı. 

Burjuva medyanın uydurmalarının
dışında gözaltına alınanların sorgusu
bile yapılmadı. 

 Erdoğan Kaldi Dedi ki;
İşbirlikçi AKP iktidara geldikten

sonra kendini kanıtlamak istiyor, ku-
racağı işbirlikçi düzen için rahat bir
ortam yaratmak istiyordu. Bunun da
yolu her zamanki gibi önünde engel
olan devrimcileri ortadan kaldırmaktı.
Bugünün komplo operasyonların ik-
tidarı AKP, iktidara gelmesinden
sonra en büyük komplo saldırısına
geçmişti. Operasyon öncesinde ça-
resiz insanları gözaltına alıyor, bunlara
kendi ahlaksızlıklarını dayatarak türlü
yollarla yalan iddiaların altına imza
attırmaya çalışıyor, kimisinde başarılı
oluyordu. Bunlardan biri de Erdoğan
Kaldi’ dir.

Erdoğan Kaldi 1 Mayıs Mahalle-
si’nde oturan, Armutlu barikatlarına
desteğe gelen, demokrat diye bilinen
bir gençti. İstanbul polisi afiş yaparken
gözaltına aldığı bu zavallı gencin iş-
kence, gözdağı ve şantajla ne bulun-
maz bir nimet olduğunu keşfetti.
Polis, Erdoğan Kaldi’ye zorla göz-
altına almak istediği kişilerin listesinin
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olduğu 20 sayfalık komplo tutanak-
larını imzalattı. Bu belgelerde 148
kişi DHKP-C’li ilan ediliyor mahalle
sorumluları, sempatizanlar, silahlılar
olarak sınıflandırılıyordu. Sadece
DHKP-C’lileri bulmakla yetinmemişti
işbirlikçi komplocu polis, bulmuşken
Erdoğan Kaldi’yi; Kaldıraç, MLKP
gibi örgütlerin de sorumlularını bul-
durmuştu! Bu ifadelere dayanarak
TAYAD basılmış, TAYAD başkanı
ve onlarca devrimci gözaltına alın-
mıştı. Hemen bu gözaltıların sonra-
sında TAYAD’lı Aileler ERDOĞAN
KALDİ DEDİKİ KOMEDİSİNE
SON diyerek her yerde bu hukuk-
suzluğu teşhir ettiler. Bir yandan TA-
YAD’lı Aileler bu komplolarla başa
çıkarken diğer yandan “Duydunuz
mu” kampanyasını sürdürüyor her
gün onlarca gözaltı vererek yine di-
renmeye, tecriti anlatmaya devam
ediyorlardı. Erdoğan Kaldi’ye zorla
imzalatılan bu komplo ile polisin
gözaltına almak istediği kişilere yö-
nelik operasyonlar haftalarca sürdü.
Onlarca kişi bu ifadelerle tutuklanıp
yargılandı. Aylarca tutsak kaldı. 

 1 Nisan Komplosu: 5 
Ülkede, 7 İlde Eşzamanlı 
Komplo Terörü

Erdoğan Kaldi komplosuyla is-
tediği sonucu alamayan AKP’nin po-
lisi  daha büyük bir komplonun ha-
zırlığı içindeydi. İstediği sonucu al-
mak için 1 Nisan 2004’de 1 Nisan
DİSKET komplosunu devreye soktu. 

“DHKP-C’YE  5 ÜLKEDE BİR-
DEN OPERASYON” diye duyur-
dular. İstanbul'da; Ekmek ve Adalet
dergisi, TAYAD, Halkın Hukuk Bü-
rosu, Temel Haklar ve Özgürlükler
Derneği, Anadolu'nun Sesi Radyosu,
Gençlik Gelecektir dergisi, İstanbul
Gençlik Derneği, İdil Kültür Merkezi,
Okmeydanı Halkının Sesi gazetesi
basıldı; aynı gün Anadolu’da, Ankara,
İzmir, Kocaeli, Bursa, Samsun, Adana
ve Dersim’de demokratik kurumlara,
dergi bürolarına ve evlere baskınlar
yapıldı. Günlerce süren baskınlar so-
nucunda 150’yi aşkın devrimci göz-
altına alındı. Avrupa'da ise; Hollan-
da'da Özgürlük Bürosu ve DHKC

Enformasyon Bürosu, Belçika'da Hal-
kın Sesi Televizyonu ve ayrıca Hol-
landa ve Almanya'da çeşitli evler
basıldı. Toplam 82 kişi tutuklandı. 

Gözaltı ve tutuklama terörü, 1
Nisan’la sınırlı kalmadı. “Ele geçirdik
dedikleri diskette, “adın çıktı” deni-
lerek Türkiye’nin onlarca kentinde
onlarca kişi gözaltına alındı. Demo-
kratik mücadeleye karşı bir silah ola-
rak kullanılmaya başlandı. Hatta ara-
dan aylar yıllar geçmesi bile önemli
değildi. Polis, kimi gözaltına almak
istese,  diskete adını ekliyor ve alı-
yordu. 

Haklar ve özgürlükler mücadelesi
hukuk savaşıyla sürüyordu. Kam-
panya başlatıldı. İlk elden, tutuklanan
devrimciler ve avukatları, polisin
dosyaya koyduğu belgelerin sahte
olduğunu kanıtlayan açıklamalar yap-
tılar. Soruyordu Cepheliler tüm bu
süreçte “Ne buldunuz açıklayın!”
Basın da bu operasyonun en önemli
ayağıydı. Hepsi bir ağız olmuş her
süreçte olduğu gibi iktidarın istediği
yayınları yapıyordu ve Cepheliler
bunlarla da her yerde savaşarak ya-
lanlarını tek tek boşa çıkartıyorlardı.
BOYUN EĞMEYECEĞİZ! Sloga-
nıyla yalanları boşa çıkartmak
AKP’nin hukuksuzluğunu göstermek
için yapılan eylemlere sanatçılar, öğ-
renciler, ÇHD’li avukatlar da destek
veriyordu. Komplolar
boşa çıkacak, haklar ve
özgürlükler mücadelesi
teslim alınamayacaktı.
Yurt çapında yapılan ça-
lışmalarla basın destekli
AKP komploları yıllara
varan kampanyalarla teş-
hir edildi. 25 EKİM’de
başlayan mahkemede
“KOMLOLARI BOŞA
ÇIKARACAĞIZ!” diye
haykırıldı. Ve komplo
davasının her duruşması
böyle sahiplenildi.

Kasım 2004'te mah-
keme kararıyla, hakim
Necat Ede ile avukatlar
tarafından emanette ya-
pılan inceleme sonucun-
da, disket de polisin elin-

de kaldı! Hangi disket, CD vb. nereden
alınmış, dosyaya konulan “örgütsel
dokümanlar” hangi disket, CD vb.’den
elde edilmiş? Bunların hiçbirisi belli
değildi. Sözde delillerin bulunduğu
çuvallar mühürsüz, öylesine atılmıştı.
Tutanakla tespit edilen bu durumun
hukuki anlamı; disket ve diğer belge
ve dokümanların delil niteliğini yi-
tirmiş olmasıydı, "hukuki yollarla
elde edilmiş delil" niteliğinde ol-
mamasıydı... Sahtekar polis tam bir
pervasızlık içinde hareket ederek, na-
sılsa iktidar, yargı arkamda, ne gerek
var yasalara uymaya diye düşünmüştü.
TÜBİTAK tarafından verilen bir ra-
porla da, disket türü materyallerin
delil olamayacağı bilimsel bir gerçek
olarak dosyaya girdi. Yurt çapında,
eylemler, pankartlar, bildiriler, kuş-
lamalarla komplo teşhir edildi. 

Örnek bir demokrasi ve hukuk
mücadelesi verilerek AKP polisinin
en kapsamlı komplosu bozulmuş
oldu. İçeride tek bir tutuklu bile kal-
madı. Yıllarca bu komplo baskının
mücadelesi verildi.

AKP böyle başlamıştı görevine
başlar başlamaz yaptığı ilk ve en
büyük komplo Cephelilere dönüktü.
Ama son olmadı bu. Onlar saldırdıkça
Cepheliler direndi, her saldırının ar-
tından “BOYUN EĞMEYECEĞİZ
TESLİM OLMAYACAĞIZ!” dedi-
ler.
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Merhabalar abi. Öncelikle nasılsın
iyi misin, yıllardır doğru düzgün ha-
berleşemedik, ama olsun. Yılların
özlemiyle kucaklıyorum. Anam Ba-
bam, bizimkiler nasıllar? Köydeler
mi? Yanlarında kim kalıyor? En son
anam-babamla konuştuğumda "Eren-
ler, Evliyalar, Şahı Merdan, Kırklar
Yediler, güzel 12 İmamlar ve onun
için en önemlisi Şah Hüseyin'i Ker-
bela için" adaklar adamış, dualar et-
mişti yine...

Anama, babama göre Ölüm Oru-
cunda ben ölmediysem, devletin zorla
müdahalesi değil de "gece gündüz
erenlere evliyalara yalvarmaları" so-
nucuydu. "Şahı merdan Ali, evladı
Hüseyn'i Kerbela oğullarını onlara

bağışlamış" onlarda bir koç kur-
ban etmişlerdi. 

İnanmak güzel bir şey. Anam
hep derdi bize, Hüseyin abim
biraz asi konuşunca: "İnanmadan
olmaz oğlum, fakirin ekmeği umu-
dudur, inancıdır. İnan, insanoğlu
inançsız olmaz, yaşayamaz. Kuru
bir dala olsa bile inan, o inanç
seni ayakta tutar." derdi. Hiç unut-
madım bu sözleri. Bizim evliya
meşesine Allah bilir, ben döneyim
diye kaç adak adadı bizimkiler.
Bak evliya meşesi deyince aklıma
geldi Abi. Bizim arkadaşlar sana
verirler, bir alın bandı istersin.
Kızıl yıldızlı olsun. Ölüm Orucu

direnişinde alın bandımdır o be-
nim. Onu evliya yandaki meşeye
bağlarsınız. Çocukken çok ya-
pardık. Dilek tutarsın, bu kez
erenler evliyalar, devrim için
Alişan'ın yoldaşlarına yardımcı
olsun diye. Olacağından değil,
ama saflığın temizliğin bir ifadesi.
Bunlar da bizim, halkımızın de-
ğerleri ve güzel değerler. (...)

Abi bu mektup eline ulaştı-
ğında ben, severek, isteyerek,
inanarak yürüttüğüm devrimci
mücadelemin, en son, yüce, er-
demli, onurlu bir görevini ta-
mamen kendi isteğimle, gönül-
lüğümle yerine getirmenin hu-

zuru içinde, şehit düşmüş olacağım. 

Abi sen de, anam, babam, ablam,
abim, kardeşlerim de biliyorsunuz.
Devrimciler zenginler düzenine
karşı fakirlerin, hak ve adalet da-
vası için mücadele ederler sava-
şırlar. Biliyorsunuz hep beraber ça-
lıştık çabaladık. Kafe barlarda, bo-
ğazın kenarlarındaki balık restoran-
larında, Fransız mutfaklarında, yani
zengin mutfaklarında çalıştım. Bekar
evlerindeki çektiklerimiz, koyun ko-
yuna yattığımız, ne rezillikler çekti-
ğimiz bilinir. Köye para yetiştirelim,
okuyan abime para yetiştirelim, ih-
tiyacı olan köylülerimize istedikle-
rinde biraz borç da olsa yardım ede-

lim. Yok anasını satayım. 12-13 saat
çalış yok. Zengin mutfaklarında, ben
Yeniköy'de, Ortaköy, Beşiktaş’ta ku-
lüp restoranda çalışırken 2-3 zengin
masasının hafta sonu hesabı benim
maaşımı geçiyordu. 

Niye bunlara katlanalım. Zenginler
halkı soyup soğana çevirecek, zev-
kü-sefa içinde yiyip-içip yaşayacalar.
Biz onlara hizmet ederek sürüneceğiz.
Biz çalışacağız onlar sefa sürecek...

Yok öyle yağma. Anam, babam,
kardeşlerim yok öyle yağma. Benim
gözüm açıldı. Benim gözüm çekti-
ğimiz fakirlik içinde, Cemlerimizi
bile gizli gizli yaparken, bizi de Ma-
raştakiler gibi yakarlar diye perdeleri
sıkıca kapatıp, dışarı nöbetçiler di-
kerek yapılan cemlerde, siz Kerbela
Zulmüne kanlı gözyaşlarınızla ağ-
larken açıldı. Deniz Gezmiş, Mahir
Çayan'ı, Kızıldere’yi devrimcileri
korka korka anlatırken, Fatsa olayları
diye diye açıldı. 

Benim gözüm, 12 Eylül karanlı-
ğının her şeyi bitiremediğini, dev-
rimcilerin uzaklarda bir yerlerde di-
rendiğini, savaştığını Kızıldere’nin
yolundan hala gidenlerin olduğunu,
herkesin korkup teslim olmadığını
dinleyip anlamaya, duyup, görmeye,
okuyup öğrenmeye başladığımda
açıldı. Bizim eski evde odada toplanıp
önce normal türküler, oyun havaları
çocukları oynatmalar, ne bileyim işin
kamuflajı bunlarmış. Sonra devrim
üzerine sohbetler, ardından Mahsu-
ni’nin "AMERİKA KATİL KATİL,
Oy Dere Kızıl Dere, Aldırma Gönül
Aldırma" türküsünü söylediklerinde
gözlerim açılmaya başlamıştı.

Abi sana büyük sorumluluk dü-
şüyor. En son ayrılırken "Kim ne
derse desin ben hep senin arkandayım.
Sahip çıkacağım" demiştin: Aileme
özellikle senin sahip çıkacağına emi-
nim. Bu konuda gönlüm rahat. Aile-
min yüzünü kara çıkartacak bir iş
yapmadım. Hakkınızı helal edin, siz-
leri çok seviyorum. Fakir ama, kim-

Aileme: “Oğlunuz, Kardeşiniz Terörist”
Yalanlarına, Yaygarasına Aldırmayın!

Ölüm Orucu dönemini
hatırla, bizleri hapishanelerde
katlettiler, olmadık yalanlar

söyleyip, yoldaşlarımızı diri diri
yaktılar. Sonra bizleri hücrelere

attılar. Benim Kandıra
Hapishanesi’ndeki ilk ziyarete

çıktığımdaki halimi hatırlarsınız.
60 günü aşkın Ölüm

Orucundaydım. İşkenceler, zorla
soyarak aramalar, ayağa kalkıp

tek kişilik hücremde sayım
vermediğim bahanesiyle

uğradığım saldırılar...
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senin hakkını yemeyen, emeğiyle,
toprağıyla karnını doyuran bir
anamın babamın olması beni hep
mutlu kılmıştır. Çokta hiç gözleri
olmamış, gözleri hep tok olmuş, bize
de bunu öğütlemiş, söylemişler. Zen-
ginlik neyimize, muhannete muhtaç
olmayalım yeter. Bir kör nefsimiz
var. Onu köreltelim yeter demişlerdir.
Saf temiz duygularla inamışlar. Ali’yi
Allah bilmişler, Kerbela’da susuz-
luktan yanan katledilen Hüseyin’i
yere göğe sığdıramamışlar. Başları
her sıkıştığında onları yardıma ça-
ğırmışlar. Oğullarının adını Ali, Ha-
san, Hüseyin, benimkini de köyün
dedesinin ismi Alişan koymuşlar.
Karadeniz’in bir dağ köyünde fakirlik
içinde inançlarını böylesine yaşat-
maları saygıya değer olmuştur hep
gözümde. Devrimciliği her anlatı-
şımda iyi ama karışmayalım, devletle
baş edemeyiz. Zengine diş geçire-
mezsiniz. Biz fakiriz, alemi sen mi
kurtaracaksın demişlerdir. Pir Sul-
tan’ın, Hüseyin’in Kerbela'nın, Ne-
simi'nin yoluyla bir bizim yolumuz.
Bunları da siz öğrettiniz deyince sus-
mak ve ağlamak oldu cevabınız. Ka-
bahat benim mi ana derdim. Helal
süt ezirmişsin bana derdim. Başıma
vurur "Bu çocuk beni öldürecek."
derdi. 

Oğlunuz, kardeşiniz terörist ya-
lanlarına, yaygarasına aldırmayın.
Benim her şeyimi, partim, yoldaşlarım
bilir onlar size açıklar. Onların söy-
lemediği, açıklamadığı hiçbir şeye
inanmayın. Alişan şöyle teröristti
deyip polis bin türlü ipe sapa gelmez
yalanlar anlatır. BUNLARA İNAN-
MAYIN, ALDIRMAYIN. 

Abi bu önemli dikkat et: Ben
feda eylemi yapıyorum. Patlayıcıyı
kendimle beraber patlatıyorum.
Onun için, cesedim tanınmaz halde
olacaktır. Vücudumda çiçek has-
talığından kalan izler bile kalma-
yabilir. DNA testi vb. neyse yapmak
gerekebilir. Güçlü ol, vücudumun
parçalarını toplayıp, götürmek zo-
runda kalacaksın. Çok güçlü ol-
malısın.

Bayrampaşa’da bizim 6 kadın
yoldaşımızı, diri diri yaktılar, kö-

müre çevirdiler. Aileleri çocukla-
rının cesedini teşhis edemedi. Güçlü
ol, ağlayıp sızlama, önce benim par-
çalarımı toplayıp, köye mezarıma
koy. Benim cenazeme yoldaşlarımla,
avukatlarımla birlikte sahip çıkın.
Vasiyetimi Ölüm Orucu döneminde
yazmıştım. Pek ekleyeceğim bir şey
yok. Size bir halk türküsüyle veda
ediyorum. 

"Zenginin sözüne veli diyorlar /
Fukara söylese deli diyorlar/ GİT-
TİKÇE ÇOĞALIR DELİMİZ Bİ-
ZİM. 

Amerika’ya uşaklık akıllılık
oluyorsa, biz deliyiz. Sayın ki, ailenin
köyün bir delisiyim. 

Son isteğim, dileğim sizlerden.
Yoldaşlarıma karşı anlayış göster-
meniz. (...) Bunu yaparsanız sevini-
rim. Çünkü artık onlar; sizin oğulla-
rınız, kızlarınız, kardeşlerinizdir. 

AMARİKA DEFOL BU VATAN
BİZİM. 

YAŞASIN TAM BAĞIMSIZ
TÜRKİYE. 

MAHİR HÜSEYİN ULAŞ KUR-
TULUŞA KADAR SAVAŞ 

YAŞASIN DEVRİMCİ HALK
KURTULUŞ PARTİSİ CEPHESİ 

Sizleri çok seven, Oğlunuz-Kar-
deşiniz ALİŞAN ŞANLI 

****

Aileme Vasiyetimdir:
Sevgili abim, bu benim VASİ-

YETİMDİR. Bizim aile adına, anam-
babam bütün kardeşlerim, ablam,
abim yeğenlerim adına, benim ce-
nazem ve yerine getirilmesini iste-
diklerimden sen sorumlusun. Bunun
bir nedeni var elbette. Mücadelemizi
en iyi tanıyan sensin. Ümraniye Ha-
pishanesi ziyaretlerinde, sonra Ar-
mutlu sürecinde devrimcileri, dev-
rimci mücadeleyi, insanları tanımış
olman, ailemizde bu görevi sana
yüklüyor. Böylesinin uygun olacağını
düşündüm. 

Her şeyden önce GÜÇLÜ OL-
MALISIN, Kerbela'da Hüseyin'in,
Kızıldere'de Mahir Çayanlar’ın, Deniz
Gezmişler’in, Ümraniye’de çok iyi

tanıdığın Zeynep, Ümüş, Gülaylar’ın
yolunda mücadele ettim. Onlar gibi
Zenginler saltanatına, zalimlere asla
BOYUN EĞMEDİM, AMAN Dİ-
LEMEDİM, işte sen bu gelenekten
gelen ve yürüyen ve onuruyla şehit
düşen bir devrimcinin abisisin. Senin
de saygı duyduğun Amerika’ya karşı
"Tam Bağımsız Türkiye" yolunda
mücadele ettim ve tamamen kendi
isteğimle, gönüllülüğümle bu eylemi
gerçekleştirdim. Bilirsin bu işler in-
sanın kendisi istemeden, gönüllü ol-
madan yapılmaz. Ölüm Orucuna nasıl
kendim gönüllü olduysam. Feda Ey-
lemi için de kendim gönüllü oldum. 

Bütün ailemiz adına senden is-
tediklerim: 

1- Öncelikle haberi alır almaz
avukatlarıma ulaşmalı ve cenazemi
sahiplenmelisin. Ölüm Orucunda va-
siyet yazmıştım. Size de vermiş ya
da anlatmış olmam gerekir. Cenazemi
köye götürün. Kaledeki mezarlığa,
bizim büyük düzün oradaki mezarlığa
gömülmek istiyorum. KALEDEKİ
MEZARLIĞA. 

2-Düşmanlarımız, İti, MİT’i, po-
lisi, bakanları, Başbakanları, Ame-
rikası KİM NE DERSE DESİN
İNANMA, ONLARA ALDIRMA,
BENİMLE İLGİLİ EN DOĞRU
BİLGİYİ SANA YOLDAŞLARIM,
PARTİM VERECEKTİR. ONLA-
RIN SANA SÖYLEYECEKLERİ
DIŞINDA KİMSEYE İNANMA
GÜVENME.

Ölüm Orucu dönemini hatırla,
bizleri hapishanelerde katlettiler,
olmadık yalanlar söyleyip, yoldaş-
larımızı diri diri yaktılar. Sonra
bizleri hücrelere attılar. Benim
Kandıra Hapishanesi’ndeki ilk zi-
yarete çıktığımdaki halimi hatır-
larsınız. 60 günü aşkın Ölüm Oru-
cundaydım. İşkenceler, zorla so-
yarak aramalar, ayağa kalkıp tek
kişilik hücremde sayım vermediğim
bahanesiyle uğradığım saldırılar...
Bütün yoldaşlarım gibi. Anlatmaya
çalıştığım, YOLDAŞLARIM DI-
ŞINDA KİMSEYE İNANMA, ON-
LARA YARDIMCI OL. 

-Ailemiz olarak, cenaze törenim
için köye gelen insanlar, yoldaşla-
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rıma bizim gelenek göreneklerimize
göre ağırlayın, onlar benim misa-
firlerim, ailemizin misafirleri. Ha-
san abim özellikle bu konuda, olgun
davranacaktır ona güveniyorum. 

3- Kendi üzerimde bomba patla-
tarak eylem yaptığım için cesedim
parçalanmış, tanınmayacak halde ola-
caktır. DNA testi yaptırmak gerekir.
O işlemleri yaparsınız. 

4- İstanbul Gazi Cem Evi’nde
cenazemi köye götürmeden önce bir
tören yapılmasını istiyorum. Bizim
oralar uzak, mevsim kış gelemeyecek
yoldaşlarım, halkımız için İstanbul'da
devrimci geleneklerimize uygun bir
tören yapılmasını istiyorum. Gazi
Ayaklanmasında oradaydım, -o
gün orda da pekala vurulabilir-
dim- onun için orada bir tören ol-
masını istiyorum. Grup Yorum’dan
"Amerika Defol" türküsünün söy-

lenmesini isterim. 

5- Gazi Cebeci Mezarlığı’nda,
bütün şehitlerimiz adına, Zeynep Arı-
kan'ın mezarından bir avuç toprak
alıp üzerime, toprağıma karıştırırsınız. 

6-Benim Ümraniye Hapishane-
si’nde Ölüm Orucunda taktığım alın
bandımı, temsilen bir alın bandı ve-
recektir  TAYAD'lı ailelerimiz sana,
onu bizim köydeki Evliya meşesine
bağlarsın. Kış olacağı için TAYAD'lı
analarla yapmanı isterdim ama,
onlara zahmet etmeyelim. Sen gidip
bağla ve "Alişan'ın Partisinin Yol-
daşlarının devrim yapması dile-
ğiyle" dersin artık. 

7-Mezarımı yaptırırken, bizim şe-
hitler için yaptırdığımız gibi yaptır-
malısınız. Bu konuda da TAYAD'lı-
lardan bilgi alırsın. 

8-Son olarak abi sizden istediğim.

Cenazemi defnettikten sonra. Mezar
başımda havaya üç el ateş edersiniz.
Pompalı, av tüfeği bir şeyler bulur-
sunuz. 

-Bunun üç kurşunun anlamı: 

1-Halkıma ve vatanıma olan sev-
gimdir... 

2-Özgürlük tutkumdur. Şehitle-
rimize, Yoldaşlarıma ve Partime olan
bağlılığımdır. 

3-Bütün halk düşmanlarına, Ame-
rikaya, zenginlere karşı olan öfkemdir,
hırsımdır. 

Hepinizi hasret ve özlemle ku-
caklıyor öpüyorum. Kendinize iyi
bakın. Dosta düşmana karşı, alnınız
açık, başınız dik olsun. 

Hoşçakalın. Oğlunuz, kardeşiniz. 

Alişan Şanlı

Alişan arka-
daşımız öz güvenini
dışına taşıran bir ar-
kadaşımızdı...
Herkes de bu yanıy-
la bir güven oluş-
turmuştur... Özünde
de; "dava adamı
olması ve kendini
bu düşünce ekse-
ninde pervasız zorlaması"
vardır... 

Kendine hiç acımadığını bizzat
biliyorum... Sağlığını iradi ola-
rak tedavi ederken de, o kadar
kendini zorlardı ki, sabah
koşusuna birlikte çıkardık...

Artık ben kor-
kardım. Onu dur-
durmaya
çalışırdım... Çünkü
durmak bilmezdi... 

İlle de, bacaklarını
kendisine itaat ettir-
mek için acele eder-
di... 

Bu yanıyla, benim için Alişan; 
"Kendine ve ideolojiye güven

ve kararlılık; kendini aşmanın
iradi bir zorlamayla ancak
mümkün olduğunu yaşamıyla
ispatlamış dava adamlığı" de-
mektir... 

Bir Yoldaşı Alişan’ı Anlatıyor
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Sevgili Devrimci Okul Okurları
Merhaba

Küçük burjuvazinin ideolojisinin
en özlü ifadesi "bencillik"tir diyebi-
liriz. 

Bu bencilliğin kaynağında kapita-
lizmin “kutsal özel mülkiyet” kurumu
vardır. 

Sınıf savaşı nasıl kaçınılmaz bir ta-
rihsel olgu ise, “BEN” ile “BİZ”
arasındaki savaş da kesintisiz sürecek
olan bir gerçekliktir. Bu savaş kapi-
talizm ile sosyalizm arasındadır.

Her İşi Feda Ruhuyla
Yapmak Burjuvazinin
“Ben”ini Yenmektir

Sömürü düzeninin şekillendirdiği
“BEN” mücadele içinde kendini giz-
li ya da açık olarak gösterir, zemini
bulduğu anda ortaya çıkar: 

“Ben düşündüm”, “ben yaptım”,
“ben örgütledim”, “ben tek başıma
daha verimli çalışıyorum”, “eğer o var-
sa BEN yokum”, “emek verdiğim,
yaptığım her şey BENİMDİR...” 

Küçük burjuva mülkiyetçiliği
“BİZ”in önünde engeldir. Küçük bur-
juva emek verdiği, ürettiği, yaptığı her
şeyi kendi mülkiyeti olarak görür. 

Hayata ve mücadeleye o kadar
"benmerkezli" bakar ki aslında ken-
disine o işi yaptıranın da kolektif bil-
gi ya da kolektif irade olduğunu gö-
remez. Bencillik bir başka deyişle bir
kör olma halidir. 

Küçük Burjuva “Mülk”ü
ile Tasasız, Rahat Yaşamak
İster

Küçük burjuvazi mutlaka kendine
ait bir şeylerinin olmasını ister. Ka-
pitalizmin bireyciliği, bencilliği onu
böyle şekillendirmiştir.

Örneğin mücadelenin herhangi bir

aşamasında dü-
şüncesi ya da kat-
kısı örgütlü ça-
lışma gerçeği
içinde genel bir
politika haline
gelir. Küçük bur-
juva hemen bö-
bürlenir: “Bunu

BEN düşündüm, BENİM düşüncem.” 
Bu düşüncenin mücadele içinde

nasıl şekillendiğini, örgütlü hareket
etme gerçeğini düşünmez ve görmez. 

Mülkiyetçiliği, kendini tatmin et-
meye dönük bencilliği, örgütlü hare-
ket etmenin gücünü ve yaratıcılığını
görmesine engeldir. 

“Bu BENİM düşüncem" der. Böy-

le mutlu olur. Ama iş, üretilen politi-
ka için emek harcamaya, bedel öde-
meye gelince “mülk” olarak gördük-
lerinden de hemen vazgeçer. Çünkü
belirleyici olan tatlı canıdır, rahatına
düşkünlüğüdür. 

O bedel ödemeden, emek verme-
den "kendi mülkü"nde rahat yaşamak
ister. “…Mülkiyet hakkı içgüdüsü ile
insanoğlunun yeryüzünde yaşaması-
nı sağlama içgüdüsü küçük burjuva-
larda bir korku, bir tasa uyandıracak
gibi gelir…” (Maksim Gorki, Küçük
Burjuva İdeolojisinin Eleştirisi, Ortam
Yayınları, 3. Basım, sayfa: 9-10) 

Mülk olarak gördüklerini kaybet-
me korkusunu, can kaygısı, rahatının
bozulacağı tasası vb. küçük burjuva-
yı subjektif, benmerkezci, kariyerist,
hesapçı, dogmatik, ezberci, düşüne-
mez hale getirir. 

Küçük Burjuva İdeolojisi
Subjektivizme Neden Olur 

Subjektivizm, burjuvazinin birey-
ciliğinin yarattığı bir hastalıktır. Ken-
dini çok sevme, kendini çok beğenme
hastalığıdır. 

Subjektivizm gerçekle bağ kurul-
madığında ortaya çıkar. Küçük bur-
juvazi kendi duygu ve düşünceleriy-
le hareket ettiği ve her şeye “BEN” di-
yerek baktığı için nesnel olanı yani
gerçeği göremez. 

Bundan dolayı da subjektiftir.
Kendi rahatına, kendi duygu ve dü-
şüncelerine göre hareket eder, kendi-
si için “doğru” olanı bulur. Maksim
Gorki, aklını çok seven küçük burju-
vaya “ucube” der. 

“…Ucube kendine müstesna bir
varlık gözü ile bakar; söylemeye ne
hacet, ucubenin biri olduğuna göre,
kendine böyle bir değer biçeceği mey-
danda. Zekanın bu acayipliğinin te-
melini zihnin gevşekliğinde, hışırlı-
ğında okumak ve öğrenmek istemeyen,
kendini beğenen ya da anlamsız bil-
gilerle tatmin olunan ruhun bu garip
ruh halinde aramalıdır.” (Age, sf: 57) 

Küçük burjuva ideolojisiyle hare-
ket edildiği sürece gerçekler karşı-
sında, hayat denilen kavga karşısında
yenilgiler yaşamaktan kaçınılamaz.
Çünkü gerçeği anlamayan, görmeyen,
gerçeklere göre, somut duruma göre
düşünmeyen sürekli hata yapar. Bir
yerde hata varsa, bir yerde bir yanlış
varsa orada mutlaka subjektivizm
vardır. Biz gerçeği görmeli, gerçeği
bütünüyle kavramalıyız. Subjekti-
vizm bizi aldatır, sürekli hatalar yap-
tırır. 

Gerçeği anlamayanlar, gerçeğe
uygun düşünmeyenler gerçeği öğ-
renmeyenler, kendi duygularına,
“BEN”lerine uygun doğrular belirle-
yip, doğru yol aldığını düşünenler ken-
dilerini abartırlar, kendilerini beğe-
nirler. 

“Her küçük burjuvanın temel özel-
liği kendisini “bir tek”, “eşsiz” ol-
duğuna inanmasıdır. Bu yüzden o, her
merasimde bulunur: “Bütün düğün-
lerde nişanlı, bütün gömmelerde ölü”
olan odur…” (age, sf: 24-25) 

Gerçeğe değil sadece bireye yani
kendi "ben"ine inanan küçük burjuvazi
gerçeğin mütevazı bir öğrencisi ola-
maz. “Eşsiz” olduğunu göstermek
için davranışlarıyla, sözleriyle kendini
abartır. Herhangi bir konuda herkesin
düşüncesini söylemesini beklemez,

KÜÇÜK 
BURJUVA 

İDEOLOJİSİ

Ders: Küçük
Burjuva İdeoloji̇si̇
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“üstün” olduğunu göster-
mek için işgüzarlık yapar.
“Tek doğru BEN’im” dedi-
ği için her hareketinde, her
sözünde kendini beğenmiş-
lik vardır. 

Bu nedenle küçük bur-
juva ideolojisi bir "hastalık"
gibidir. 

Subjektivizm, kendini
beğenmeye ve kibire neden
olduğu için örgütlü ilişki-
lerde zorlanır. 

Kolektivizme inanmadı-
ğı için kolektif çalışma mekanik ve şe-
kilci bir tarza bürünür. 

Asla kucaklayıcı, kavrayıcı ola-
maz. Gerçeğe bağlı olarak değil, ken-
dine göre düşünüp hareket ettiği için
ideolojik birlikten, hareket birliğinden
yoksun kalır. Gerçeklere gözünü ka-
padıkça, kendi gerçeğine, savaş ger-
çeğine, halk gerçeğine yabancılaşır.
Yoldaşlarına, halka üstten bakar. 

"Ben"in doğruları gerçek karşı-
sında hükümsüz kalmaya mahkumdur. 

Sonuçsuz kalan işler, gelişmeyen
örgütlülükler, zamanla cüretini ve
emekçiliğini yitiren bir devrimcilik or-
taya çıkmaya başlar. Kendine, halka,
yoldaşlarına yabancılaşan bir dev-
rimcilik!

Gerçeği öğrenmeyen, neden öğ-
renmediğinin muhasebesini yapma-
yanlar sekterleşirler, kestirip atarlar.

Sekterlik inançsızlıktır. Devrim-
ciliği zayıflatır. İnanç gerçekle, bil-
giyle, eleştiri-özeleştiriyle büyür. Kü-
çük burjuva zaaf ve alışkanlıkları
yenmek, devrimciliğimizi büyütmek
gerçeği görmekle olacaktır. 

Yaptıklarının ya da yapamadıkla-
rının doğru bir muhasebesini yapa-
mayanlar kendilerini kandırmaya de-
vam ederler. 

Gerçekler Devrimcidir,
Gerçeği “Biz”im Gözümüzle
Görebiliriz 

Subjektivizmin en belirgin yanı
benmerkezciliktir. 

Benmerkezci düşünce yapısına
sahip olanlar, bilimsel gerçeği göremez
ve ideolojik netliğe sahip olamazlar. 

Burjuvazi bireyciliği, bencilliği
teorileştirip, küçük burjuvaziyi “müs-
tesna bir varlık” olarak şekillendirir-
ken, idealizmi, karamsarlığı, umut-
suzluğu, kaderciliği yaygınlaştırır. 

Gerçeklerin ve temelinde maddi
gerçeklik olan Marksist-Leninist ideo-
lojinin karşısında burjuvazinin birey-
ci, idealist felsefesini, ideolojisinin bir
hükmü yoktur ama burjuvazi var ol-
duğu sürece etkileri sürecektir. 

Küçük burjuvazinin sübjektivizmi,
burjuvazinin idealizminin, bireycili-
ğinin uzantısıdır. Var olan gerçeğin
içinden kendince anlamlar çıkarmaya
çalışır. Tam da burjuvazinin istediği
gibi var olan durumu “idealize” eder. 

“Hayatın ‘muammaları’na kar-
şılık bulmak için, bireyci, boş ve ve-
rimsiz araştırmalarına hala devam et-
mektedir. Ama o bu karşılığı devrim-
ci bir hızla ve tam bir şekilde gelişen
günlük çalışmada ve yeniliklerde ara-
maz, kendi ‘benliğinin gizli yerlerin-
de’ arar.” (age, sf: 79) 

Gözlerimizin önündeki gerçekliği
görmeyip, yolumuzu şaşırmamak için
uyanık olacağız. Gerçeği her yönüy-
le öğreneceğiz. 

Gerçek nedir? 
Gerçek olan sınıf savaşıdır, oligarşi

ile halk arasındaki savaştır. 
Gerçek olan ezilen, sömürülen ve

örgütsüz milyonlardır. Gerçek olan ek-
mek ve adalet için, sosyalizm için öde-
diğimiz bedellerdir, emeğimizdir, ör-
gütümüzdür. 

Biz gerçeklerden aldığımız bilgi ve
deneyimle, güçle devrim yapacak-
sak, gerçekleri gizleyen burjuvaziye
ve gerçekleri görmemizi engelleyen

yanlarımıza karşı büyük bir
kinle savaşacağız. Benmer-
kezciliğe, subjektivizme ve
bunların kaynağı olan bu çü-
rümüş düzene acımayacağız. 

Gerçeklerin, mücadelemi-
zin mütevazı bir öğrencisi
olacağız. 

“Ben şu düşüncedeyim:
insan ‘soyut bir şekilde’ fel-
sefe yapmamalı, etrafına ba-
karak, etrafındakileri gözle-
yerek bunu yapmalı; kitapla-
ra bakarak değil, doğrudan
doğruya tecrübeden doğmuş

olaylara bakarak yapmalı, bunun için
gerçek tarafından sunulan bol mal-
zemeleri kullanmalı.” (age, sf: 36) 

Gerçekler devrimcidir, öğretici-
dir. Gerçekler bilgi ve deneyimdir. Biz
gerçekleri öğreneceğiz. Tarihsel ger-
çeğe, bugünün gerçeğine ve devam
eden kavgaya bilimsel bilgilerin ışı-
ğıyla, Diyalektik ve Tarihsel Mater-
yalizmle bakmayı öğrenmeliyiz. 

“Dünyamızda her şey gayet ba-
sittir. Bütün meseleler ve sırlar insa-
nın iradesiyle ve aklının kuvvetiyle,
yine insanın çalışmasında ve yaratı-
cı eserinde hal şeklini bulmaktadır.”
(age, sf: 42) 

Burjuvazinin gözlerimizin önüne
çektiği perdeleri, diyalektik ve tarih-
sel materyalizmle ve dünyayı değiş-
tirme isteğiyle yırtar atarız. Biz, ken-
dimizin, halkımızın ve düşmanın ger-
çeğini burjuvazinin beyinlerimize
sokmak istediği subjektivizmle bi-
reycilikle değil, Marksizm-Leni-
nizm’in ışığıyla, diyalektik düşünerek
görürüz. 

Bilgi ve deneyimlerimizin, halk
sevgimizin ve düşmana kinimizin
gücüyle mücadele ederiz. 

İdeolojimiz savaşımızı, savaşımız
ise her işte, “canım feda” diyen kültü-
rümüzü yaratmıştır. Her işe feda ru-
huyla yapmak, burjuvazinin “BEN”ini,
benmerkezciliğini yenmektir; yeni in-
sanı yaratmaktır. 

Sevgili Devrimci Okul okurları
haftaya başka bir konuda görüşmek
üzere... 

Hoşçakalın... 

Biz gerçeklerden aldığımız bilgi ve
deneyimle, güçle devrim yapacaksak,

gerçekleri gizleyen burjuvaziye ve
gerçekleri görmemizi engelleyen
yanlarımıza karşı büyük bir kinle

savaşacağız. Benmerkezciliğe,
subjektivizme ve bunların kaynağı

olan bu çürümüş düzene
acımayacağız. 

Gerçeklerin, mücadelemizin
mütevazı bir öğrencisi olacağız. 
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Başbakan Erdoğan 15.02.2013 ta-
rihli grup toplantısında yine devrimci
avukatlar üzerine konuşmadan dura-
madı, daha önce de grup toplantısında
yaptığı konuşmada avukatları hemen
örgüt üyesi olarak ilan etmiş, usulsüz,
keyfi ve hukuk dışı aramanın yapıldı-
ğı büromuz hakkında yalan yanlış,
uydurma bilgiler vermişti. Polisin uy-
durduğu 11 çelik kapı yalanını tekrar
edip durdu, avukatların, sanatçıların sa-
hiplenilmesini engellemeye çalıştı, po-
lisin eline yüzüne bulaştırdığı yalanlarla
dolu operasyonuna meşruluk kazan-
dırmaya çalıştı. Ama başaramadı, aynı
şeyleri tekrar edip duruyor. 

Bu haftaki grup toplantısında dedi
ki; “O senin savunduğun avukatlar, o
örgütün mensupları ve bunlar çelik
kapılarla tamamıyla örülmüş bir bi-
nanın içerisinde gecenin yarısında top-
lantılar yapıyorlar. Orada bütün bil-
gisayarlarda, orada birçok disketler-
de, birçok evrakların içeriye güvenlik
güçlerimiz girdiği zaman yakılmış ol-
ması manidardır. Demek ki bu avu-
katlar orada boşuna bulunmuyor."

Erdoğan bizi örgüt üyesi olarak ilan
etti ve her fırsatta “bunlar terörist
avukat” diyerek devrimci mücadele
içerisindeki haklılığımıza saldırıyor.
Bilmiyor ki her söylemi bizi, tespit-
lerimizi daha da güçlendiriyor. Biz bu
ülke, “demokrasi değil faşizmle yö-
netiliyor” dedik,  “hukuk, yasa, mah-
kemeler bu gerçeği gizlemek içindir”
dedik, yapılan operasyon “hukuki ge-
rekçelere değil siyasi nedenlere da-
yanıyor” dedik. Bunun en açık itirafı
Erdoğan’ın sözleridir. Operasyon ka-
rarını sözde hakimler vermişti. Hani
henüz soruşturma yürütülüyordu?
Ama bunlar kimin umrunda Başbakan
ortada hiçbir delil yokken, kesinleşmiş
karar yokken avukatların örgüt üyesi
olduğunu ilan ediyor işte! Hukuk adı-
na hareket eden hakim savcılara söy-
lüyoruz, soruşturmayı siz yürütüyor-
sunuz, hadi sorun bakalım. Elinde
bir delil mi var? Soruşturma yürüttü-
ğümüz dosya hakkında bunları konu-
şamazsın, diyebilir misiniz? Diye-

mezsiniz, çünkü siz orada gösterme-
lik oturuyor ve talimatları ile hareket
ediyorsunuz. 

Erdoğan’ın da hukuk, yasa um-
runda değil. O istediği kişi hakkında
atıp tutuyor, üstelik yalan söylüyor.
Büromuzun çelik kapılarla döşeli ol-
duğunu söyleyip duruyor. Oysa po-
lisler bile bu yalanın tutmadığını gö-
rünce vazgeçti.  

Evrakları yaktığımızı, toplantılar
yaptığımızı söylüyor. Buna ilişkin bir
dayanağı var mı? Yok. Tutanaklarda
böyle bir şey yazıyor mu? Hayır yaz-
mıyor. Polisler yalan da olsa böyle bir
bilgi verdiler mi basına? Bunları da
duymadık. Tamamen uydurma ve saç-
ma sapan konuşuyor. 

Bizler avukatız ve basılan yer bir
hukuk bürosu,  her saatte toplantı ya-
pabiliriz. Büromuzun her tarafını çe-
lik kapılarla donatabiliriz. Evrakları da
yakabiliriz. Bunların hiç birisi bizi ör-
güt üyesi yapmaz. Bu saydığı fiillerin
hiç birisi suç değil, bunlara dayanarak
bizi örgüt üyesi ilan edemezsiniz. 

Siz istediğiniz saatte toplantı yapa-
caksınız, sabaha kadar çalışacaksınız,
biz toplantı yapamayacağız, öylemi?
Biz halkın haklarını savunmak için ça-
lışıyoruz, siz halka karşı kullanılmak
üzere yasalar yapıyorsunuz, ülkemizin
topraklarını parsel parsel satmak, zen-
ginlere arazileri peşkeş çekmek için sa-
bahlara kadar az çalışmadınız öyle
değil mi? Biz polisin onlarca tehditle-
rine rağmen sıradan bir yerde yaşayıp
çalışıyoruz. Polisinizin beş dakika da
kırdığı çelik kapı takıyoruz. Siz onlar-
ca koruma görevlisi ile dolaşıyor, zırh-
lı arabalarla, silahlı bir koruma ordu-
suyla geziyor, kalelerde yaşıyorsunuz,
yaşadığınız mahalleleri polislerinizle
kuşatıyorsunuz, geçtiğiniz caddeleri
kapatıyorsunuz,  asıl siz söyleyin bu gü-
venlikle neyi gizlemeyi düşünüyorsu-
nuz, kimden, neden korkuyorsunuz?

Evinizin ve büronuzun dinlenme-
mesi için özel cihazlar geliştiriyorsu-
nuz. Halktan neyi gizliyorsunuz? Giz-
li saklı yasadışı işler mi yapıyorsunuz?
Sizin çok bilmiş mantığınızla söyle-

yelim, çok çalışıp, güvenlik almak ve
özel bilgileri korumaya çalışmak “te-
rörizm” oluyorsa, rahatlıkla söyleye-
biliriz, en büyük terörist sizsiniz. 

Bizler elbette,  müvekkillerimizin
haklarını korumak için bilgilerimizi
saklamak ile yükümlüyüz ve elbette
meslek etiğimiz gereği özel belgele-
rimizi yakabiliriz, yok edebiliriz. An-
cak buna fırsat bulamadığımızı da
söyleyelim. 

Dilinizden düşürmediğiniz terö-
rist suçlaması artık hiçbir işe yaramı-
yor. O kadar çok kişiyi terörist olmakla
suçladınız ki, terörist olmayan kalmadı.
Size göre koca bir halk terörist, fa-
şizme karşı mücadele eden devrimci-
ler, emperyalizme karşı koyan ülkeler
terörist. Efendinizden öyle öğrendiniz
değil mi? Amerika da sizin gibi ken-
di menfaatlerine aykırı herkesi  terö-
rist ilan ediyor. Ancak bu güne kadar
dünya halklarına Amerika kadar zul-
meden, yoksulluk, ölüm ve sefalet gö-
türen bir ülke yoktur. 

Terörün her türlüsü sizin iktidarı-
nızda arttı, yağma ve talan sizin dö-
neminizde arttı. Siz zenginleşirken
Türkiye halkı daha da yoksullaştı,
sağlık, eğitim, barınma, iş güvencesi
gibi haklar gasp edildi, örgütlenme ve
düşünceyi ifade etme özgürlüğü lüks
sayıldı.

Hapishanelerde hasta tutuklular,
tersanelerde, inşaat şantiyelerinde iş-
çiler, sokakta insanlar sizin iktidarı-
nızda katledilirken siz zenginleşmeye
devam ettiniz, işkenceyi sıradan hale
getirdiniz. Sokaklarda kimyasal gaz-
lar kullanmaya başladınız, bilimsel eği-
tim isteyen öğrencileri ya tutukladınız
ya da okullardan attınız. 

Yaşama geçirdiğiniz HES, Kentsel
Dönüşüm, memurlara kuralsız çalış-
ma, taşeronlaştırma politikalarıyla  iş-
çiler, köylüler, doktorlar, avukatlar,
mühendis mimarlar, öğretmenler kı-
saca halkın her kesimi saldırılarınızın
muhatabı oldu. Halka düşman olan
kim, terörist olan kim, aslında çok açık
değil mi? Halka düşman olan da te-
rörist olan da AKP’dir.

Tayyip Erdoğan Bozuk Plak Gibi
11 Çelik Kapı Yalanına Devam Ediyor!

Halkın 
Hukuk

Bürosu



Ülkemizde Gençlik

ÖSYM yeni bir sınav sistemine
geçmeye hazırlanıyor.Sınavlarda ya-
şanan kopya olayını önlemek için ha-
rekete geçen ÖSYM yeni sınavlarda
test yerine açık uçlu soru sistemini
uygulayacak. Bu sınav da açık uçlu
olarak sorulacak. Adaya, ilgili konuda
bir soru sorulup bildiklerini yazma-
sı isteniyor. 

Eğitim sisteminde her gün yeni bir
değişiklik yapılıyor. Sınavların otu-
rum sayısı arttırılıyor, verilen ders-
lerin sayısı arttırılıp azaltılıyor, di-
siplin yönetmeliklerini, cezaları de-
ğiştiriyor. Verilen eğitimin niteliğin-
de ise herhangi bir değişiklik yok. Ve-
rilen eğitimin niteliği gözler önün-
dedir. Tamamen ezbere dayalı, bi-
limsellikten uzak, gerici faşist bir eği-
tim sistemiyle karşı karşıyayız. Öğ-
renciler okullarda öğrendikleri bil-
ginin  karşılığını günlük hayatta bu-
lamıyor, pratikte uygulayamıyor.
Öğrenilen bilgiler  sadece sınavları
geçmek  için kullanılıyor. 8 yıl bo-
yunca İngilizce dersi görüp de ken-
dini ifade edecek kadar İngilizce
konuşamayan, 4 yıllık lise eğitimi bo-
yunca gördüğü  derslerin sınavlarında
0 puan alan öğrenci sayısı az değil-
dir. Okullarda verilen eğitim böyle
olunca öğrencilere çareyi dershane-

ye  gitmekte gösteriyorlar. 
Parası olan dershaneye gidebiliyor,

gidemeyen ise okulda aldığı eğitim-
le yetinmek zorunda kalıyor. Yapılan
bunca değişiklik, bunca iyileştirme ça-
bası boşunadır. Yapılan son değişik-
likte ise kopyanın önüne geçileceği
söyleniyor. Palavra! Soruları çalıp
kendi yandaşlarına dağıtan onlar ol-
masına rağmen aldıkları önlemlerle
kopyanın önüne geçeceklerini söylü-
yorlar pervasızca. Sınava girerken
yapılan üst aramaları, su  şişelerindeki
ambalajların sökülüp de öyle alınması,
toka, saat, telefon vs. alınmaması  ta-
mamen göz boyamak içindir. Alınan
bunca önleme rağmen  nasıl oluyor da
sınavlarda kopya çekiliyor?

Açık uçlu sınav sisteminde ada-
ya konuyla ilgili bir soru sorulup
adayın bildiklerini yazması istene-
cekmiş. Bu sistemin öğrencilerin ye-
teneklerinin üst düzey ‘bilişsel’ yete-
neklerini geliştireceği öne sürülüyor.
Test sistemiyle yapılan sınavlarda
binlerce sıfır çeken öğrencinin böyle
bir sistemle daha başarılı olabileceği
nasıl düşünülebilir? Öğrenciler ders ki-
taplarının dışında başka bir kitap
okumuyor, araştırmıyor. Öğretmen-
lerin derslerde anlattıklarıyla yetini-
yorlar. Öğrendiklerini de sınavı geç-

meleri için yeterli görüyorlar. Okuyup
araştırmayan, okullarda verilen bil-
gilerle yetinen bir gençlik yaratıl-
mak isteniyor. Okullarda işlenen müf-
redat da bellidir. Gerici faşist tarih bil-
gileriyle öğrencilerin kafaları doldu-
ruluyor. Irkçılık öğrencilerin beynine
daha ilkokul çağındayken aşılanıyor.
İlkokul çağında başlıyorlar öğrenci-
lerin düşüncelerine ket vurmaya.

Egemenler kendi sistemlerine hiz-
met eden gençliği bu şekilde yarat-
maya çalışıyor. Kendisine verilenle ye-
tinen, düşünmeyen, sorgulamayan
ülkesinde olup bitene kayıtsız kalan bir
gençlik  yaratılmak isteniyor. Böyle
yetişen gençlik, ülkesinde her türlü
ürünün yetişmesine rağmen neden
açlık yaşandığını , insanların açlıktan
öldüğünü, sayısız yeraltı yerüstü ma-
denleri olmasına rağmen neden iş-
sizliğin yaşandığını sorgulamaz, dü-
şünmez, çözüm de üretmez.

Eğitim sisteminde yapılan bunca
değişiklik boşunadır. Yaptığınız de-
ğişiklikle çürüyen sisteminizi ayak-
ta tutmaya gücünüz yetmeyecek.
Biz Dev-Genç’liler olarak sizin çü-
rüyen bu sisteminizi yıkacak, her-
kesin hakkı olan parasız bilimsel
eğitimi alıncaya kadar mücadele et-
meye devam edeceğiz. 

Yaptığınız Hiçbir Değişiklik, Aldığınız Hiçbir Önlem
Sisteminizdeki Bozukluğu Düzeltemez!

Gençlik Federasyonu’ndan

Parasız Eğitim Sınavsız
Gelecek Hakkımızdır! 

Liseli Dev-Genç’liler 16 Şubat günü Taksim Galatasa-
ray Lisesi önünde “Parasız Eğitim Sınavsız Gelecek İstiyoruz,
Alacağız!” kampanyasının masasını açtılar. Masaya gelen-
lere sınav sistemi yüzünden intihar eden öğrenciler anlatıl-
dı. Sorumlularının ise hiçbir şekilde cezalandırılmadığı üze-
rine sohbetler edildi. Ma-
saya gelenlerin çoğu kam-
panyayı daha önceden de
duyduklarını söyleyerek,
desteklerini her zaman su-
nacaklarını ifade ettiler. 1
imza föyü ve Yürüyüş der-
gisi halka ulaştırıldı.

Devrimcileri Kaçırarak
Kokutamazsınız!

Gençlik Federasyonu üyesi Ebru Ye-
şilırmak, İstanbul’da 19 Şubat günü saat
13.45’de AKP’nin işkenceci polisleri ta-
rafından kaçırıldı. İstiklal Caddesi’nin or-

tasında, yanında arkadaşıyla yürürken önce sivil po-
lisler tarafından etrafları sarılarak keyfi kimlik kont-
rolü dayatıldı. Gençlik Federasyonu üyesi gençleri bu
keyfiliğe karşı bile çıkamadan gözaltına almaya ça-
lıştılar. Ebru Yeşilırmak’ı, “yakalanma kararı var” di-
yerek sivil araca zorla bindirerek kaçırdılar. 

Not: 21 Şubat günü Ebru Yeşilırmak çıkarıldığı
mahkeme tarafından tutuklanarak Bakırköy Kadın Ha-
pishanesine götürüldü.
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Günümüzde hemen hemen tüm
devlet okullarında öğrenciler her bi-
çimde sömürülüyor. Bu sömürü çar-
kını devam ettirmek için de faşist
idare baskı yapıyor, tehdit ediyor.
Liselerdeki baskı üniversitelere
göre daha fazladır, disiplin cezası al-
mak çok basitleşmiştir. Geçtiği-
miz aylarda Behçet Kemal Çağlar
Lisesi’ndeki arkadaşımız Hale Nur
ELİBÜYÜK okuldan atılmıştır.
Okulda birçok hırsızlık, ahlaksızlık
yapılırken bunlara göz yumulu-
yor, ama Hale arkadaşımız okuya-
mayan yoksul halk çocukları için
parasız eğitim istedi, kantinin da-
yattığı pahalı yemekleri yemedi
ve evinden getirdiği simitle kanti-
ni boykot etti. Gün geçtikçe daha
fazla öğrenci kantini boykot etmiş,
Liseli Devrimci Gençliğin düzen-
lediği dayanışma yemeklerine bir-
çok öğrenci katılmıştır. İşte bu
yüzden okuldan atılmıştır Hale…
Daha öncesinde de okul içinde de-
mokratik haklarını savunduğu için
okuldan atılanlar olmuştu. Ama
herhangi bir direniş göstermedikleri
için faşist müdür kendisine sesini çı-
karanı da keyfi bir şekilde okuldan
atmıştır. Bunca yıldır söylüyoruz;
kimse faşizme karşı direnmeden hu-
kuk yoluyla veya uzlaşarak hiçbir
hakkını kazanamaz. Direnenler
mutlaka kazanır. Direnmeyen ise
koşullara teslim olur ve sadece
okulundan, emeğinden olmaz ira-
desini de beraberinde teslim etmiş
olur. Bu yüzden idare bu kadar ra-
hat. Bu yüzden bu kadar keyfi
okuldan atıyor öğrencileri.  Kimi-
sini okuldan atmakla kalmamış, iş-
kencecilerle işbirliği yaparak göz-
altına aldırmıştır. Müdür, öğrenci-
leri okuldan atmakla tehdit ettiği
yetmiyormuş gibi bir de okulun içi-
ni polislerle doldurmuştur. İdare de
Liseli Dev-Genç’liler Hale’nin
okuldan atılmasıyla ilgili sık sık bil-

diri dağıtımı ve eylemler gerçekleştirdiler. İdare ise
Liseli Dev-Genç’lileri gözaltıyla, işkenceleriyle yıl-
dıramadığı için öğrencileri bizden uzak tutmaya ça-
lışmıştır. Öğrencilerin bizi görmesini engellemek
için öğrencileri gizlice arka kapıdan çıkarmıştır. Li-
seli Dev-Genç’liler en sonunda Hale Nur ELİ-
BÜYÜK’ün okula geri alınması için okulun kar-
şısında çadır açmışlardır. Çadır direnişi işkencecileri,
idareyi o kadar korkutmuştur ki açıldıktan 5 gün
sonra sabaha karşı 5.40’da zırhlı araçlarla, özel iş-
kencecilerle çadırımız talan edilmiştir. Daha son-
ra tekrar açıldı. Bu sefer polisler “sizinle konuş-
mak istiyoruz, Hale’yi okula geri alacağız” dedi.
Liseli Dev-Genç’liler tarafından kovulan köpek
neye uğradığını şaşırdı, arabasına bindi ve kaçtı.
Düşman her yolu deniyor… İşkencecileriyle sal-
dırarak bir şey elde edemeyince belediye işçileri-
ni, zabıtalarını kullanıyor. İSKİ’den gelip  “çadı-
rınız su borusunun üstünde, kaldırın” diyorlar.
Her yeri talan eden yıkımcı İBB zabıtaları “1 saat
sonra geleceğiz, kaldırmazsanız burayı yıkacağız”
şeklinde tehditler yağdırarak çadırımızı kapataca-
ğımızı düşündüler.

Yanılıyorsunuz halk düşmanları; istediğiniz ka-
dar saldırın, ne kadar işkence yaparsanız yapın ça-
dırımızı kaldırmayacağız!

Biz, Liseli Dev-Genç’lileriz. Sizin saldırıları-
nıza, işkencelerinize göre değil, mücadelemize olan
inancımızla, kararlılığımızla hareket ediyoruz. Hale
okula geri alınana kadar ve keyfi okuldan at-
malara son verene kadar çadırımızı kaldır-
mayacağız. Halkımıza sesleniyoruz, siz de pa-
ralı eğitime, baskıcı idareye, keyfi okuldan atmalara
karşı Liseli Dev-Genç saflarında destek verin!

Liseliyiz Haklıyız Kazanacağız!

KEYFİ OKULDAN ATMALARA KARŞI HALE İÇİN 
KURDUĞUMUZ ÇADIRDA BİRLEŞELİM!

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

Liseliyiz Biz

BU OPERASYON DHKP-C OPERASYONU DEĞİL38
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Gelişen olayları haberleştirerek,
toplumu bilgilendirmek için görevli
olan gazeteciler, muhabirler; meslek
ahlakı gereği, 5N1K ilkesine göre
çalışmak, gerçeği olduğu gibi yansıt-
mak zorundadırlar. Ancak polisin
sesi olarak çalışmayanların iş bulması
pek mümkün değildir. Onurunu ve
meslek ahlakını bozdurarak iş bulan
bu kişiler; halkın eylemlerini ha-
berleştirerek gündem yapmazlar,
yaptıklarında ise mutlaka bir çarpıt-
ma söz konusudur. Operasyonlarda,
baskınlarda yapılan hukuksuzlukları,
işkenceleri, yağmayı, talanı vermez-
ler. Polisin özel kalemliğini yapar,
bu eşkiyalığı haklı göstermek için
çırpınırlar. 

Kalemini, mesleğini, onurunu,

ahlakını satan polisin muhabirlerinin
yaptığı halk düşmanı haberleri derg-
imizde teşhir edeceğiz.

“Terör örgütü DHKP-C’ye Büyük
Darbe” (Takvim, 19 Ocak 2013)
başlığıyla operasyonu haberleştiren
muhabirin adı, Veli Sarıboğa. “Gü-
venlik güçleri terör örgütü DHKP-
C’ye eş zamanlı operasyon düzen-
ledi. (…) 7 ilde DHKP-C’ye büyük
darbe indirildi. (…) İdil Kültür
Merkezi’nde de aramalar yapıldı”
dediği haberde, kar maskeli polislerin
“Çağdaş Hukukçular Derneği” ta-
belasının önünde bulunduğu bir fo-
toğrafı da yerleştirmeyi ihmal et-
memiş. Hani nerede DHKP-C Sarı-
boğa, hangi üssü basılmış, ağır dar-
ben nerede? Kozmik oda olarak kul-
lanılan ve 7 ayrı çelik kapı ile kilit-
lenen odadan, çok sayıda evrak
çıktı.” 

Hani nerde bu “kozmik oda”, bu

belgeler Sarıboğa? “Kanlı terör
örgütünün Türkiye sorumlusu bir
odada yakalandı. Baskınlarda 16
avukat, 4’ü Grup Yorum üyesi, 1’i
Yurt gazetesi muhabiri olmak üzere
95 kişi gözaltına alındı.” 

Ben haber yaptım, objektif dav-
randım, habercilik ilkelerine ve ah-
lakına bağlı kaldım mı diyorsun?
Yasaya aykırı olmasına rağmen, sa-
bahın köründe kapıları kırarak, du-
varları yıkarak, işkence yaparak gö-
zaltına alanlar terörist değil, DHKP-
C terörist öyle mi? Görevi; işkence
ve katliam olan, halka karşı terör
estiren polis teşkilatı “kanlı terör
örgütü” değil, öyle mi? Sevsinler
senin “büyük darbe”ni. Abartı ve
yalanda sınır yok. 

Sarıboğa ve benzerlerine sesle-
niyoruz: polisin yalanlarını yaz-
mayın, komploların suç ortağı ol-
mayın!

DHKC’nin
bir açıklama ya-

parak, gazeteci Di-
dem Tuncay’ın feda eylemi

nedeniyle gördüğü zarar nedeniyle
halktan, basın emekçileri ile Tuncay
ve ailesinden özür dilemesi ve kabul
etmeleri durumunda zararı gidermek
istediğini belirtmesi burjuva basını
rahatsız etti. 9 Şubat 2013 tarihli ga-
zetelerden bazıları, “DHKP-C’den
küstahlık”(İrfan Okur, Yeni Akit)
“Bu kadarına pes” (Akşam) “DHKP-
C’nin özrüne bak” (Vatan), “DHKP-
C’ye bak”(Güneş) gibi başlıklarla
haber yaptı. 

Ne oldu? Zorunuza giden ne? Ne
bu küstahlığınız? Biz söyleyelim,
“kör şiddet, kör terör” teorinizin çök-
mesinin hazımsızlığını çekiyorsunuz,
zorunuza gidiyor. Ne derler bilirsiniz:
Yalancının mumu yatsıya kadar yanar.
Sizinki de böyle oldu.

DHKP-C’nin şanlı tarihine bak-

tığınız zaman, görebilirsiniz ki, hiçbir
eyleminde halka zarar verilmemiştir.
Bu devrimcilerin hassasiyetidir. En
önemli farkıdır. Biz ki o halk için
ölürken, o halk için savaşırken, halka
zarar vermek olası değildir. Kaldı ki
birçok “askeri eylemde” halka zarar
verebileceği ihtimali  göz önüne alı-
narak vazgeçilmiştir.  DHKP-C’nin
geçmişte olduğu gibi, bugün ve ge-
lecekte de aynı hassasiyeti göstere-
ceğinden emin olabilirsiniz.

Bizim özrümüz asla ve asla iş-
birlikçi, vatan haini “Mustafa Akarsu”
için değildir. Dünya halklarını sefalet,
kan, gözyaşı, yoksulluğa  sürükleyen,
onların kanlarını sömürerek geçinen
asalak Amerika ve işbirlikçileri  için
hiç değildir. Biz istemeden de olsa
gazeteci olduğunu söyleyen, Didem
Tuncay’a verdiğimiz zarardan kay-
naklı özür diledik. Kabul etmeyebilir,
fakat bunu bildirmek bizim devrimci
görevimizdir.

Peki bizim özrümüzle dalga geçen
bu gazeteler ABD ve işbirlikçilerinin
dünya halklarına (Tabi ki ülkemize
de) verdiği zararı nasıl ödeyecek?
Peki siz sayın gazeteciler; bu zarar
karşısında takındığınız suskunluğun
hesabını nasıl vereceksiniz?

Emperyalizmin ve faşizmin terör
demagojisi sizin de beyinlerinizi o
kadar bulandırmış ki, devrimcilerin
gerçek niteliğiyle net bir şekilde kar-
şılaşınca şaşırıp kalıyor, buna anlam
veremiyorsunuz. Ya da bilinçli bir
şekilde hazımsızlığınızı kusuyorsu-
nuz. Bilin ki istediğiniz kadar kara-
lamaya, zihin bulandırmaya çalışsanız
da bu açık olgunun üzerini örtmeye
gücünüz yetmez, çünkü biz haklıyız.
Biz bu haklılığımızla hareket ediyo-
ruz. Cüretimizin nedeni de bu haklı-
lıktır.

Son sözümüz hep bu olacaktır.

HAKLIYIZ KAZANACAGIZ!

DEVRİMCİ TARZ, BURJUVAZİNİN
BOYALI BASININI ŞAŞIRTTI!Amerikan

Uşa
kları

Konuşuyor

Polisin Özel Kalemi Muhabirler
Amerikan

Uşa
kları

Konuşuyor
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ABD Ankara Büyükelçisi Francis Ricci-
ardone DHKP-C Savaşçısı Alişan Şanlı'nın
Feda eyleminden sonra ölen güvenlik gö-
revlisi Mustafa Akarsu için “O bir kahraman,
hepimizi kurtardı” diyerek uşaklarının sırtını
sıvazlamıştı. 

Ricciardone bekçi köpeklerinin sırtlarını
sıvazlayarak SAHTE KAHRAMAN yaratmaya
çalışıyor. 

En son 15 Şubat'ta Ricciardone Ankara Emniyet Müdürü
Kadir Ay'ı makamında ziyaret ederek şöyle dedi: “Türk
polisi, patlamadan hemen sonra olay yerine gelmesi, suçla
ilgili delilleri titizlikle toplaması ve iz sürme çalışmasının
hızlı bir şekilde koordinesi sonucunda çok kısa sürede
bombacı 'teröristin' kimliğine, kullanılan bombanın teknik
özelliklerine ulaştı, dünya standartlarında oldukça başarılı
bir çalışma yaptılar. Türk polisinin gösterdiği üstün gayret
ve başarılı çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum”
dedi. 

Pışpışla Ricciardone pışpışla... İşbirlikçi AKP sizin için
bekçi köpekliği yapacak çok polis yetiştirdi... Artık işbirlikçi
AKP polisinin en önemli görevi Amerikan çıkarlarını ko-
rumak. Amerikan çıkarları için halkımızın üstüne gaz bom-
baları atmak, Amerikan çıkaları için işçiyi, memuru, çiftçiyi,
öğrenciyi coplamak, gözaltına almak, tutuklamak... 

Amerika’nın üslerine karşı mı çıktınız? Füze radar
sistemi istemiyoruz mu dediniz?.. Görürsünüz siz.. AKP’nin
polisi, Amerikanın süper kahramanları sizi ananızdan doğ-
duğunuza pişman etmez mi?..

Şimdi AKP polisinin en büyük “kahramanlığı” ABD
çıkarları için ölmektir... 

Bakın neler de başarmışlar... Eylemden hemen sonra
bombanın teknik özelliklerini öğrenmişler. Bir de ellerindeki
bombanın teknik özelliklerini öğrenemeselerdi. 

Çok büyük bir olay gibi neden şaşırdınız? O kadar da
eğitim vermişsinizdir bekçilerinize... 

Ancak mesele bu değil tabii ki, Ricciardone basit sıradan
bir elçi değil, nerede ne zaman ne söyleneceğini çok iyi
bilir. 

Ricciardone sahte kahramanlık öyküleriyle kendine
bekçi köpekliği yapan polisin çıkarlarını daha iyi koruması,
halka daha çok saldırması için sahte kahramanlar yaratmaya
çalışıyor. 

Pışpışla Ricciardone, pışpışla... Polis teşkilatında sizin
için ölecek çok polis var... Hatta madalya verin polislere...
İşbirlikçileriniz ordusuyla, polisiyle, politikacısıyla çok
meraklıdır Amerika’dan madalyalar almaya, övgüler
almaya... 

Amerikan Ajanı Ricciardone
Uşaklarını “Pışpış”layarak Sahte
Kahraman Yaratmaya Çalışıyor!

İsmet
Berkan
Hürriyet,

16.02.2013

Başbakan Grup Yorum’un şiirini
nasıl okudu?

Hiç güleceğim yoktu; cennet vatanımızda bu da oldu
sonunda ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, bir ifade
özgürlüğü mağduru müzik grubu olan Grup Yorum’un
‘Devrim’ şiirinin çalıntı versiyonunu kürsüden okuyuver-
di.

Sebep şu: Ak Parti Genel Merkez Kadın Kolları
öncülüğünde Diyarbakır’dan 90 çocuk Çanakkale’ye
götürülmüş, oradaki şehitlikleri, savaş alanlarını vs
gezdirilmiş. Bu çocukların bazıları dönüşte Çanakkale
izlenimlerini yazmışlar. Başbakan da dün o yazılanlardan
alıntılarla bir konuşma yaptı.

Ama bilmiyordu ki, Diyarbakırlı çocuk Grup Yo-
rum’un şiirinden ‘esinlenerek’ bir metin yazmıştı ve
bakmayın benim ‘esinlenme’ dediğime, aslında neredeyse
bire bir aynı şiiri aktarmıştı yazısında.

* * *

Balçiçek İlter
HaberTürk, 16.02.2013

Not 2: Uçakta gazeteleri okudum, ardından internette
gezindim, Ali Taran'ın ''Evlenilecek kız'' açıklaması
içimi ne kadar kararttıysa, Başbakan'ın ilahi adalet,
Diyarbakırlı çocukların mektuplarından Grup Yorum'a
ait dizeleri paylaşması o kadar gülümsetti beni... Mem-
leketim çok değil, komşu mesafesinden bile yalnız ve
hüzünlü görünüyor.

* * *

Birgün
16.02.2013

Twitter’da gündem konusu oldu

Başbakan Erdoğan’ın bu şiiri okuması Twitter’da
gündem oldu. Yüzlerce kişi Erdoğan’ın bu konuşmasıyla
ilgili tweetler paylaştı. O tweetlerden bazıları:

@TheRedHack (RedHack?): Diyarbakırlı çocuklar
Tayyip’i fena hackledi. Tayyip’ten Grup Yorum “Kı-
zıldere” şiiri;)

@eskisolcu (eski öğrenci lideri): Anayasa referan-
dumu yaklaşırken, Grup Yorum şiiri okuyan Sayın
Başbakanımızı tebrik ederim.

@SeferYuksel (Sefer Yüksel): Başbakan Erdoğan,
Grup Yorum şiiri okumuş. Başbakan’ın bir şiir okuma
ve hapis durumu daha olur mu dersiniz?

@thebrideandged (Zeynep Arıkanlı): Sayın başba-
kandan bunun üstüne, “çıkıp Dersim dağlarına” per-
formansı beklemek hakkımız.

Basından
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11 Şubat’ta Hatay'ın Reyhanlı il-
çesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'nda
bombalı araçla yapılan saldırıda 14
kişi hayatını kaybetti, 30’a yakın
kişi yaralandı. Patlama, Cilvegözü
ile Suriye'nin Bab-al Hawa Sınır Ka-
pısı arasındaki 4,5 kilometrelik tam-
pon bölgenin Türkiye bölümünde,
sınır kapısına yaklaşık 40 metre uzak-
lıkta bulunan park alanında meydana
geldi. Patlamanın ardından, tüm Tür-
kiye’nin gözü Suriyeli işbirlikçilerinin
cirit attığı ve Özgür Suriye Ordusu
(ÖSO) denen çapulcu katiller sürü-
süne her türlü “yardım”ın ulaştırıldığı
Cilvegözü ve diğer sınır bölgelerine
çevrildi.

Saldırının hemen sonrasında Ada-
let Bakanı Sadullah Ergin, Gümrük
ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı ve
İçişleri Bakanı Muammer Güler Ha-
tay'a gitti. Ve AKP tarafından ardı
ardına yine bilindik ‘Esad suçlama-
ları’ geldi. Başta Başbakan Erdoğan
olmak üzere AKP’li bakanlar yap-
tıkları açıklamalarla Esad yönetimini
suçladılar. Yine işbirlikçi Özgür Su-
riye Ordusu da eylemin kendilerine
karşı Esad iktidarı tarafından yaptı-
rıldığını açıkladı. AKP’nin borazanı
medya da bu suçlamaları tek bir
kanıt sunmaya ihtiyaç duymadan
manşetlerden verdiler.Yaşanan kat-
liamın baş sorumlularının açıklamaları
da gecikmedi. Esad’ı sorumlu gös-
tererek saldırıyı kınadılar. 

Ancak Esad’ı suçlamak artık eskisi
kadar kolay değil. Sınırda yaşayan
halk AKP’nin Suriyeli işbirlikçilere
verdiği desteği biliyor. Patlamanın
yaşandığı yeri işbirlikçilerin kontro-
lünde olduğu, sınırın her iki tarafında
yerleştikleri ve sınırdan rahatça giriş
çıkış yaptıkları biliniyor.

AKP iktidarının Suriye’ye yö-
nelik politikalarının bir sonucudur
bu saldırı. Suriye yönetimini suçla-
yan AKP iktidarı, iki yıldır Suriye’de
ve Cilvegözü sınır kapısındaki pat-
lamada akan her damla kandaki so-
rumluluğunun üzerini örtmeye çalı-
şıyor.

AKP Suriyeli iş-
birlikçilere iki yıldır
her türlü desteği su-
nuyor. İşbirlikçi Suri-
yeliler’e “İnsani yar-
dım” kılıfı altında top-
raklarımızın üs olarak
kullandırılmasından si-
lahlı eğitim verilme-
sine, Suriye’de istih-
barat çalışmalarından
çeşitli füzelere ve tank-
lara, askeri araçlara
kadar her çeşit silahın
verilmesine varan yar-
dımlar bunlar. 

Sağlık Bakanlığı’na
ait ambulanslarla Suri-
yeli işbirlikçilere silah
taşınmasından, sınırlara
yakın yerlerde kaldıkları
evlerin bomba imalat-
hanelerine çevrilmesine,
işbirlikçilerin Türkiye'de
askeri eğitim aldıklarına
kadar pek çok gerçek
yansıdı basına.

Yine CHP milletve-
kili Ali İhsan Köktürk,
Başbakan Erdoğan ve
Milli Savunma Bakanı
İsmet Yılmaz'ın yanıtla-
ması için Meclis’e bir
soru önergesi vererek,
Suriyeli işbirlikçilere
2,5 milyon Kalaşnikof
mermisi gönderilip gön-
derilmediğini sordu.

Suriye ile sınır olan
bölgelerin tamamı iş-
birlikçilerle dolmuş du-
rumda. Yaklaşık iki yıl-
dır buralardan Suriye’ye girerek Su-
riye halkına ve iktidarına yönelik
saldırılar, katliamlar düzenliyorlar.
Yaralıları tedavi için ambulanslarla
Türkiye’ye taşınıyor. Her türlü askeri
eğitim veriliyor bu gruplara. Yeme-
lerinden içmelerine tüm ihtiyaçları
karşılanıyor, her türlü olanak sunu-
luyor önlerine.

İki yıldır direnen Suriye halkını

katleden Amerikan işbirlikçileridir
bunlar. Ülkesini ve halkını Amerikan
emperyalizmine karşı korumak için
direnen Esad iktidarına karşı savaşı-
yorlar. Bu işbirlikçi çapulcuları bes-
leyen, eline geçen her fırsatta savaş
kışkırtıcılığı yapan AKP, Suriye’de
akan her damla kandan sorumludur. 

Türkiye tarihinin en büyük Ame-
rikan işbirlikçisi olan AKP, Esad’a
“katil”, “diktatör” “kendi halkına

Cilvegözü’nde Patlama: 14 Ölü 30 Yaralı

Katliamın Sorumlusu AKP’dir!

Bu açıklamalar suçluluk telaşıyla 
yapılan açıklamalardır

Başbakan Erdoğan: ''Bu olay hem terör hem
de Suriye'deki olaylar konusunda hassasiyetimizin
ne derece isabetli olduğunu, bu konu üzerindeki
yapmış olduğumuz çalışmaların ne denli isabetli
olduğunu göstermesi bakımından çok önemli''

Dışişleri Bakanı Davutoğlu: “Tespit edilen
bazı hususlar var. Kesinlikle bu oradaki insani
yardıma ve oradaki şartlarda hayatlarını idame
ettirmek için çaba sarf eden sivillere yönelik bir
terör saldırısıdır. Bu saldırının Suriye’den sızan
bazı unsurlar tarafından yapıldığı kesindir.”

İçişleri Bakanı Muammer Güler: “Terörist
muhtemelen Suriyeli”

“İnsani yardım”mış... Kimi kandırıyorsunuz.
Artık kim inanır bu yalanlara. Sınır bölgeleri iş-
birlikçi çapulcuların tam at koşturduğu yolgeçen
hanına dönmüş. Sınırlarımız içinde işbirlikçiler
için bomba, silah imalathaneleri kurulmuş. Sınır
bölgesinin tamamı işbirlikçilerin eğitim kampı
haline getirilmiş... İşbirlikçilerin kendi aralarındaki
çatışmalar... Artık işbirlikçi çapulcular kendilerinin
bile kontrol edemeycekleri durumda, Davutoğlu
“insani yardım” dan bahsediyor. Bütün bunlar
suçluluk psikolojisiyle yapılan açıklamalardır.
Katil AKP’dir... 
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karşı savaşıyor” diyerek işbirlikçili-
ğini, katliamcılığını gizlemeye çalı-
şıyor. 

AKP iktidarı suçluluklarının te-
laşıyla Esad’ı suçluyor. Katliamın
sorumlusu AKP’dir. 

AKP, Esad iktidarının yıkılması
için efendilerinden daha büyük çaba
sarfediyor. 

Esad iktidarının emperyalistlerin
ve uşaklarının her türlü koplo ve
saldırılarına rağmen hala yıkılama-
ması ve işbirlikçilerin kendi içinde
bütünlük olup bir alternatif oluştu-

ramaması emperyalistlerde politika
değişkliğine neden olurken AKP ıs-
rarla Esad iktidarının yıkılması için
elinden geleni yapıyor. NATO’nun
BM’nin Suriye’ye müdahale etmesini
istiyor.  Emperyalistlerden istediği
desteği göremeyince tek başına iş-
birlikçilerin koordinatörlüğüne so-
yundu. 

Suriye’de direniş karşısında politik
olarak iflas eden emperyalistler şimdi
Esad’lı ‘çözüm’ arayışı içindeler. İş-
birlikçilerin liderleri de Esad’lı çö-
zümü görüşebileceklerini söyleme-

lerine rağman AKP iktidarı hala Esad
iktidarının yıkılmasından bahsediyor.
Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu
adeta işbirlikçi çapulcuların koordi-
natörü durumunda... İşbirlikçilerin
yöneticiliğine soyundular. Bu yanıyla
AKP iktidarı Cilvegözü’nde patlayan
bombadan doğrudan sorumludur. 

Telaşla yaptıkları açıklamalar da
bu suçlarını örtme çabalarıdır. Ki,
Cilvegözü’ndeki patlama anından
itibaren AKP’nin tavrı olayın üzerini
örtme ve geçiştirme yönünde olmuş-
tur.

Kendince Amerika’ya ve AKP’ye yaranmak istiyor anlaşılan
Ersin RAMOĞLU. 

Şimdiye kadar polisin, MİT’in uydurup medyaya servis et-
tiklerinden aklında kalanlarla sıralamış yalanları, anlatacağı
yeni yalanı desteklemesi için. 

13 Şubat tarihli Sabah gazetesinde “Bence DHKP-C” başlıklı
yazısında, Cilvegözü sınır kapısındaki patlamayı DHKP-C'nin
diye göstermeye çalışıyor acemice. Oldukça acemice olan bu
yazıyla birilerini kendine inandırabileceğini gerçekten düşünmüş
müdür bilemeyiz. 

DHKP-C’nin Kemal Türkler’i öldürmesinden tutun da
Maraş, Malatya, Sivas’ta mezhep çatışmaları çıkarmasına,
Esad’ın ve derin PKK’nın emrinde olmasına kadar yumurtlamış
bir çırpıda yalanlarını. En başa da “DHKP-C'yi eski DEV-
SOL'cu Bülent Uluer, Paşa Güven ve Dursun Karataş kurdu.
Bu üç isim hem Alevi hem de Kürttür” yazdın mı, tüm kanıtlar
hazırlanmış oluyor asıl yalanına. 

Cilvegözü’nde yapılan saldırıyı kastederek, “Ama bence iş
DHKP-C'nin” diyor!

Hadi oradan ırkçı, yobaz, faşist köpek... Ramoğlu her keli-
mesinde beyninin içindeki düşmanlığı kusuyor. “Hem Alevi
hem de Kürttür”müş... Birinin “hem Alevi hem de Kürttür”
olması ne kadar büyük bir suç... Bu kafa her türlü katliamı ya-
pabilecek bir kafadır. Maraş’ı, Sivas’ı yapanlar işte bu kafadır.
Bunlar gazeteci kılığına bürünmüş katillerdir. Bugüne kadarki
tüm katliamlarını, cinayetlerini devrimcilerin üzerine atarak
kendilerini aklamaya çalıştıkları gibi devrimcileri karalıyorlar... 

Sen kimsin, DHKP-C’ye çamur atacak?

Nasıl olsa polisin DHKP-C hakkında dikte ettirdiği yalanlar
ortalıkta cirit atıyor, “benim de bir farkım olsun” diyerek
yazdıysan bu yazıyı başardın!

“Demek uşaklık beyinleri bu hale getirebiliyormuş” dedir-
tebildin kendine!

Amerikan Uşağı
ERSİN RAMOĞLU’NA

30 Ocak 2013 tarihinde, Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı’nın çağrısı üzerine, TMMOB Yönetim
Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı ve 10 Oda
Yönetim Kurulu Başkanı Bakanı ve Bakanlık
yetkilileriyle bir toplantı gerçekleştirdi.

Soğancı, bu toplantıda TMMOB’un AKP
tarafından neden “siyasi hasım” olarak görül-
düğünü sordu. Devrimci Mücadelede Mühendis
Mimarlar (DMMM), Soğancı’nın konuşmasıyla
ilgili olarak 15 Şubat’ta yazılı bir açıklama
yaptı. Açıklamada, TMMOB yönetiminin iş-
birlikçi yönetimlerden hala bir beklenti içinde
olduğu ve sınıfsal tavır almadığı belirtildi. 

“TMMOB Yönetimi, TMMOB’u Düzenin
Vitrin Süsü Yapmamalıdır; TMMOB Yönetimi
‘Sivil Toplumculuktan’ Vazgeçmelidir.”

Çağrısında bulunan DMMM, “TMMOB Yö-
netiminin bütün faaliyetleri, TMMOB’u emekten
yana, halktan yana ve mücadeleyi temel alan
Demokratik Kitle Örgütü (DKÖ) olmaktan çı-
kartıp, düzenin icazeti içerisinde basın açıklaması
yapan, düzenin kurullarında yer almak isteyen,
meclisten, yasalardan ve Anayasa’dan beklenti
içerisinde olan, hükümetle diyalog kurmak is-
teyen ve Avrupa Birliği’nden (AB) medet uman
Sivil Toplum Örgütü (STÖ) haline getirmek
olmuştur” dedi. 

DMMM; TMMOB’a yönelik saldırıları ka-
rarlı bir mücadele ile püskürtebileceklerini ifade
ederek, “Mücadele, Söylemler Üzerinden Değil,
Pratikte Bedeller Ödenerek yapılır” dedi.
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“Artık şehirlerimizde kaçak yapı,
gecekondu, bunlara yönelik gerekirse
yetkiyi tamamen Bakanlığımıza ala-
cağız ve bu tür binalarını değiştir-
meyen, bunları yıkmayanlara sor-
madan kamulaştırmasını yapacak ve
bu binaları biz yıkacağız. Bedeli ne
olursa olsun, oy verirmiş vermezmiş
biz bunları dinlemeyeceğiz artık...”
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan (26
Ekim 2011)

“Artık bundan sonra kimsenin
gözünün yaşına bakmayacağız.” Çev-
re ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bay-
raktar (27 Ekim 2011)

Bu sözler söyleneli, daha doğrusu
Erdoğanlar halka karşı kılıçlarını çe-
keli çok zaman geçmedi. Yaklaşık
1000 kişinin yaşamını yitirdiği Van
Depremi'nin hemen sonrasında ya-
pılmıştı bu açıklamalar tıpkı benzer-
lerini önceki depremlerde dile getir-
dikleri gibi... 

Yangından mal kaçırırcasına hal-
kın üzerine saldırma işaretleriydi bu
ağızlarından salyalar akarak dile ge-
tirdikleri sözler...

Bu sözlerin arkasından birer birer
değil, beşer onar geldi yeni yasalar,
kanun hükmünde kararnameler, dü-
zenlemeler...

Birbiri ardına yıktılar önlerindeki
tüm engelleri...

“Nasıl daha rahat talan ederiz”di
amaçları. Halkın yaşadığı gecekon-
dular/konutlar... nasıl paraya dönü-
şürdü buralar yeniden yandaşları için.

Arka arkaya çıktı 2B yasaları,
torba yasalar, KHK'lar. Bir yandan
yasalarla kendilerini meşrulaştırmaya
çalıştılar, bir yandan da kurdular de-
vasa bakanlıklarını, yeni saldırı mev-
zilerini...

O günlerde, AKP'nin ve işbirlik-
çilerinin amacının halka sağlıklı ko-
nutlar, insanca yaşanabilir alanlar,
deprem riskinden uzak bir barınma
sağlamak olmadığını defalarca kez
söyledik. Bugünlerde ise bu söyle-
diklerimiz iktidarın kendi pratikleriyle
bir kez daha gün yüzüne çıktı. Son
günlerde yoksul gecekondu mahal-
lelerinden, tiyatro salonlarına; Taksim
Meydanı’ndan, ormanlık alanlara her
noktada bir haykırış yükseliyor. Ya-

pılan bu kadar düzenlemenin mey-
velerini toplamaya çalışan AKP ve
yardakçıları birer birer buldukları
alana saldırmaya başladılar. Adeta
bir çekirge sürüsü gibi girdikleri yeri
yerle bir edip üzerine "şahane gök-
delenlerini", "77 katlı yekpare camdan
mağazalarını" dikmek için sabırsız-
lanıyorlar. İstanbul'da Derbent, Ar-
mutlu; Ankara'da Mamak, Sincan,
Dikmen; İzmir'de Kadifekale ve daha
birçok şehirde birçok mahalle çekir-
gelerin saldırı tehdidi ile uyanıyor
her yeni güne...

Afet riski haritaları hazırlayıp
bazı risk derecelendirmeleri yapı-
yorsunuz. 1. derece risk alanı 2.
derece risk alanı vs...

Bu haritaları/derecelendirmeleri
yaparken tek dikkate aldığınız kriter
ise deprem haritaları değil, bölgelerin
rantsal değerlerine dair araştırmala-
rınız oluyor. Tabi ki bu haritalarınızda,
normalde yan yana olan zengin ma-
hallelerindeki yüksek konutlar veya
mağazalar değil; tek katlı, deprem
açısından çok düşük riskler taşıyan
gecekondular var ne hikmetse. Halkın
rant açısından yüksek değerleri olan
bu alanlarda bulunmasını istemedi-
ğiniz için sizin önceliğiniz tabi ki
buralar. Bunu da anlıyoruz...

Ama yok eğer gerçekten diyor-
sanız ki "amacımız gerçekten halkın
sağlıklı konutlarda deprem tehlikesini
hissetmeden yaşaması"; gelin yerinde
ıslahı birlikte tartışalım. Ancak halkın
içerisinde olmadığı, öznesi olmadığı,
kültürünü, yaşamını, mahallelerini
darmaduman edeceğiniz hiçbir pro-
jeye bizler izin vermeyeceğiz.

Tüm bu yasaları çıkarırken ver-
diğiniz isimlerden bile samimiyetten
ne kadar uzak olduğunuzu görüyoruz.
Siz para dışında herhangi bir şeyi
düşünmezsiniz. Daha önceleri de bir-
çok kez söylediğimiz gibi bu durum
çok da şaşırtıcı değil, zaten bu sizin
köhne düzeninizin temeli. Bu sizin
mayanızda var...

AKP’nin bu samimiyetsizliğine
"Ufak" bir iki örnek vermek gere-
kirse:

Van Depremi'yle beraber su yü-
züne çıkan, 17 Ağustos Gölcük Dep-

remi'nin ardından yaşanılacak olası
depremlerde kullanılmak üzere top-
lanmaya başlanan ve değeri yaklaşık
40 milyar lirayı bulan sözde "geçici"
deprem vergilerinin akıbeti; 

''Alınan vergiler, sağlığa, duble
yollara, demir yollarına, hava yolla-
rına, eğitime gidiyor'' Maliye Bakanı
Mehmet Şimşek (27 Ekim 2011)

Bir başka örnekse:
Yorumsuz olarak; "17 Ağustos

1999 Gölcük Depremi'nin ardından
İstanbul'da yaşanacak olası bir deprem
için ‘toplanma ve çadır kurma alanı’
olarak belirlenen 480 boş alanın ye-
rinde bugün AVM, lüks site ve rezi-
dansların yükseldiği bilgisi veriliyor.
Aradan geçen 12 yılda İstanbul nü-
fusunun 3 milyon arttı fakat çadır
alanı olarak belirlenen alanların ya-
rısının konut veya alışveriş merkezi
olarak yapılaşmış durumdadır." Vatan
Gazetesi (29 Ekim 2011)

Yukarıda bahsettiklerimizin yanı
sıra, halk arasında "2B yasası" olarak
bilinen “Orman Köylülerinin Kalkın-
malarının Desteklenmesi ve Hazine
Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan
Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazi-
neye Ait Tarım Arazilerinin Satışı
Hakkında Kanun” ile birlikte orman
alanlarını, "orman vasfını yitirmiş"
alanları yangından mal kaçırırcasına
satmaya başladılar. Yasa 01.02.2013
tarihi itibariyle Cumhurbaşkanı tara-
fından da onaylandı. Ancak yasada
yapılmış olan düzenlemelerin, yap-
tıkları açıklamaların ve belirledikleri
fiyatların ötesine geçerek pervasızlıkta
sınır tanımayan AKP bu satışlarda
beklediği rakamlara ulaşamadığı için
indirimlere de gitmeye başladı. Rayiç
bedelin %70'ine satılması planlanan
2B arazileri neredeyse sudan ucuz
bir şekilde AKP yandaşlarının eline
geçmeye başladı bile.

Kıyı alanlarında zaten yapılaşmaya
fazlasıyla izin veren AKP iktidarı
çıkardığı bu yasalarla beraber sahil-
lerde de yapılaşma için bir başka
deyişle para için her türlü girişimi
gerçekleştirmeye hazır olduğunu bir
kez daha gösterdi.

Sizler, mahallelerde halkın yar-
dımlaşma içerisinde bir arada örgütlü

Halk Düşmanı AKP'nin "Afet Riski" Yalanı
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olarak yaşamasını istemediğiniz için buraların
yerinde ıslahını aklınızdan bile geçirmi-
yorsunuz. Tabi ki örgütlü bir halk sizin
bütün yalanlarınıza karşı bir gün baş kaldı-
racak, bu çağdışı sisteminizin temeline di-
namit koyacak. Tabi ki de "Gecekondulardan
gelip boğazımızı sıkacaklar" diyerek kor-
kunuzu cihana haykırıyorsunuz. Biliyoruz
halktan korktuğunuzu, bu yüzden de anlı-
yoruz neden buraları halksızlaştırmaya ça-
lıştığınızı ve halkı şehrin dışına sizden ola-
bildiğince uzağa göndermeye çalıştığınızı.
Ama korkunun ecele faydası yok! Ne ev-
lerimizi ve mahallelerimizi yıktıracağız ne
de ormanlarımızı ve kıyılarımızı sizlere
peşkeş çektireceğiz.

Sizler ne kadar "Oy verir, vermez umu-
rumuzda değil; yıkacağız, gözlerinin yaşına
bakmayacağız" deseniz de bizler zaten ne
sizlere oy vermeyi düşünüyoruz ne de
gözlerimiz yaşlar içerisinde sizi bekliyo-
ruz!

Bizler Devrimci Mücadelede Mühendis
ve Mimarlar olarak halkın barikatları ar-
kasında olacağız. Evlerimizi, kıyılarımızı,
ormanlarımızı size peşkeş çektirmeye hiç
niyetli değiliz!

Bizler sizin bu projelerinizde çalışmayı
halkın evlerini ve doğasını yağmalayaca-
ğınız projelere imza atmayı reddediyoruz!

Bizler bu projelerinize karşı çıktığı/çı-
kacağı için işinden olan meslektaşlarımızın
da her zaman yanında olduk ve olmaya da
devam edeceğiz!

Emekten, halktan yana olan tüm mü-
hendis mimar şehir plancıları da, insanca
bir yaşam için eğitim, sağlık, barınma hakkı,
su havzalarının korunması, suyun ticari-
leştirilmesinin önüne geçilmesi, doğa ve
çevrenin korunması, ulaşım, deprem, göç,
beslenme, konut sorununun ortadan kalk-
ması, sosyal ve kültürel olanakların sağ-
lanması için mücadele etmeye çağırıyoruz. 

Sorunlarımızın gerçek çözümünün; in-
sanın insan tarafından sömürülmediği, tüm
ekonomik, siyasal, kültürel, bilimsel ve
teknolojik gelişimin insanlığın hizmetine
sunulduğu, bütün toplumsal düzenin te-
melden halkın çıkarları doğrultusunda ye-
niden şekillendirildiği; bağımsız, demo-
kratik ve sosyalist bir ülkede çözüleceğine
inanıyor ve bunun için örgütlenmeye ça-
ğırıyoruz.

DEVRİMCİ MÜCADELEDE
MÜHENDİS MİMARLAR
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Devrimci Anneler Onurumuzdur!
Zulmün Elinden Çekip Alacağız!

Gençlik Federasyonu ve TAYAD’lı Aileler “Geleceğimiz İçin Mücadele
Eden Annelerimiz Serbest Bırakılsın” kampanyasının çalışmalarına 16
Şubat günü devam ettiler. Taksim’de Galatasaray Lisesi önünde masa
açıldı. Yapılan sesli çağrılarda annelerimizin tüm çocuklar için, halkımız
için mücadele ettiği, adaletin olmadığı bir düzende gerçek adaleti sa-
vundukları için tutuklandıkları anlatıldı. 2 saat boyunca açık kalan
masada 5 Yürüyüş dergisi dağıtıldı ve 35 imza toplandı.

18 Şubat günü de Bakırköy Kadın Kapalı Hapishanesi önünde her
hafta yapılan “Geleceğimiz İçin Mücadele Eden Annelerimiz Serbest
Bırakılsın” eylemi yapıldı. Açılan pankartta devrimci anneler ve
avukatların da resimleri yer aldı. Açıklamayı Av. Şükriye Erden’in kızı
Merve Önem okudu. 

Ünzile Araz, Yurdagül Gümüş, Naciye Demir, Şükriye Erden’in
halkın daha iyi koşullarda yaşaması için mücadele verdikleri için tutsak
düşen anneler olduklarını belirten Önem, tutsak annelerinin dışarıdaki
sesi-soluğu olacaklarını ifade etti. Açıklamanın ardından oturma eylemi
yapıldı.

Adliyeler Saray, Yargı Emekçileri
Kapıkulu Değildir!

Büro Emekçileri Sendikası’nın (BES) almış olduğu karar doğrultusunda
14 Şubat günü İstanbul Bakırköy Adliyesi önünde sendikanın İstanbul 1
No’lu Şubesi tarafından eylem yapıldı. Eylemde, “Ek Ödemeler Fazla
Mesailer Maaşımıza Dahil Edilsin” talepli pankart açıldı. Şube Başkanı
Dursun Doğan gündeme yönelik yaptı. Açıklamada örgütlenme ve mü-
cadeleye vurgu yaparken, kazanılmış hakları kaybetmemek için herkesin
bu mücadeleye omuz vermesi çağrısında bulundu. 27 Şubat günü
yapılacak iş bırakma eylemine katılımın önemini ifade etti. 

Açıklamanın ardından yönetim kurulu adına hazırlanan açıklamayı
Eda Baştürk okudu. “Konfederasyonumuz tarafından hesaplanan yoksulluk
sınırı olan 3.481 TL taban aylık olarak tüm kamu çalışanlarına verilmelidir.
Son zamanlarda yaygınlaşan adliyelerdeki yemekhanelerin özelleştirilmesi
uygulamasına son verilerek, kurum tarafından nitelikli ve parasız yemek
hizmeti sağlanmalıdır. Adalet Bakanlığı tarafından 14 Kasım 2012 tarihi
itibariyle kaldırılan ulaşım ödeneği yeniden yargı emekçilerine ödenmelidir”
şeklinde taleplerini ifade eden Baştürk, bu taleplerin yerine getirilmediği
takdirde eylemlerine devam edeceklerini söyledi. Eylem maaş bordrolarının
yakılmasıyla sona erdi.

Malatya E Tipi Hapishanesi’ndeki özgür tutsaklardan Mehmet Ali
Aslan, Kastamonu Hapishanesi’ne sürgün edildi. Kahramanmaraş-
Elbistan E Tipi Hapishanesi’nde olan Derya Taşkıran, Sevda Kurban,
Gönül Bozkurt ve Sevcan Göktaş’ın da 21 Şubat günü Ankara-Sincan
Hapishanesi’ne sürgün edilecekleri öğrenildi. Dersim Halk Cephesi,
özgür tutsaklara yönelik sürgün saldırısıyla ilgili olarak, “AKP’nin son
dönemdeki bütün saldırıları; ABD’ye ‘özür dileriz, sizi koruyamadık’
saldırılarıdır. Büyük paranoya içerisinde olan faşist iktidar bu nedenle
dizginsizce Cephelilerin bulunduğu her mevziiye saldırıyor. Bizler yük
ehliyiz, her sorunun, her yükün ve her saldırının altından daha güçlü
kalkmasını biliriz. Hodri meydan” dedi.

Biz Yük Ehliyiz… Hodri Meydan



Bu vatanı
emperyalizme

satmamak için direnen ve şehit düşen
askerler için Çanakkale Şehitliği’ne
giden öğrencilerin yazdığı şiirler üze-
rinden Grup Yorum'un seslendirdiği
şiiri okudu Erdoğan. Çok değil üç haf-
ta önce gece yarısı çalışma yürüt-
tükleri kurumları basılan; “11 çelik
kapı”sı olan, “terör” faaliyetleri yü-
rüten grubun bir şiirini okudu. Evet
okudu ama bilmeyerek okudu, aslın-
da gördü ki ve halk da gördü ki, hak-
lı olan bu vatana sahip çıkan sadece
ve sadece devrimcilerdir.

Bedel ödemeyi göze alan, uğruna
canı kanı pahasına her şeyini feda
eden devrimcilerdir.

Tayyip Erdoğan şöyle söyledi:
“Çanakkale gezisinde şehitlerin me-
zarını ziyaret eden bir çocuğun duy-
guları ise şöyle anlatılmış ‘Şehitle-
rin mezarına giderken, bir mezarda
birden fazla şehit yattığını görünce
çok duygulandım. Bizler en iyileri-
mizi verdik toprağa. Biz şehitlerin
hiçbir zaman ölmeyeceğini biliyo-
ruz.” Evet bir değil iki değil binler, on
binlerce öldük bu vatanın kurtuluşu
için. Şimdi çocuklarımız o mezarla-
rı her gördüğünde size olan öfkeleri,
kinleri bir kez daha artıyor, işte o öf-
kenin yarattığı duygulardır bunları

yazdıran çocuklarımıza.

Çocuklar, Çanakkale ziyaretinin
ardından duygularını yazdılar ama siz
anlayamazsınız o çocukların duygu-
larını. Çünkü siz vatanı sevmek ne de-
mek, vatan için ölmek ne demek bil-
mezsiniz. Siz yalan ve demagojiler-
le halkı aldatmasını bilirsiniz. Sizin
için vatan Amerikan uşağı olmak
demek, sizin için vatan kan ve göz-
yaşıyla devrimci demokrat halkı kat-
letmek, gözaltına almak, yıllarca ha-
pis yatırmak demek.

Devrimcilerin uğruna canlarını
verdikleri değerleri, şiirleri, yazıları
okumak, vatana hasret giden Na-
zım'dan şiirler okumak sana kalma-
dı. 

Sen ki, kanlı elleri halkın üzerin-
de olan bir soyun temsilcisisin. O yüz-
den bırak bu sahiplenme numaralarını,
bırak bu sahte gözyaşlarını. Yüzler-
ce Nazım Hikmet var ülkesinden
sürgün edilmiş. Yüzlerce devrimci var
hapishanelerde vatanı için tutsak düş-
müş. 

Erdoğan, Grup Yorum'un ne kadar
vatansever olduğunu kendi ağzıyla
söyledi. Bilmeyerek söyledi ama
onun ağzına yakışmadı vatanseverlik
ile ilgili yazılan şiir.

Çünkü, vatanımızı füze radarları,

patriotlar ile donatan emperyalistle-
rin işbirlikçisi olan AKP, vatanı sat-
manın ustasıdır. Grup Yorum ve dev-
rimciler ise vatanı sevmenin ustasıdır. 

Halk düşmanı AKP, nasıl vatanı
sevmekten bahsedebilir? Vatan için
şehit düşenlerin yazdıkları karşısın-
da nasıl ağlayabilir? Timsah göz-
yaşlarıdır bunlar. Emperyalizmle iş-
birliği yapan, topraklarımızı karış
karış satan bir iktidar, vatan kelime-
sinden korkar, sevemez. İşte bu ne-
denlerden ötürü can bedeli yarattığı-
mız değerleri ağzına alamazsın.

Vatanı satandan ne dost ne post
olur. Vatanı satanlar vatanı savuna-
maz. Vatanı ancak hiç yüzünü bile
görmediği insanlar için ölenler sa-
vunabilir. Dün Çanakkale’de vatanı
emperyalizme teslim etmemek için
şehit düşenleri, bugün ABD konso-
losluklarına vatanı tekrar teslim al-
maya çalışanlara karşı feda eylemi ya-
pan devrimciler savunur.

Erdoğan’ın konuştuğu her kelime
yalan ve çıkar üzerinedir. Erdoğan bir
şiir okur, tüm AKP milletvekilleri ağ-
lama seansına başlar. Hatta birbirle-
riyle yarışa girerler, kim daha çok ağ-
layacak diye. Vatan için kim önce öle-
cek diye sorsanız hepsi kaçacak bir
delik arar. Çünkü onlar, ne halkı ne de
bu halkın yaşadığı vatanı sevmezler... 

Düşmanı
Halk

AKP

Kan Bedeli Yarattığımız Değerlerimizi
Ağzına Alma! Vataseverlik Dolu Kelimeler

Senin Ağzına Yakışmaz!

İstanbul’da, 14 Şubat günü Gazi Halk Komitesi, hır-
sızlığa karşı Sultan Düğün Salonu’nda halk toplantısı dü-
zenledi. Komite üyeleri açılış konuşması ile halkı selamladı
ve öncelikle hırsızlığın tanımını yaptı. Nasıl çözülebile-
ceği, halkın birlikte hareket edince hırsızlardan güçlü ola-
cağı anlatıldı. Geçmiş çalışmalardan örnekler verilerek hal-
kın da katılımıyla çözüm önerileri sunuldu. 

Hırsızlığın önüne polis yoluyla geçilemeyeceğini be-
lirten bir katılımcının önerisi; komitelerin gerekirse tek tek
insanlarla görüşmeleri, geniş katılımlı yürüyüşler düzen-
lenmesi yönünde oldu. Asıl sorunun “hırsız” değil hırsı-
zı var eden, yönlendiren çetelerin olduğu belirtildi. Asıl
olarak çetelerle mücadele edilmesi gerektiğinin altı çizildi.
Mahalle komitelerinin örgütlenmesi ve genişletilerek

sokak komitelerinin oluş-
turulmasının ardından sokak
ve mahallelerin birbiriyle
iletişim içerisinde, organize
olarak faaliyet yürütülmesi
tartışıldı. 

Esnafın rolüne yönelik
olarak da esnafın birlikteliğinin önemine dikkat çekildi.
Hırsızlığa karşı “halk güvenlik birimleri” oluşturulabile-
ceği üzerinde duruldu. Sonuç olarak hırsızlığa yardım ve
yataklık yapanların komitelere bildirilmesi istendi. Hır-
sızlarla çalışan esnafların teşhir edilmesi gerektiği söylendi.
3 Mart günü geniş katılımlı bir yürüyüş düzenlenmesi ka-
rarı alındı.

Hırsızlığın Çözümü Halkın Örgütlü Gücündedir!
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Elazığ
14 Şubat tarihinde Elazığ Mer-

kez’de Yürüyüş dergisinin dağıtımı-
nı yapan iki Halk Cepheli, AKP’nin iş-
kenceci katil polisleri tarafından adım
adım takip edilerek; ‘23 FH 225’
plakalı arabanın içerisinden gizli giz-
li fotoğrafları çekildi. Bunu gören
Halk Cepheliler, sivil polis aracının ya-
nına gittiler. Halk Cepheliler; “Korkak
halk düşmanları... Neden bizi günlerdir
takip, taciz ediyorsunuz? Neden pe-
şimizde dolanıp duruyorsunuz?” di-
yerek işkencecileri teşhir ettiler.

İzmir
Ege Gençlik Derneği’nden Caner

Aydın’ın ailesini sürekli arayıp gö-
rüşmek isteyen İzmir polisi, istediği
cevabı alamayınca Aydın’ın babasının
çalıştığı yere gitti. Polis bu deneme-
sinden de eli boş döndü.

Berkay Sarıpınar’ın da ailesini
sürekli arayan polis yine başarılı ola-
madı. 

Ege Üniversitesi’nde okuyan Gam-
ze Balca’nın ailesini İstanbul’da gidip
bulan polis, ailesine Gamze’nin ka-
tıldığı basın açıklamalarının fotoğ-
raflarını gösterdi. Ailenin “Ne var
bunda, parasız eğitim isteyerek benim
kızım suç mu işliyor?” demesi üzeri-
ne işbirlikçi polis aileyi korkutarak
baskı yapmaya çalıştı.

Ege Gençlik Derneği, üyelerine yö-
nelik bu polis tacizleriyle ilgili “Biz-
ler  mücadelesini verdiğimiz kavga-
mızda ne kadar haklıysak aileleri-
miz de haklı olduğumuzu çok iyi bi-
liyor. Siz Amerika’nın uşaklığını ya-
parken bizler onurlu ve namuslu bir şe-
kilde yaşamayı tercih ettik” açıkla-
masında bulundu.

Dersim
6 Şubat günü itibariyle Özel Mun-

zur Koleji Fen Anadolu Lisesi öğ-

rencisi olan Ecem Dikme’nin Pülü-
mür’de oturan ailesi polisler tarafın-
dan aranarak taciz ediliyor.

Dikme’nin ailesini, Tunceli Em-
niyeti’nden arayıp, adının “Zeynep”
olduğunu söyleyen bir kadın polis “Kı-
zınız yasadışı örgütlerin basın açık-
lamalarına katılıyor, kızınızı da alarak
Emniyet’e gelin” dedi. Ailenin Em-
niyet’e gitmemesi üzerine, aralıklı
olarak 1 hafta boyunca ısrarla arayan
işkenceciler, “Emniyet’e gelmezseniz
elimizde fotoğraflar var, bakın tutanak
tutarız” diyerek tehdit ettiler. 

Halk Cephesi, polis tehditleriyle il-
gili bir açıklama yaparak, “Tunceli
Emniyeti polislerini uyarıyoruz. Suç-
larınıza yeni suçlar ekliyorsunuz. Ar-
kadaşlarımızın ailelerini arayarak ta-
ciz etmekten vazgeçin” dedi. 

Ankara
AKP polisi “15 DHKP-C'li Canlı

Bomba” başlıkları ile devrimcileri
yine afişe etti. Polis tarafından bası-
na verilen ve basının televizyon ek-
ranlarından, gazete sayfalarından, in-
ternetten hedef göstererek afişe ettiği
devrimcilerden biri de Murat Kor-
kut'tu. Korkut'un fotoğraflarını dağı-
tan, ailesini de sürekli arayarak psi-
kolojik baskı altında tutan komplocu
işkencecilerle ilgili Ankara Halk Cep-
hesi yazılı bir açıklama yaptı. 17 Şu-
bat tarihli açıklamada, “Ankara Em-
niyeti’ni ve tüm emniyet müdürlük-
lerini, polisin yalan haberlerini ya-
yınlayan basını uyarıyoruz: 15 DHKP-
C'li Canlı Bomba başlığı ile teşhir ede-
rek katletmeyi planladığınız devrim-
cilere gelecek en ufak bir zararın so-
rumlusu emniyet çalışanları ve bu ha-
berleri yapan gazetecilerdir. Eğer bir
parça gazetecilik ahlakınız ve insan-
lık gururunuz varsa derhal bu haber-
leri yayınlamayı bırakır ve geçmişte
yayınladığınız tüm haberleri yalan-

larsınız” denildi. 
İşkenceci, komplocu Ankara Em-

niyet’inin bir diğer faaliyeti ise 20 Şu-
bat günü Ankara Gençlik Derneği’ne
gidip gelen Elif Yönden’in ailesini ara-
yarak: “Elif şu anda dergi dağıtıyor.
Söyleyin onu bu defalık affediyoruz,
bir dahakine affetmeyeceğiz” tehdi-
dinde bulunmak oldu. Ankara Genç-
lik Derneği, bir açıklama yaparak ar-
kadaşlarının başına gelecek her şey-
den Ankara Emniyet Müdürlüğü’nün
sorumlu olacağını söyledi.

Çanakkale
Çanakkale’de okumakta olan Erdal

Çetin’in ailesi defalarca Muş Varto
Emniyeti tarafından arandı ve Emni-
yet’e gitmeleri istendi. Polisler, Ulu-
şan Çetin’i tutuklamakla tehdit ettiler. 

Biga’da okumakta olan başka bir
Çanakkale Gençlik Derneği üyesinin
ailesi de Bursa’nın işkenceci polisle-
ri tarafından aranarak tehdit edildi. 

20 Şubat’ta bir açıklama yapan Ça-
nakkale Gençlik Derneği, “Aileleri-
mizi işbirlikçileştirme çabalarınız bo-
şunadır” dedi.

Tehditlerle, Baskınlarla Meşruluğumuzu Karartamazsınız 

Liseli Dev-Genç'liler, arkadaşları
Hale Nur Elibüyük’ün okula geri alın-
ması talebiyle Behçet Kemal Çağlar Li-
sesi önünde başlattıkları çadır direni-
şinde 10 Şubat günü eylem yaptılar. Ey-
lemde, Elibüyük’ün okuldan atılması-
na, Liseli Dev-Genç’lilerin düzenlediği
dayanışma yemeklerinin gerekçe gös-
terilmesindeki keyfiyet anlatıldı.

Çadırın kurulduğu gün, İSKİ gö-
revlileri ve zabıtalar tehdit ederek ça-
dırın kaldırılmasını söylediler. Bu-
nunla başarılı olamayınca polisler ge-
lip taciz etmeye çalıştılar. Lisesi Dev-
Genç’liler sloganlarla polisi kovdular.

Direniş Yoksulların Tek Silahıdır

Ankara Dersim Çanakkale
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AKP’nin polisinin komplolarla tutukladığı devrimciler
sahiplenilmeye devam ediliyor. Adana ve Ankara’da kom-
plo sonucu tutuklanan devrimcilerin serbest bırakılma-
sı için eylemler yapıldı.

Adana
Hatay ve Adana’da tutuklanan

devrimcilerin mahkemesi 12 Şu-
bat günü Adana Adliyesi’nde gö-
rüldü.

Adliye önüne giden Halk Cep-
heliler burada hukuksuzca tutuk-
lanan arkadaşlarının serbest bıra-
kılması için eylem yaptılar. Ey-
lemde AKP iktidarının devrimcilere
saldırarak ayakta kalmaya çalıştı-

ğı ifade edildi.
Mahkemede Hatay tutsakları Selda Özçelik, Güzin Tol-

ga ve Yılmaz Viraner serbest bırakılırken, Adana tutsakları
Celal Önkoyun, Mehmet Bıldırcın ve Bahri Erinç’in tu-
tukluluklarının devamına ve mahkemenin 16 Nisan’a er-
telenmesine karar verildi.

Ankara
Ankara'da komployla tutukla-

nan devrimciler için Halk Cephe-
liler, 19 Şubat günü yine Adalet Ba-
kanlığı’nın önündeydiler. Eylemde
yaşanan saldırılardan bahsedildi
ve “Bir biz yola gelmedik, bir biz
ıslah olmadık. Ve biz milyonlar
olup kazanacağız” denildi. 

18 Ocak Komplosu ile tutuklanan
ÇHD ve HHB üyesi avukatların ser-
best bırakılması talebiyle İstanbul
Çağlayan Adliyesi’nde ÇHD’li avu-
katlar tarafından 18 Şubat günü ey-
lem yapıldı. Adliye önünde basın
açıklaması yapan avukatlar, Adliye
içine girerek burada oturma eylemi
yaptılar. Bu sırada Adliye içinde
“Tutuklu Avukatlara Özgürlük” pan-
kartını açan avukatlara özel güven-
lik ve polis saldırdı. 

Alkışlarla oturma eylemlerine
devam eden avukatlar, topluca 7.
kattaki hakimliğe tahliye dilekçesi
vermek üzere merdivenlerden çık-
maya başladılar. Kalkanlarla ve gaz
maskeleriyle Adliye’ye giren çevik
kuvvet polisleri, avukatların önünü
keserek, biber gazlarıyla ve coplar-
la saldırdı. Polisin saldırısında Özgür
Esen, Muhittin Köylüoğlu, Erman
Öztürk, Halil Kocabaş ve Arman
Yılmaz gözaltına alındı. Evrim De-
niz Karatana, Onur Şahinkaya, Ra-
mazan Demir, Ayfer Akbayır, Tarkan
Özdemir ve Tamer Doğan ise yara-

landıkları için hastaneye sevk edildi. 
Çağdaş Hukukçular Derneği Ge-

nel Merkezi, avukatlara yönelik sal-
dırının ardından aynı gün yazılı bir
açıklama yaptı. “Susmadık Susma-
yacağız” başlıklı açıklamada, “Bu hu-
kuksuzluk, adaletsizlik sona erince-
ye, tüm tutuklu avukatlar özgürlü-
ğüne kavuşuncaya kadar da orada
olacaklar” denilerek İstanbul Adli-
yesi’nde yapılan eylemin yalanlarla
tutuklanan avukatlara destek için ol-
duğu ifade edildi.

“Faşizme Karşı Demokrasi,
Keyfi Tutuklamalara Karşı
Adalet İstiyoruz”

18 Ocak günü yapılan baskınlar
sonucu, yalanlarla tutuklanan Veysel
Şahin ve Gamze Keşkek için 16 Şu-
bat günü bir araya gelen Sanat Cep-
hesi, Taksim’de eylemlerine devam
etti. “Komplolarla, yalanlarla tutuk-
lanan arkadaşlarımız serbest bırakı-
lana kadar yürüyüşümüz devam ede-
cek” diyen Sanat Cephesi, “Faşizme
Karşı Demokrasi, Keyfi Tutuklama-

lara Karşı Adalet İstiyoruz” pankar-
tı arkasında yürüyüşe geçti. 

Galatasaray Lisesi önünde bir
açıklama yapan Grup Yorum üyesi
Caner Bozkurt, “Bu ülkede gerçek-
leri savunan devrimci avukatlar, sa-
natçılar, gazeteciler şu anda tutuklu
ve bizler faşizme karşı, komplolara
karşı yürüyüşümüze devam edeceğiz,
her geçen gün daha da kalabalık
olacağız” dedi. Bozkurt’un ardın-
dan ÇHD Genel Yönetim Kurulu
üyesi Ceren Uysal bir konuşma yap-
tı. Uysal tutuklanan avukatlar gibi
kendilerinin de 40 yıldır işçilerin, ezi-
lenlerin, sömürülenlerin sesi olmaya
çalıştıklarını, bunun mücadelesini
verdiklerini belirtti. 

Komploları Direnişlerimizle Bozacağız!

AKP’nin Terörüne Teslim Olmayacağız!
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İstanbul Adliyesi İçi

İstanbul Adliyesi İçi

İstanbul Adliyesi Önü

Ankara



Devrimci İşçi Hareketi, Şişli Be-
lediye Başkanı Mustafa Sarıgül’ün
Genel-İş 3 Nolu Şube’ye kendi iş-
birlikçilerini yerleştirmeye çalışma-
sıyla ilgili olarak 20 Şubat günü
Gayrettepe’de bulunan Şişli Beledi-
yesi önünde bir eylem yaptı.

Genel-İş 3 Nolu Şube Sekreteri
Savaş Doğan tarafından bir açıklama
yapılarak, şube başkanı Mevsim
Gürlevik’in patronlarla işbirliği yap-
tığı, yönetici olduğu sendikanın üye-
si işçilerini, emekçileri işverene sat-
tığı için istifa etmesinin istendiğini ve
Gürlevik’in istifa ettiğini belirtti.
Doğan, Gürlevik’in istifasının ar-
dından Sarıgül’ün belediyede işçile-
rin temsilcisi olarak kendi işbirlik-
çilerini yerleştirmeye çalıştığını be-
lirterek, “Mustafa Sarıgül kendine
bağlı sendika istemektedir. İstemek-
tedir ki o belediye olanaklarını çar-
çur etsin ve sendikacılar da destek ol-
sun. O da beslediği sendikacılara kı-
rıntılar atsın. Bizler böyle bir işleyi-
şe izin vermeyeceğiz. Şişli beledi-
yesinde Türk-İş’e bağlı bir sendika
değil DİSK’e bağlı bir sendika ör-
gütlüdür. İşçilerin öz örgütlü sendi-
kaları işçiler yönetecektir. Sendikal
demokrasiyi işçiler hayata geçire-
cektir” dedi.

“Patron Sendikacılığına İzin Ver-
meyeceğiz Mustafa Sarıgül; İşçinin
Sendikasını Rahat Bırak!” pankartı-
nın taşındığı eylemde, “İşçiyiz Hak-
lıyız Kazanacağız, Şişli İşçisi Yalnız
Değildir” sloganları atıldı.

Eylemde Grup Yorum üyesi İnan
Altın kısa bir konuşma yaptı. Altın,
işçilerin yanlarında olduklarını ifade

etti ve “Kendi istedikleri gibi bir sen-
dika yaratmak istiyorlar” dedi. Eylem
söylenen marşlar ile sonlandırıldı.

Haklarımızı Alana Kadar
Bu Meydanlardan
Gitmeyeceğiz!

16 Şubat günü Taksim’de bir ara-
ya gelen Hey Tekstil işçileri, eylem-
lerine bir yenisini daha eklediler.
Hey Tekstil işçileri haklarını alama-
dıkları için işten atıldıklarını ve hak-
larını alana kadar yorulmadan, tü-
kenmeden eylemlerine devam ede-
ceklerini söylediler. 

“Gasp Edilen Haklarımızı İstiyo-
ruz”, “İşimizi, Ekmeğimizi, Hakları-
mızı İstiyoruz Alacağız” pankartı ar-
kasında yürüyüşe geçen işçiler “Hal-
kız Haklıyız Kazanacağız”, “İşçiyiz
Haklıyız Kazanacağız” sloganlarını at-
tılar. Mango mağazasının önüne gelen
işçiler; sözleşmelerine sadık kalma-
dıkları için, işçi haklarından sorumlu
oldukları için, Aynur Bektaş gibi hal-
kın emeğini çaldıkları için Mango’ya
boykot çağırısı yaptılar. 

Galatasaray Lisesi önüne gelin-
diğinde Zeki Gördeğir basına bir
açıklama yaptı. Gördeğir, “Sermaye
sahipleri tarafından yaratılan ve iş-
çileri açlık sınırının da altında, sefa-
let içinde yaşamaya mahkum etme
pahasına sürdürülmeye çalışılan ka-
pitalist sistemi altüst etmek için di-
reniyoruz. Haklarımızı alana kadar bu
alandan gitmeyeceğiz” dedi. Hey
Tekstil işçilerine destek için orada bu-
lunan Pınar Aydınlar ve Grup İklim
de “direnen işçilerin arkasında dur-

mak boynumuzun borcudur” dediler.
70 kişinin katıldığı eylem çekilen ha-
layların ardından sona erdi.

İşçilerin eylemlerine destek zi-
yaretleri de devam ediyor. 15 Şubat
günü sanatçı Pınar Aydınlar Hey
Tekstil işçilerinin yanındaydı. 20
Şubat günü ise direnişte olan İTÜ
Asistanları, Devrimci Mücadelede
Emekliler ve direnişlerini zaferle
sonuçlandıran Roseteks işçilerinden
bir kişi de eylemdeydi.

Eylemlerde işçiler hakları olan 3
aylık maaşlarını ve kıdem ve ihbar
tazminatlarını Aynur Bektaş’a ye-
dirmeyeceklerini vurguladılar.

“Patron Sendikacılığına İzin Vermeyeceğiz
Mustafa Sarıgül; İşçinin Sendikasından Uzak Dur”

Sendika İşçinindir, İşverenin Değil!

Şişli Belediyesi Önü Taksim
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Bütün yaşadıkları saldırılar Halk Cep-
helilerin çalışmalarını durduramadı. Halk
Cepheliler milyonları örgütleme iddiasıy-
la çalışmalarına devam ediyorlar.

İstanbul
TAYAD'lı Aileler, 15 Şubat günü  Taksim

Galatasaray Lisesi önünde “masa açtılar”.
TAYAD'lı Aileler, 16 Şubat günü,  masa

açtılar. Şişli Meydanında açılan masada bil-
diriler ve Yürüyüş dergisi halka ulaştırıldı. 

Ankara
17 Şubat günü, General Zeki Doğan Ma-

hallesi’nde,  62 adet afiş asıldı.

Bursa 
7 Şubat günü Teleferik Mahallesi’nde, 9

Şubat günü de Kestel-Kale Mahallesi’nde
“milyonları örgütleyeceğiz kampanyasının af-
işleri asıldı.

Biz Milyonlarız,
AKP Zulmünü Yeneceğiz!



Kamu Emekçileri Cephesi’ne yö-
nelik olarak 19 Şubat’ta yapılan ope-
rasyonlarla ilgili olarak Avrupa’da da
protesto eylemleri yapıldı.

Yunanistan: Yunanistan Halk
Cephesi, yazılı bir açıklama yaparak,
"Bir kez daha haykırıyoruz emper-
yalizmin uşaklarına; bizi bitiremez-
siniz, sizin gibi namertlere boyun
eğmeyeceğiz!” dedi.

Almanya-Berlin
Berlin Halk Cepheliler, 20 Şubat

günü Berlin Konsolosluğu önünde bir
protesto eylemi yaptılar. “AKP Te-

rörüne Son, Baskılar Bizi
Yıldıramaz” yazılı pankartın açıldığı
eylemde; kamu emekçilerine yönelik
operasyonların derhal durdurulması ve
gözaltına alınan devrimci-demokrat
memurların serbest bırakılması is-
tendi.

Almanya-Hamburg 
Devrimci Memur Hareketi’ne yö-

nelik keyfi gözaltı saldırısı 20 Şubat'ta
Hamburg Konsolosloğu önünde Halk
Cepheliler tarafından protesto edildi.
“Devrimci Memurlar Serbest Bıra-
kılsın” pankartının açıldığı ve kırmı-
zı bayrakların dalgalandırıldığı ey-
lemde; “Ne yaparlarsa yapsınlar dev-

rimci memur hareketinin mücadele-
sini durduramazlar. AKP'nin baskı-
larına boyun eğmeyeceğiz” denildi.

İngiltere:
19 Şubat’ta 28 ilde kamu emek-

çilerine yönelik saldırıları protesto et-
mek ve gözaltına alınanların yalnız ol-
madığını göstermek için Londra’da-
ki Türkiye Büyükelçiliği önünde pro-
testo eylemi yapıldı.

Halk Cephesi önlüklerinin giyil-
diğı, kızıl bayrakların taşındığı ey-
lemde “Adaletin Olmadığı Yerde Ör-
gütlenmek Suç Değildir, Haktır” ya-
zılı pankart açıldı. İngilizce bildiri da-
ğıtıldı. 

Mehmet İçpınar İçin
40 Yemeği Verildi!
4 Ocak’ta akciğer kanserinden

vefat eden Mehmet İçpınar, 40 ye-
meği verilerek anıldı. 17 Şubat’ta
Duisburg Marxloh’da bulunan
kendisinin de hayattayken baş-
kanlığını üstlendiği Duisburg Aile
ve Gençlik Derneği’nde düzen-
lenen anma, bir dakikalık saygı
duruşundan sonra tanıyanların
anlatımıyla devam etti.

Tanıyanlar onu, “Mehmet ar-

kadaş hep içimizdeydi, mücade-
lenin şu ya da bu düzeyinde ya-
nımızdaydı. Ailesi, dostları ve
büyük ailesi burada” diyerek an-
lattılar. Anlatımların ardından,
hazırlanan yemek hep birlikte
yenildi.

Av ru pa’da
AKP Halkın Herkesimine Saldırmaya Devam Ediyor!

Boyun Eğmeyeceğiz, Bizi Bitiremeyecekler!

Irkçılığa ve Yozlaşmaya
Karşı Örgütlenelim!
"Yozlaşmaya Karşı Sessiz Kalmaya-

cağız" diyerek, Belçika'nın Liege şehrin-
de 16 Şubat günü Belçika Anadolu Genç-
lik tarafından “Irkçılığa, yabancı düşman-
lığına ve yozlaşmaya karşı” gençlik şöle-
ni yapıldı. 

Liege'nin Bressoux bölgesindeki bir
spor salonunda düzenlenen gecede salona
Belçika Anadolu Gençlik imzalı 8 pankart
asıldı. Pankartlarda, İlkay İşler’in tutsaklı-
ğından, Aygün kardeşlerin cenazelerinin
verilmemesine, Alişan Şanlı'nın ölümsüz-
lüğüne, Ford işçilerinin direnişine, Suriye
halkının uğradığı emperyalist kuşatmaya,
devrimci tutsakların direnişine, ırkçılığa, ya-
bancı düşmanlığına ve yozlaşmaya vurgu ya-
pıldı. 

Gecede KESK MYK üyesi Akman
Şimşek de bir konuşma yaptı. Şimşek, fa-
şist AKP iktidarının halka ve devrimcile-
re yönelik saldırılarından söz ederek, ka-
patılmaya çalışılan Ford fabrikası ile ül-
kemizde direnen Hey Tekstil işçilerinin di-
renişini söyleyerek, ülkede ve Avrupa ül-
kelerinde de aynı politikaların sürdürül-
düğünü belirtti.

Sanatçı Mahir Bakıray'ın Kürtçe-Türk-
çe şarkılarından sonra bu kez kapatılmaya
çalışılan Ford fabrikasının işçileri adına bir
konuşma yapıldı. Gece Grup Yorum'un söy-
lediği coşkulu şarkılarla sona erdi. 

Şehit Ailelerini Ziyaret Etmek
Şehitlerimize Sahip Çıkmaktır!

İngiltere'nin başkenti Londra’da şehidimiz Ayten Korkulu’nun ai-

lesi Halk Cephesi tarafından ziyaret edildi. 9 Şubat 1996’da İstanbul

Bahçelievler’de katledilen halk kurtuluş savaşçılarından Ayten Kor-

kulu’nun abisine yapılan ziyaret, şehitlerin anısına yapılan saygı du-

ruşu ile başlayıp, Halk Cephesi adına kısa bir konuşma ile devam etti.

Hukukçular Halk Düşmanlarına
Karşı Birlik Olmalıdır!

İngiltere’nin başkenti Londra’da, 18 Ocak Komplosu ile tutuklanan Çağ-
daş Hukukçular Derneği üyesi avukatları desteklediğini ilan eden Halda-
ne Sosyalist Hukukçular Birliği (Haldane Society of Socialist Lawyers) İda-
ri Kurulu adına Micheal Mansfield QC ve oturum Başkanı Liz Davies im-
zalı dört farklı kuruma mektuplar yazıldı. Kurum, İngiltere Büyükelçili-
ği’ne, Başbakan Tayyip Erdogan’a, Dışişleri Bakanı’na ve Türkiye Bü-
yükelçiliği’ne yazdıkları mektuplarda hukuki taleplerini belirttiler.

24 Şubat
2013

49

Yürüyüş

Sayı: 353

ÖRGÜTLENME HAKKINA SALDIRIDIR!



Şu günlerde eski bir Nazi subayı
olan Papa 16. Benedikt'in istifası tar-
tışılıyor. Ancak sapıkları koruyan bir
papa oluşuyla değil; kendi araların-
daki çıkar ilişkileriyle tartışılıyor. O
konuya tekrar değineceğiz aşağıda.

İlk önce şunu belirtelim, ırkçı pa-
paları eleştirmemiz Hıristiyan inan-
cından olan Avrupa halkına yönelik
bir eleştiri değildir. Halkın inançları-
na karşı saygılıyız. Halkın inançları-
nı kullanan, ırkçı, sapıkları koruyan
papalara karşıdır tepkimiz. Bu sözü-
müz onlaradır.

Almanya'da, ırkçılığın bir devlet
politikası ve hayatın her alanında ol-
duğunu defalarca yazmıştık. Irkçılık
ne tek başına diri diri yakılmak, ne de
sokak ortasından öldürülmek değildir.
Eğer yabancıysanız, Türkiyeli’yseniz,
Müslüman’sanız, ırkçılığı hayatınızın
her alanında hissedersiniz. Okulda, iş
yerinde, belediyede, hastanede, dok-
torda, sokakta…

İşte eğitim alanında ırkçılığa son
bir örnek daha eklendi. Bu vereceği-
miz örnek aslında “şok etkisi” yara-
tan bir durum değil. Ama Alman ba-
sınında öyle çıktı bu haber. Bizim de
halkımızın da bildiği gerçeklerden sa-
dece bir tanesi. Defalarca yazdığımız
bu gerçeği, bir Papa çıktı kendi ağ-
zıyla doğruladı ve göğsünü kabarta-
rak da anlattı. Tek yeni olan budur.

Daha önce de televizyonlara sık
sık çıkan, vaazlarıyla bilinen, tanınan
Alman Papaz Jürgen Fliege, Alman
“Birinci Devlet Televizyonu” ARD'de
Sandra Maischerberger'in sunduğu
Talkshow programına katıldı. Prog-
ramda normal şartlarda Papa 16. Be-
nedikt'in istifası ve bunun ardında ya-
tan nedenler tartışılacaktı. Ancak
konu “nasıl olduysa”, bir anda Türk-
ler ve uyum tartışmasına doğru kay-
dı. Programa katılan konuklar da şa-
şırdılar bu olaya. Nasıl oldu da ko-
nunun buraya geldiğine şaşırmamak
mümkün değildi ama laf bu iplik gibi

nereye çeksen uzuyor. Papaz, ırkçı-
lığını kanıtlamak için gelmişti sanki
programa. Hedefi Türkiyeliler’e yük-
lenmekti.

Alman papaza programda, Al-
man velilerin neden Katolik okulla-
rını tercih ettiği soruldu. Bu soruya
Papaz Fliege'nin cevabı ırkçı oldu.
"ÇÜNKÜ KATOLİK KREŞLE-
RİNDE TÜRK YOK, O NEDEN-
LE ALMAN VELİLER ÇOCUK-
LARINI BURALARA GÖNDE-
RİYOR. BU OKULLARI TER-
CİH EDİYORLAR" ve Papaz bunu
üstüne basa basa iki kez tekrarladı.
Susmuyordu, devam edecekti ama su-
nucu araya girdi, konuyu değiştirdi. 

Hani Allah yolunda herkes eşitti?
Geçin bu palavraları. Verdiği vaaz-
larda çocuklarınızı Türklerle oynat-
mayın da diyordur bu kafa. Neden ol-
masın? Hitler faşizmi döneminde,
faşizmi destekleyen kiliseler Papalar
unutulmadı daha.

Katolik kiliselerine bağlı kreşlere
Türkiyeliler çocuklarını kolay kolay
aldıramazlar. Kendisine en yakın
kreş Katolik kilisesine bağlı kreş
oluyor ve oraya yazdırmak istiyor in-
sanlarımız. Okullara dahi alınırken bu
kreşlerin isimleri önemli oluyor. Ve
Katolik kiliselerinden gelen çocuk-
ların daha zeki olduğu kabul ediliyor.
Eğitim seviyesi daha yüksek kabul
ediliyor, belediye kreşlerine göre.
Ama bin bir bahane ile almazlar ço-
ğunlukla çocuklarımızı buralara. Bu,
Türkiyeliler arasında bilinen bir ger-
çektir. Katolik kilisesine bağlı kreş-
ler bizim çocuklarımızı almaz. On-
ların ırkçı oluşu bilinen bir gerçektir.
Ama artık bunu gizleme gereği dahi
duymuyorlar.

Türkiyeli çocuklar olmayınca Al-
man çocukları daha zeki oluyor her-
halde ya da daha sosyal, daha payla-
şımcı mı oluyor? Turşusunu kursun-
lar kreşlerinin. Bizim çocuklarımız ka-
tolik kreşlerine gitmeyince bir şey

kaybetmez. Aksine kazanır, çünkü si-
zin gibi çok papa var Katolik kilise-
lerinde, ırkçılığı savunan, yaygın-
laştıran. Sizin çocuklara dahi ırkçılık
uygulayan kirli beyinleriniz çocuk-
larımızın tertemiz beyinlerini kirletir.
Katolik kiliselerinin 'tecavüz dolu
geçmişi'ni sizin gazeteleriniz yazdı.
Daha geçen yıl Almanya’nın Berlin,
Hamburg, Hildesheim, Göttingen şe-
hirlerinde yüzlerce çocuğa Katolik ki-
liselerdeki Papazlar tarafından teca-
vüz edildiği yazıldı. Yıllarca süren ta-
ciz ve tecavüz olayları yaşanmış.
Ama bunları yargılamak yerine sizin
eski Nazi subayı Papanız, ne yaptı?
Yargılanmalarına izin vermedi, uyar-
dı, başka yerlere tayin ettirdi. Olay-
ları kapatmak için elinden geleni
yaptı. Şimdi de kendi iç çatışmaları
nedeniyle istifa etti. Bu yüzden Ka-
tolik kreşlerine gitmeyerek bizim ço-
cuklarımız çok şey kaybetmiş ol-
maz. 

Dünyanın bir çok ülkesinde Ka-
toliklere ait okullar var. Binlerce ko-
lej, yüzlerce üniversite, binlerce kreş
var. Kiliseye bağlı olarak çalışıyorlar.
Bu nasıl bir zihniyet okul ve din bir-
likte yürüyor. Eğer bunları Müslü-
manlar yapsaydı, diri diri yakmışlar-
dı çoktan. Bir de bunun adı “Çocuk-
ların beyinlerini küçükken yıkıyorlar”
olurdu. Kayıp kampanyalarını artık
çocuklara yönelik yaparlardı. Fişler-
lerdi çocuklarımızı da. 

Almanya’da devlet eliyle gelişti-
rilen ırkçılık Türkiyeliler ve Müslü-
manlar üzerinden yapılıyor. Irkçılık
onlara karşı örgütleniyor. Çünkü göç-
menlerin içinde en kalabalık halk,
Türkiyeliler ve bir de bunlar Müslü-
man. En önemlisi de asimilasyona
karşı kendi kültürünü yaşatan en ör-
gütlü halk olmaları. Bu kültürü yok et-
mek için gerekirse çocuklarınıza kar-
şı dahi uygularız ırkçılığı diyorlar.

Çocuklarımız kreşlerde çoğu yer-
de dil öğrenemiyorlar. Çünkü iki dil

AVRUPA’dakiBİZ

Irkçılık Anaokullarında!
Irkçılığı Güçlendirme Sırası Papazlarda!

BU OPERASYON DHKP-C OPERASYONU DEĞİL550
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9 Şubat günü, Brüksel Alevi
Kültür Merkezi’nde film gösterimi
yapıldı. Yaklaşık 40 kişinin katıldı-
ğı gösterimde Belçika’ya çalışmaya
gelen Türkiyelilerin hangi zorlukla-
ra göğüs germek zorunda kaldıkla-
rını anlatan film ilgiyle izlendi.

Film sonunda yönetmen Bige
Berger ve oyuncu Cevat Özdemir’le
de kısa bir söyleşi düzenlendi. Ya-
pılan konuşmalarda Türkiyeli işçi-
lerin mücadele ederek, devrimciler-
le ortak hareket ederek sorunlarına
çözüm buldukları anlatıldı. 

ile büyüyen bir çocuk olduğu için ona
göre bir eğitim verilmiyor. Ya da sa-
dece Türkiyelilerin yoğun olarak ol-
duğu kreşlere veriliyor, oralara yön-
lendiriliyor. Çocuklar buralarda hiç
Almanca konuşmuyor. Daha sonra
okula başlayınca sen dil bilmiyorsun
diyerek bir kaç yıl sonra "sondersc-
hule" denilen zeka özürlüler okuluna
gönderiliyorlar.

Çürüyen, Alman eğitim sistemidir.
Bunun acısını bizim çocuklarımızdan
çıkaramazlar. Bu çürümüş eğitim sis-
temini bizim çocuklarımızı neden
göstererek yok sayamazlar. Alman ço-
cukları dünyada harikalar yaratmı-
yorlar. Almanya’nın eğitim sistemi-
ni OECD raporlarından biliyoruz.

Sonlarda yer alıyor ve bilim adamla-
rı yetiştiremiyor artık. Alman eğitim
sistemi, bencil, asosyal, dünyaya at
gözlüğü ile bakan, araştırmayan, öğ-
renmeyen bir gençlik yetiştiriyor.

Bizim çocuklarımızın “sondersc-
hule”lerde oluşunun nedeni bizim
örgütsüzlüğümüzdür aslında. Hiç bir
çocuğumuz oralarda okumayı hak
etmiyor ama sahipsiz oldukları için
çok rahat oralara gönderiliyorlar.
Peki bizim çocuklarımızı oraya gön-
dererek kendi çocukları daha mı zeki
olacak, kurtarabilecekler mi kendi ne-
sillerini? Yoksa Hindistan, Japonya,
Türkiye'den beyin göçleri devam mı
edecek! Çocuklarımızın Alman ar-
kadaşları da karşı çıkmalı bu ırkçı ba-

kış açısına. Birlikte büyüyorsunuz,
birlikte paylaşımlarınız oluyor, bu ırk-
çılığı siz de görüyorsunuz, bunlara siz
de izin vermemelisiniz.

ALMAN KATOLİK KİLİSELE-
Rİ IRKÇILIĞA SON VERSİN!

ALIN BAŞINIZA ÇALIN
OKULLARINIZI! AMA ALMAN
ÇOCUKLARINI TÜRKİYELİ ÇO-
CUKLARA KARŞI KIŞKIRTMA-
YIN, BÖYLE EĞİTMEYİN!

BU PERVASIZ IRKÇILIĞINI-
ZI BİZİM ÖRGÜTSÜZLÜĞÜ-
MÜZDEN, SAHİPSİZ OLUŞU-
MUZDAN ALIYORSUNUZ! AMA
ÖRGÜTLENECEĞİZ!

Almanya'nın Köln şehrinde 10 Şu-
bat günü Sanat Atölyesi organizas-
yonu ile “AKP Zulmüne Karşı Da-
yanışma Gecesi” gerçekleştirildi.

Geceye Türkiye’deki baskınlar
sırasındaki direnişin ve sahiplenme-
nin örneklerinden, Adliye Sarayı’nda
devrimci avukatların tutuklandıktan
sonraki konuşmalarından ve baskın
sonrası görüntülerden oluşan bir si-
nevizyon ile başlandı. Sinevizyonun
son bölümünde, baskınlar sırasında
dışarıda bulunan Grup Yorum ele-
manlarının birlikte seslendirdikleri
“Onlar için her şey bitti!“ adlı marş
başladığında sahnede yerini alan Sa-
nat Atölyesi Korosu, marşı canlı ola-
rak söyledi.

Şair Nihat Behram’ın dayanışma
mesajı ve şiirinin sunulmasının ar-
dından Anadolu Federasyonu Başkanı
Latife Adıgüzel konuşma yaptı. Adı-
güzel, baskınların AKP’nin faşist
yüzünü bir kez daha gösterdiğini, aynı
zamanda direnenlerin de bütün mu-
haliflere, AKP zulmünden rahatsız
olanlara güç verdiğini, bunun için da-
yanışmanın bu direnişi desteklemek
demek olduğunu belitti.

Ardından söz alan Anadolu Genç-
lik temsilcisi; gençlik olarak sorumlu-
luklarının bilincinde olduklarını, Dev-
Genç’in direnme geleneğini Avrupa’da
da büyüteceklerini dile getirdi.

Die Linke Federal Parlamento
milletvekili, Avrupa Birliği ile İlişkiler
Komisyonu üyesi sosyalist millet-
vekili Andre Hunko, baskınları şid-
detle kınadıklarını, özellikle birlikte
çalışma imkanı bulduğu avukat Tay-
lan Tanay nezdinde avukatların tu-
tuklanmasının asla kabul edilemez ol-
duğunu, bunun savunma hakkını yok
etmek demek olduğunu vurgulayarak,
destek mesajlarını iletti.

AABF NRW bölge başkanı Avu-
kat Ufuk Çakır, böyle bir dayanışma
gecesinde direnenlerin yanında ol-
maktan onur duyduğunu ifade etti.

İlhan Doğan ve arkadaşları, Der-
viş Ali, Levent Özdemir, Cihan Öz-
kaya, Mahir Çakır, Erdal Aslan ve
Mehmet Akbaş, Zeynel Aba ve Cen-
giz Özkan’ın zulme karşı direniş coş-
kusu ile çalıp söyledikleri türküler İb-
rahim Klavuz’un okuduğu şiirler ve
konuşmaları aynı coşku ile alkışlandı.

Köln Sanat Atölyesi şiir grubunun
ve Grup Yorum dostu keman sanat-
çısı Nure Dilovane’nin dinletileri
geceye ayrı renk kattı. Frankfurt Gü-
neş Tiyatro ise Almanya’da Türki-
yelilere yönelik ırkçı uygulamalar
karşısında duygularını, umutlarını
ve umutsuzluklarını işledikleri oyun-
larından kısa bir bölüm sundu.

Geceye yaklaşık bin kişi katıldı.

AKP Zulmüne Karşı Dayanışmayı Büyütelim

Çözüm Örgütlü
Mücadelede

Yunanistan Halk Cephesi’nin çı-
kardığı Agonas (Mücadele) dergisi-
nin dağıtımına Atina’da devam edi-
liyor. 15 Şubat günü yapılan dağı-
tımda çok sayıda insana ulaşılarak,
Yunan halkına Türkiye’de verilen
mücadele anlatıldı. Yaklaşık 200
kişi ile görüşülen, 120 büro ve dük-
kana girilen çalışmada, 10 dergi ile
iki kitap satıldı, 110 bildiri dağıtıl-
dı.

Mücadelenin Sesi
Atina Sokaklarında

Yankılanıyor
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Yoksul bir Kürt ailesinin çocuğuydu.
Yoksulluğa ve ulusal baskıya karşı Dev-
rimci Sol saflarında yer aldı. Bu mücade-
lede tutsak düştü. Elazığ Hapishane-
siʼnden tahliye olacağı günlerde, 3 Mart
1983ʼte hapishane idaresi tarafından iş-
kencede katledildi.

Yitirdiklerimiz
Bağımsızlık Demokrasi Sosyalizm Mücadelesinde

Senin feda eylemi yaptığını ilk, dernekte bir arkadaştan
öğrendim. Biliyordum senin ne kadar kararlı, inançlı ol-
duğunu. Sonsuz bir bağlılığın vardı şehitlerimize, yol-
daşlarına.

Seninle yine bir masada yaptığımız sohbetlerin bi-
rindeyiz... Her sohbette olduğu gibi içten ve öğreticisin.
Çok konuşmayı sevmiyorsun, bir olay karşısında az ve
öz konuşuyorsun.

Canı sıkkın, morali bozuk birini görsen çekiyorsun ya-
nına, “ne oldu” demen yetiyor. Çok kolay paylaşımı sağ-
lıyorsun. Çünkü dinliyorsun. Dinlemiş olmak için değil,
önem vererek.

Ve buna göre karar veriyorsun. Doğruysa doğru, yan-
lışsa yanlış diyerek. Olayı yumuşatmadan, çarpıtmadan,
ortadan bıçak gibi kesip atıyorsun. Sonra da şehitleri-
mizden Niyazi Aydınʼın çok sevdiğim sözünü söylüyor-
sun; “Sorun varsa çözüm de vardır” diyerek toparlıyor-
sun ortamı...

Hapishanede geçirdiğimiz işgal direnişlerimizde,
öfke ve kinle dolardın. Gözüne o an hiçbir şey gözük-
mezdi. Hesap sormak için düşmana haykırdığında şa-

şırtırdın hep. İnce bir fidana, nazlı bir ceylana ben-
zettiğimiz Günayʼdan mı çıktı o kocaman öfkeli ses
derdik.

... Dalıyorum o koca İstanbulʼun bir mahallesine.
Yalnız değilim artık. Kalabalığın arasından çıkıp ge-
liyorsun yanıma. Yoksulluktan boynu bükük bir ço-
cukla oyun oynuyorsun. Çocuklara olan sevgin hiç

değişmemiş. Yine şen şakraksın. Çocuktan daha çocuk
oluyorsun. Adın gibi günü sen aydınlatıyorsun. . . .
Önce hastaneye götürüldüğünü öğrendik. Kısa bir ara-
dan sonra telefon çaldı. Koştuk telefona. Avukat senin-
le görüştüğünü, bilincinin açık olduğunu, tedaviyi kabul
etmediğini söyleyince gururlandık. İki veya üç saat son-
ra üçüncü telefon geldi. Şehitlik haberini aldık.

Son yolculuğunda yanında olmayı o kadar çok iste-
dim ki... “Benim yerime de öpün alnından” sözleriyle avut-
maya çalıştım kendimi. Seni son yolculuğuna uğurlamak
için yola çıkıldığında, bugünün değeriyle, ağırlığıyla, se-
ninle beraber, arkama bakmadan yürüdüm... Cenaze tö-
renin tam istediğin gibi olmuş. Sana yakışır. Efeler
şaha kalkmış başucunda. Efenin efesiz düğünü olmaz.
Senin bizlere öğrettiğin kadın-erkek efe oyunları geldi ak-
lıma. Büyük bir sabırla halk oyunlarını bize sevdirmek için,
oynanan her figürün ne anlama geldiğini anlatırdın. “Efe
oyununda eğilerek yere vurdukları hareket zulme savaş
çağrısı yapıyor. Efenin her hareketi mertliği, meydan oku-
mayı simgeliyor...” Şehitliğin de bir meydan okumaydı. 

“Partiye güveniyorum. Devrime ve zafere de
inanıyorum. Bugün için çok şey var. Yani

yaşanılan. Ama yaşamaksa böyle yaşamak güzel,
ölmekse böyle. Bu ailenin bir ferdi olmaktan onur

duydum hep. Şimdi direnişi büyüteceğim
her şeyimle.” 

Günay Öğrener

Mazlum GÜDER

ODTÜ öğrencisi olan Koray Doğan,
gençlik mücadelesi içinde yer aldı.

Bu süreçte THKP-Cʼli oldu. Mahirlerʼin
Maltepe Hapishanesiʼnden firar etmesin-
den sonra onlara yer bulma, ilişki kurma
gibi görevler üstlendi. Birçok yılgının mü-
cadeleden kaçtığı koşullarda o partinin

neferidir. Bu görevini yerine getirdiği günlerde, 8 Mart
1972ʼde Ankaraʼda polis tarafından kurulan pusuda, sır-
tından vurularak katledildi.

Koray DOĞAN

Büyük Direnişʼin 109. şehididir Gü-
nay Öğrener. Günay, 18 Kasım 1973ʼte
Mersin'de doğdu. Aslen Burdurluʼdurlar.
Erdemi ve adaleti savunmak için dev-
rimci oldu. Ege Bölgesiʼnde illegal alan-
da çeşitli görevler aldı. 1995ʼte tutuklan-
dı. 9 yıldır tutsaktı. Tutsaklığı süresince
üç yoldaşının katledildiği Buca Katlia-

mıʼna tanık oldu. 19 Aralık 2000'deki katliamda Uşak
Hapishanesi'ndeydi. Yoldaşlarından Yasemin Cancı
ve Berrin Bıçkılar yanında şehit düştü. Günay aynı
hapishanede alnına kızıl bandı takıp, zulme karşı be-
denini tutuşturarak ölümsüzleşti. Tahliye olmasına sa-
dece 6 ay kalmışken gerçekleştirdi feda eylemini. 4
Mart 2004ʼte devrime meşale oldu.

Günay ÖğRENER

Yıldız İDMMAʼda sürdürülen anti-fa-
şist mücadelede büyük bir coşkuyla yer
aldı. 8 Mart 1979ʼda polisin kaldığı eve
yaptığı baskın sırasında rahatsızlanarak
aramızdan ayrıldı.

2 Mart - 8 Mart

Anıları Mirasımız

Şenol ŞENER

Yoldaşları Anlatıyor: Günay Öğrener
Şehitliğin Bir Meydan Okumaydı



Ekim devriminin, sosyaliz-
min inşasının ve Nazi işgaline
karşı direnişin önderlerinden
Josef Vissarionoviç Cugaşvili,
tarihe bu adıyla değil, örgüt
içinde aldığı kod adıyla geçti.
Kod adı Stalinʼdi. Stalin “çelik”
demekti ve onun tüm siyasal
yaşamına çok yakışan bir addı
bu. En zor dönemlerin, zor

görevlerin insanı oldu hep. Yılgınlığın, kaçışın re-
vaçta olduğu zamanlarda kararlılığıyla öne çıktı.
Umutsuzluk yıllarında sosyalist inşada büyük za-
ferlere önderlik yaptı.

Devrimin emekleme yıllarında bir örgütçü, sür-
günlerden yılmayan bir direnişçi, iktidarın devra-
lınması kavgasında Boşlevik Parti yönetiminde yer
alan bir önder, devrimin ardından sosyalizmin in-
şasının mimarı, Nazi saldırganlığı karşısında ira-
desi kırılmayan bir komutan... Stalinʼin yaşamı ve
dünya halklarının mücadelesinde yüklendiği roller
bu sözlerle özetlenebilir.

Stalin, yani asıl adıyla Josef Vissarionoviç Cu-
gaşvili, 1879'da Tiflisʼte doğdu. 15 yaşında müca-
deleye katıldı. 1898'de Rus Sosyal Demokrat İşçi
Partisi Tiflis Örgütü'ne üye oldu. Bundan sonrası her
devrimcinin yaşadığı aşamalardan, tutuklanma-
lardan, sürgünlerden geçti. 1902'de Kafkasya Bir-
liği Komitesi'ne seçildi. Partide yaşanan Bolşevik-
Menşevik ayrışmasında safını Bolşeviklerʼin için-
de belirledi. Stalin, 1910'dan itibaren partinin Mer-
kez Komite üyesi olarak sürdürdü faaliyetlerini. Dev-
rimin hemen ardından Kızıl Orduʼda, ulusal soru-
nun çözümünde görevler üstlendi. Lenin'in öneri-
siyle 3 Nisan 1922'de Merkez Komitesi Genel Se-
kreterliği'ne seçildi. Stalin bu görevi ömrünün so-
nuna kadar layıkıyla yerine getirdi.

Bu dönemde en önemli sınavını Hitler faşizmi-
nin saldırısı karşısında verdi Stalin. Faşizme kar-
şı sosyalizmi savunma kararlılığıyla Sovyet halk-
larını seferber etti.

Emperyalistler arası bir paylaşım savaşı olarak
başlayan savaşın rotası değişmiş, savaş Nazi Al-
manyası ve Sovyetler Birliği nezdinde, halklar ve
emperyalizm arasında bir savaş haline dönüşmüştü
ve bu savaş, sosyalizmin geleceği açısından be-
lirleyici olacaktı. 

Stalin önderliğindeki Kızıl Ordu ve Sovyet halk-
ları işte bu dönemde "Anayurdu Savunma Sava-
şı"nda destanlar yarattılar. Kızıl Ordu Sovyet top-
raklarından Nazilerʼi atmakla kalmayıp, onları Av-
rupa içlerine kadar sürüp bozguna uğrattı. 

Büyük ölçüde yıkılmış, tahrip olmuş Sovyetler Bir-
liği'ni yeniden inşa edip ekonomide, sanayide dün-
yanın en ileri ülkelerinden biri haline getirmek yine
Stalin'in önderliğiyle başarıldı. Önce devrimi, ardın-
dan sosyalizmi savunma kararlılığı ve uzlaşmazlığı,
yaşarken de, öldükten sonra da Stalin'e çok sayıda
düşman kazandırdı. Ama düşmanlarının çoğu tari-
hin çöplüğündeler şimdi. Geride kalanları bekleyen
akıbet de aynı. Stalin ise, dünya halklarının sosya-
lizm mücadelesinde yaşamaya devam ediyor.

Josef STALİN

İstanbul: Gülsuyu-Gülensu Mahallesi’nde Cepheliler, Feda
Savaşçısı Alişan Şanlı'nın adını Gülsuyu duvarlarına nakşettiler.
“Alişan Şanlı Ölümsüzdür!, Amerika Defol Bu Vatan Bizim!,
“DHKC” yazılamaları yaptılar.

İstanbul:1 Mayıs Mahallesi'nde bulunan Anadolu Haklar ve
Özgürlükler Derneği’nde 18 Şubat akşamı anma yapıldı. Anmada
Alişan Şanlı’nın özgeçmişi ve onu anlatan yazı okundu. Yapılan
konuşmalarda, Amerikan emperyalizmi karşısında dik durmayı
bize öğretenin şehitlerimiz olduğu söylendi.

Dersim: Alişan Şanlı için 17 Şubat günü bir anma düzenle-
di. Program Alişan Şanlı ve devrim şehitleri için bir dakikalık say-
gı duruşu ile başladı. Sonrasında Alişan Şanlı için hazırlanan slayt
gösterisini izleyen Cepheliler, gösterimin ardından Şanlı’nın en
sevdiği "Nehirler Aka Aka" ve "Ankaya Dair" şiirlerini okudu-
lar. Alişan Şanlı’nın sevdiği türküler hep beraber söylendi. 

Malatya: 17 Şubat günü Malatya Haklar Derneği’nde anma
düzenledi. Alişan Şanlı ve devrim şehitleri için bir dakikalık say-
gı duruşu ile başlandı. Anmada Alişan Şanlı’nın halkına ve yol-
daşlarına yazdığı mektup okundu ve Alişan Şanlı için hazırlan-
mış olan sinevizyon izletildi. Devamında Alişan Şanlı’nın sev-
diği türküler hep beraber söylendi. 

İzmir: 15 Şubat gecesi Cepheliler İzmir'de yazılamalarla
DHKC savaşçısı Alişan Şanlı'yı selamladı. İzmir'in Yamanlar ve
Onur mahallelerinde yazılamalar yapıldı. Yamanlar Polis Kara-
kolu’nun yakınlarına yapılan yazılamalar esnasında Cephelile-
ri fark eden AKP'nin eğitimli köpekleri, yazılama yapanları ara-
maya başladı. Karakolun yakınına “Umudun Adı” nakşedildi. “Ali-
şan Şanlı Ölümsüzdür, Katillerden Hesabı DHKC Soracak, Ya-
şasın Feda Eylemimiz, Umudun Adına Feda Feda Bin Selam,
DHKC-SPB Katillerin Peşinde” yazılamaları yapıldı.

Çanakkale: Halkımız, güzel memleketimizde, topraklarımızda
hiçbir Amerikan üssü, hiçbir CIA ajanı kalmayıncaya kadar sa-
vaşmalı ve onları ülkemizden kovmalıyız. Bugün Amerikan em-
peryalizmine karşı olmak, onur, namus, şeref, haysiyet mesele-
sidir” diyerek, katil, halkların baş düşmanı Amerika’nın ‘yüksek
güvenlik’ önlemleriyle korunan büyükelçiliğine yönelik yaptığı
feda eyleminde şehit düşen Halk Kurtuluş Şavaşçısı Alişan Şan-
lı, 17 Şubat günü Çanakkale Gençlik Derneği’nde anıldı.

Alişan Şanlı nezdinde tüm dünya devrim şehitleri için 1 da-
kikalık saygı duruşuyla başlayan anmada saygı duruşunun ar-
dından, Alişan Şanlı’nın halkına ve yoldaşlarına yazdığı mektup
okundu.

Feda Vatan Sevgisinin
En Yüksek Mertebesidir

Çanakkale



KULAĞIMIZA 
KÜPE OLSUN

Yağma Hasan'ın böreği

Hakkı olanın da olmayanın da
kolayca yararlandığı, kimsenin

korumadığı, her yanından sömürülen
kaynak.

Deyimler

Sırtımızı Yasladığımız Taş: Arkadaş
Savaşın en kanlı günlerinden biri.
Asker, en iyi arkadaşının az ileride
kanlar içinde yere düştüğünü görür.
İnsanın, başını bir saniye bile sipe-
rin üzerinde tutamayacağı ateş yağ-
muru altında bulunmaktadırlar.
Asker, teğmene koşar.
- Teğmenim, fırlayıp arkadaşımı
alıp gelebilir miyim?
Delirdin mi sen der gibi bakar teğ-
men.
- Gitmeye değer mi? Arkadaşın
delik deşik olmuş. Belki de ölmüş-
tür. Kendi hayatını da tehlikeye
atma.
Asker ısrar eder. Israrına dayana-
mayan Teğmen:
- Peki... Git o zaman ... der.
Asker o korkunç ateş yağmuru
altında arkadaşına ulaşır. Onu sırtı-

na alıp, koşa koşa sipere döner.
Birlikte siperin içine yuvarlanırlar.
Teğmen, kanlar içindeki askeri
muayene eder. Sonra onu sipere
taşıyan askere dönerek:
- "Sana, hayatını tehlikeye atmana
değmez, demiştim. Bak haklı çık-
tım. Bu zaten ölmüş" der. 
"Değdi teğmenim" der asker.
- Nasıl değdi? diye sorar teğmen.
- Bu adam ölmüş görmüyor
musun?
- Gene de değdi komutanım. Çünkü
yanına ulaştığımda henüz sağdı.
Onun son sözlerini duymak dünya-
ya bedeldi benim için.
Ve arkadaşının son sözlerini hıçkı-
rarak tekrarlar teğmene:
Geleceğini biliyordum!..
Geleceğini biliyordum!..

KARAGÜN DOSTU
Biliyorum,
matarada su
torbada ekmek
ve kemerde kurşun değil şiir
Ama yine de
matarasında su
torbasında ekmek
ve kemerinde kurşun kalmamışları
ayakta tutabilir
Biliyorum,
şiirle, şarkıyla olacak iş değil bu
dalda narı
tarlada ekini kızartmaz 
güvercinin gurultusu
Ama yine de

dişler arasında bıçak gibi 
parlar kavgada
şiirin doğrultusu
Göz gözü görmez olmuş
tek bir ışık bile yok
Yürek bir yaralı şahindir 
döner boşlukta
Belki bir şiir
belki bir şiir kırıntısı
çalar kapımızı umutsuz karanlıkta
yoklar yüreğimizi
eğilir yaramıza
dağıtır korkumuzu...
Ve karşı tepelerden
gürül gürül bir kalk borusu...
Hasan Hüseyin KORKMAZGİL

"Akılları pazara çıkarmışlar,
herkes kendi aklını

beğenmiş"
Herkes kendi düşüncesinin ve davranışı-
nın doğru olduğunu savunur. Herhangi bir
konuda farklı düşüncelerle karşılaşsa bile,
yine kendi düşüncesini tercih eder. Bu ger-
çekte zayıflıktır; ama kendini her zaman be-
ğenmek zorunda olan insandan, başka
türlüsü de beklenemez.

Atasözü

Kıssadan Hisse
Yengeç ile Annesi

"Neden böyle yan yan yürüyorsun yavrum"
diye sorar anne yengeç, çocuğuna.
"Düzgün yürüsene!" der. 
- "Pekala anne" der çocuk. 
- "Sen önümden düzgün yürü, ben seni ta-
kip ederim."

Fıkra

Şiir


