İçindekiler
4 DHKC: Gün bizim gece bizim...
‘mutlaka yapacağız... ve engel
olamayacaksınız’ demiştik!
Dediğimizi yaptık!
ÇOCUKLARI VURMAK, VUR EMRİNİ
VERMEK ALÇAKLIKTIR!

7 DHKC: Çocukları vurmak,
vurulması emrini vermek
alçaklıktır!
AKP’nin acizliği dillerine vurdu!

10
11 Muharrem KARATAŞ Ölümsüzdür
13 Serdar Polat’ı katletmenize
izin vermeyeceğiz!
15 Devrimci şiddet, halkımızın
yüreğine serpilmiş su olmalıdır!
17 Sen dünyanın en soylu
damarından geliyorsun Berkin...
19 Sınıf Kinini kuşanmış Cepheliler,
yoldaşlarının katillerini
unutmazlar!
20 Özgür Tutsaklardan:
Sevgili Berkin, öğrencimiz,
arkadaşımız, oğlumuz...
21 Hak yiyen Somuncu Ailesi’nden
hakkımızı söke söke alacağız!

23 Devrimci Okul: Korku
25 Ülkemizdeki savaş, bir tespit değil,
devrim mücadelesinin kendisidir -3

28 Röportaj: Halk için
mühendislik, iktidara karşı
mücadele demektir!
31 Bizim Mahalle: Yozlaşmaya
karşı mücadele devrim
mücadelesidir!
32 Halkın Hukuk Bürosu:
Faşizmin hukuku, suç işleyen
polisleri cezalandırmaz!
35 Temmuz’da 120, Ağustas’ta
147 işçi iş cinayetlerinden
katledildi!
37 Dünyada bu adaletsizlik,
bu sömürü, bu zulüm
sürdüğü sürece halkların
ayaklanmasından
kurtulamayacaksınız!
38 Keser döner sap döner, gün
gelir hesap döner!

Ülkemizde Gençlik

39 Biz Dev-Gençliyiz:
Dev-Genç’in zafer çağrısı her
daim egemenlerin korkulu
rüyasıdır!

41 Gençlikten Haberler:
Dev-Genç’li olmanın onurunu
birlikte yaşayalım!

Grup Yorum 5
Ekim'de Ankara'da
Faşizme, Emperyalist
Saldırganlığa, Halk
Düşmanlarına Karşı,
Halkın Elleri Ekmek
Adalet ve Özgürlük
İçin Birleşiyor!
Batıkent Kent Koop
Halk Pazarı / Metro
Son Durak, Saat 16.00
Ankara ve
Anadolu'dan Otobüs
Kaldırılacaktır.
İletişim:
0534 780 49 61

42 Liseliyiz Biz: 14 Yaşında,
hastane sedyesinde bir
ülkenin öfkesi yatıyor!

43 Devrimci bir babadan
evlatlarına; “sizler
birleştirecek, ilerletecek,
savaştıracak, yakacak
yıkacak ve kuracaksınız!

44 Ekmek, adalet ve özgürlük
mücadelesinde
“devrimci avukatlık”

45 Haydut Amerika ve işbirlikçisi
AKP’nin saldırganlığının
nedenleri nedir? -2-

48 Yeni format: “diyalogdan
müzakere”ye...

51 Basından...
52 Avrupada Yürüyüş:
Muharrem KARATAŞ’ı
mücadelemizde, bir adım öne
çıkararak yaşatacağız!

54 Avrupa’daki Biz: Dünyanın
her yerinde özgür tutsak
geleneğini sürdüreceğiz!

54 Kulağımıza Küpe Olsun...
56 Yitirdiklerimiz...
59 Öğretmenimiz...

Tarih: 20 Eylül 2013

Açıklama: 416

GÜN BİZİM GECE BİZİM... “MUTLAKA YAPACAĞIZ...
VE ENGEL OLAMAYACAKSINIZ” DEMİŞTİK!

DEDİĞİMİZİ YAPTIK!

Sizi Halkı Katletme Planlarını Yaptığınız
Karargahlarınızda Beyninizden Vurduk,

Vurmaya Devam Edeceğiz!
Halk Çocuklarını Katletmekten Vazgeçin!
Sayı: 384

Yürüyüş
29 Eylül
2013

20 Eylül cuma akşam saat 21.30 sıralarında, Ankara’nın
göbeğinde, oligarşinin halk düşmanı 250 bin polisin
sevk ve idaresinin yapıldığı, halka karşı savaşın karargahı
Emniyet Genel Müdürlüğü ve ek hizmet binaları olmak
üzere üç ayrı nokta savaşçılarımız tarafından vurulmuştur.
Eylem, Haziran Ayaklanması’nda katledilen Mehmet
Ayvalıtaş, Abdullah Cömert, Ethem Sarısülük, İrfan
Tuna, Ali İsmail Korkmaz, Ahmet Atakan ve nişan
alınarak beyni patlatılan, gözü çıkartılan 12 insanımızın,
95 gündür komada olan 14 yaşındaki Berkin Elvan‘ın
hesabını sormak için yapılmıştır.

İkiyüzlülüğü, İşkence ve Katliamı İş
Edinmiş Bir Düşmanla Savaşıyoruz!
Eylemden yaklaşık 3 saat sonra savaşçılarımız, Balgat
Yüzüncü Yıl Mahallesi’nde kuşatılmış ve savaşçılarımızdan
Muharrem Karataş çatışarak şehit düşmüş, bir savaşçımız
da yaralı olarak tutsak düşmüştür. Şehitlerimizin hesabını
sorarken yeni şehitler veriyoruz. Şehitlik ikiyüzlülüğü,
işkenceciliği, katliamcılığı ahlak edinmiş bu düzene
karşı savaşın bir gerçeğidir. Savaşı şehitlerimizle büyüteceğiz.

Şehitlerimiz, Cüretimizin Kaynağıdır!
Zaferimizin Garantisidir!
Ankara’nın göbeğinde, meclisin dibinde, oligarşinin
güvenliğini sağlayan polis kurumunu beyninden vurduk.
Şehitler de, kayıplar da vereceğiz. Ama asla vazgeçmeyeceğiz!
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Her tarafı kameralarla da doldursanız, dünyanın en
yüksek güvenlik önlemlerini de alsanız, sizi en güvendiğiniz karargahlarınızda beyninizden vuracağız.
Eylemlerimizin istihbaratlarını verdiğini söylediğiniz
Amerikan’ız da sizi koruyamadı, koruyamayacak! Nafile
istihbarat beklemeyin büyük Amerikanızdan... Kendini
koruyamadı ki sizi korusun! Hatırlayın! Onun karargahını
başına yıkmıştık.

Ülkemizde İnsanlığın
Şahdamarı Savaşmaya Bağlanmıştır!
Savaşmamak Yok Olmaktır!
Savaşacağız, Savaşmaya
Devam Edeceğiz!
Savaşmamak kendi şah damarını kesmektir.
İnsanlık için savaşmak zorundayız. Onurlu bir yaşam
için savaşmak zorundayız. Savaşmak ve faşizmi yenmek,
bugün insanım diyen hiç kimsenin kaçamayacağı bir
görevdir. Savaşmaya devam edeceğiz! Savaşımız yeni
şehitlerle sürüyor! Kurtuluşumuzun yolu halk kurtuluş
savaşçılarının kanlarıyla aydınlattıkları yoldur.
Yoldaşlarımız, rahat uyuyun. Zaferi sizinle kucaklayacağız!

Zulmün Olduğu, Adaletin Olmadığı
Yerde Halkın Adaleti Vardır!
Gezi Parkı’ndakilere saldırı ile başlayan olayların
başından beri 6 kişi katledildi. Halk çocuklarının hayatı
o kadar ucuz mu? Hani bunların katilleri? Tutuklanan

DİREN BERKİN CEPHELİLER

tek bir kişi var mı?
YOK!.. Katiller bizzat AKP iktidarı tarafından korunuyor. Soruşturma izni dahi verilmiyor...
5 kişinin hayati tehlikesi hala sürüyor. 12 kişinin,
gözü polislerin yakın mesafeden ateş etmesi sonucunda
gaz bombası fişekleriyle kör edildi. 12 insanımızın gözü
çıkarıldı, bu kadar ucuz mu insan hayatı? Başbakan Erdoğan, katil polislerinin sırtını sıvazlayıp duruyor. “Kahramanlık destanı yazdılar” diye katil polislerine ikramiyeler
dağıtıyor... Soruyoruz; sizin canınız o kadar kıymetli,
değerli de halk çocuklarının canı can değil mi?
1 kişinin dalağı alındı. 20 kişi beyin travması geçirdi.
7 bin 832 kişi yaralandı. 60 kişi ağır yaralandı. 4900 kişi
gözaltına alındı ve gözaltında her türlü onur kırıcı muameleye, işkencelere maruz kaldı insanlarımız. 64 yaşında
bir kadın kızının yanında işkenceci polisleriniz tarafından
çırılçıplak soyarak arandı. Bunları unutacak mıyız? Bunların hesabının sorulmayacağını mı sanıyorsunuz? Sadece
son süreçte Ankara, İzmir, İstanbul gibi illerde 100’ün
üzerinde insanımız eylemlere katıldığı için tutuklandı.
Halkın üzerine 150 bin gaz bombası atıldı. 3 bin ton
kimyasal karıştırılmış su sıkıldı. Ve AKP iktidarı katillerini
korurken, tüm şiddetiyle halka karşı zulmünü sürdürüyor.
6 insanımızı katleden 12 kişinin gözünü çıkaran,
beynini akıtan katil polislere; “talimatı ben verdim,
polisimiz kahramanlık destanı yazmıştır” diyen bir
Başbakanın olduğu yerde adaletin A’sı yoktur. Nitekim
üzerinden üç ay geçmesine rağmen, 6 insanımızın katilleri
AKP iktidarı tarafından bizzat korunmaktadır.
Halk çocuklarını katletmenin bir cezası yok mu? 6
insanımız öldürüldü, 6 ölü var... Bunun hukuken bir karşılığı yok mu?
Berkin Elvan 95 gündür hala komada... Adalet isteyenlerin üzerine gaz bombalarıyla, TOMA’larla saldırılıyor. Adalet isteyen insanlarımız yerlerde sürükleniyor.
AKP ne yapıyor?
Katil polislerini kurtarmak için delilleri yok ediyor.
Eskişehir’de işkenceyle katledilen Ali İsmail Korkmaz’ın
kamera görüntüleri 4 kez silinmiş. Kimlerin sildiği biliniyor, ama hiçbir işlem yapılmıyor.
Neden?
Halk çocuklarını katledebilir, işkence yapabilir,
gözlerini çıkarabilir, beynini asfaltlara akıtabilirsiniz
öyle mi? Hayır öyle değil! Halkın da adaleti var. Er ya
da geç halkın adaletine hesap vereceksiniz.

AKP ve Devlet Tüm Kurumlarıyla
Yozlaşmıştır! Kendi Halkına Karşı
Savaş Açan Faşist Devlete Karşı
Direnmek, Savaşmak Meşrudur!
Halkımız adalete susamış. Ekmek, adalet, özgürlük

istediği için katlettiğiniz 6 insanımızın aileleri her gün
adalet istiyor. Günlerdir “ADALET İSTİYORUZ” diye
feryat ediyorlar. Katletme emrini veren Başbakan Erdoğan;
“5 kişi ölmüşse ne var, Mısır’ı niye görmüyorsunuz”
diyerek sayı hesabı yapıyor.
Bir devletin Başbakan’ı evladı katledilen analara
böyle derse, Başbakan katilleri korursa, mahkemeler katilleri korur ve aklarsa, o devletin tüm kurumları çürümüştür. O devlet tüm kurumlarıyla yozlaşmıştır. O
devletten artık adalet beklemek boşunadır. Tüm kurumlarıyla yozlaşmış düzende halk adaletsiz kalamayacağına
göre, bu düzene karşı her türlü şiddeti kullanmak
meşrudur.
Bize terörist diyorlar. Yalan. Gerçek terörist halkın çocuklarını katledenlerdir. Ülkemizi kimyasal gaza boğanlardır.
Halkın üzerinde terör estirenlerdir. Amerikan uşağı AKP’dir.

Biz Bu Halkın Çocuklarıyız!
Katlimiz için karar alan terörün kaynağı devlettir, bu
halkın evlatlarını döve döve izbe sokaklarda öldüren
devlettir. Her türlü yasal mücadeleyi yasaklayan, yürüyüş
yapan insanlara cop ve kurşunlarla, gazlarla saldıran
AKP’dir gerçek terörist. Kendi terörlerini devrimcilerin
üzerine atarak örtemezler.

En Organize, En Katil
Terör Örgütü Faşist Devlettir!
Halka ve devrimcilere karşı işlenen suçlar unutulmayacak!
Devrimcilerin eylemi terörizm değildir. Gerçek terörizm, modern teknolojinin en gelişmiş silahlarıyla halka
saldıranlar, gazından TOMA’sına tüm polis teşkilatını
halkın üstüne salanlardır. İşkence yapan, yaptıran ve yapılmasına göz yuman tüm iktidar yetkilileri suçludur.
Hak ve hukuk olmayan yerde biz halkın adaletinin
uygulayıcısı olacağız!
Bütün bunlar nafile. Devrimci eylemlerimizle gerçekleri
bütün çıplaklığıya kitlelere götüreceğiz. İktidarın yalanlarını
su yüzüne çıkaracağız. Acizliklerini, zavallılıklarını sergileyeceğiz.
Katillerden, katledilmemize karar verenlerden hesap
sormaya devam edeceğiz.
Onlar halka zulmedilmesinden, sokaklarda halka
savaş açılmasından sorumludurlar. Genç, yaşlı, çocuk
demeden tüm halkı gaza boğanlardır onlar... İlgisiz insanlara “suç” isnat edilmesinden sorumludurlar.

Sayı: 384

Yürüyüş
29 Eylül
2013

Altı Halk Çocuğunun Katilleridirler!
Onlar bu suçları işlemekten vazgeçmedikçe, halktan
özür dileyip halkın adaletine sığınmadıkça cezalandırılmaktan kurtulamayacaklardır. Ülke de adalet denen
kurum, tekellere, büyük toprak sahipleri ne, devleti
elinde tutan faşist yönetici güruha hizmet ettiği için,
halkın adaletini biz uygulayacağız. Ve bu katil şefleri
cezalandıracağız!

ADALET İSTİYOR SENİN İÇİN!
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Halk çocuklarının katliam kararını verenleri ve bu
kararı uygulayanları asla unutmayacak ve affetmeyeceğiz!

Faşizme Karşı Halkın Şiddeti Meşrudur!

Sayı: 384

Yürüyüş
29 Eylül
2013

Halk düşmanları sokaklarda rahat gezemeyecek, uyuyamayacaktır.
Eğer istersek yatak odalarınızın içine de gireriz.
Çünkü biz halka dayanıyor, gücümüzü halktan alıyoruz,
onun sınırsız olanaklarından yararlanıyoruz. En güvendiğiniz yerler bile sizin için tehlikeli olabilir. Alacağınız
önlem sizi korumaya yetmeyecektir!
İnsan hakları savunucularına, Türkiye’nin bir hukuk devleti olduğunu savunanlara soruyoruz; polis
şeflerinin, polislere emir verenlerin böylesine yasa
tanımaz bir tutum içinde hareket ettiği, halktan insanları
bile bile “hedef” haline getirdiği bir ülkede, devrimciler
silaha sarılmayıp da ne yapacaktır? Bir ülke düşünülsün
ki, o ülkenin halkları her gün baskıya, zulme uğruyor.
Hakkını araması suç sayılıyor. Polis güpegündüz insanları
14-15 yaşındaki çocukları sorgusuz sualsiz gaz fişekleri
ile kafasına nişan alarak katlediyor.
Karakol ve şube binalarından artık ülkemizin sokaklarına
caddelerine iniyor işkence... Sınır tanımayan bir terör rejimi
sürdürülüyor. Böyle bir ülkede hangi hukuktan, hangi demokratik yollardan söz edilebilir? Devletin tepesindekilerin
bile her gün kendi yasalarını ihlal ettiği bir ülkede, devrimcilerin silaha başvurmaktan başka bir yolu var mı?
Eğer var deniyorsa, buyurun, eli silahlı katillerin
devlet adına istediği gibi at oynatmasına, istediği insanı
katletmesine engel olun! Bu cellatların hakkından gelin.
Susmayın! İnsan haklarını savunuyorsanız, bu ülkenin
bir hukuk düzeni olduğunu iddia ediyorsanız, susmayın!
Halkımız, halk çocuklarının tüm halkın gözü önünde
güpegündüz pervasızca döve döve, vura vura katledilmesine sessiz kalmayın.
Bize terörist diyenler,
Katillere hak verircesine suskunluğa gömülmeyin!
Bundan sonra bu tür uygulamaları önleyebilecek misiniz? Bunu hangi hukukla, hangi yaptırım gücüyle başaracaksınız?

Tek Bir Katil Tutuklanmıyor!
Bu hükümetin bakanları her gün dalga geçiyorlar
“biber gazımız da şerbetimiz de organik” diyorlar. Biz
zora ve şiddete dayanan bu düzeni değiştirmenin ancak
silahlı mücadele ile mümkün olacağına inanıyoruz.
Hakkın, hukukun olmadığı yerde, devrimcilerin silaha
başvurmaktan başka yolu yoktur. Zulme, sömürüye, haksızlıklara karşı direnmek, bunun için silaha sarılmak işçi
ve emekçi sınıfların meşru bir hakkıdır ve biz bu hakkı
kullanıyoruz.
Vatanımızı seviyorsak, onurlu yaşamak istiyorsak,
emeğimizin hakkını almak istiyorsak; bağımsız ve
özgür bir ülke için, sömürü ve zulmün olmadığı bir
düzen için, savaşmak zorundayız.
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HALKA ZULMEDENLER, HALKLA ALAY
EDENLER, HALKI AŞAĞILAYANLAR!
HALKIN KATLİAMI EMRİNİ VERENLER
HEDEFİMİZDİR!
BAŞTA BAŞBAKAN OLMAK ÜZERE BAKANLAR KURULU’NU;
HALKA AÇILAN SAVAŞA ONAY VEREN
MİLLETVEKİLLERİNİ;
AKP İKTİDARINA HİZMET EDEN EMNİYET
MÜDÜRLERİNİ,
VALİLERİ, POLİS ŞEFLERİNİ, ORDU VE
JANDARMA KOMUTANLARINI VE DİĞER
GÖREVLİLERİ;
UYARIYORUZ!
Halka karşı açılan savaşa son verin!
HALKA SALDIRMAKTAN, HALK ÇOCUKLARININ BEYİNLERİNİ SOKAKLARA AKITMAKTAN
VAZGEÇİN!
Aksi halde, siyasi tarihimiz de defalarca kanıtlandığı
gibi, halka karşı işlenen suçlar cezasız kalmaz, kalmayacaktır.
POLİSLER, HALKA KARŞI SUÇ İŞLEMEKTEN
VAZGEÇİN!
Size işkence yapma, halka saldırma emri verenlerin
emirlerine uymayın! Sırf emir aldınız diye bütün bir
halkı öldürebilir misiniz? Sırf emir aldınız diye halk çocuklarını öldürmenin haklı bir yanı yoktur. Yapmayın!
Halka kurşun sıkmayın. Aksi halde, halkın adaletine
hesap vermekten kurtulamayacaksınız.

Emir Verenler Bu Emri Uygulayanlar;
Dünyanın neresine giderseniz gidin, sizi bulacak ve
cezalandıracağız. Bugün veya yarın halkın adaleti mutlaka
yakanıza yapışacak, dünya size dar gelecektir!
Tekrar ediyoruz;
ÜLKEMİZDE İNSANLIĞIN ŞAHDAMARI SAVAŞMAYA BAĞLANMIŞTIR.
SAVAŞMAMAK YOK OLMAKTIR.
Faşizme ve emperyalizme karşı savaşmayanlar kendi
şahdamarlarını kendileri kesiyor demektir.
Savaşmaya devam edeceğiz! Savaşacağız ve savaşan
halk çocuklarını yetiştirmeye devam edeceğiz!
Devrimci halk kurtuluş savaşçılarının savaş naralarını
duymaya devam edecek Türkiye halkları. Ve kulaktan
kulağa yayılacaksa savaş naraları, ölüm hoş geldi sefa
geldi… demeye devam edecekler o halk çocukları.

Şehitlerimizin Hesabını Mutlaka Soracağız!
Muharrem Karataş Ölümsüzdür!
Kahrolsun Halk Düşmanları!
Devrimci Halk Kurtuluş Cephesi

DİREN BERKİN CEPHELİLER

Tarih: 23 Eylül 2013

Açıklama: 417

Çocukları Vurmak, Vurulması Emrini Vermek Alçaklıktır!
Çocukları Vurmak, Vurulması Emrini Vermek Şerefsizliktir!
Başbakan Erdoğan “Polislere talimatı ben verdim” diyor. Erdoğan’ın talimatıyla Haziran
Ayaklanması’nda 6 kişi katledildi. 12 kişinin gözü çıkarıldı. Binlerce kişi yaralandı,
gözaltına alındı... Başbakan Erdoğan’ın talimatıyla insanlarımız
katledilmeye devam ediyor!

MUHARREM KARATAŞ DA
TALİMATI BERKİN’DEN ALDI!
6 ŞEHİT VERDİ TALİMATI MUHARREM’E!
Şimdi Muharrem’in talimatını bekliyoruz!
Bekleyin Bizi Halk Düşmanları!
Dünyayı Başınıza Yıkacağız!
Halkımız,
Muharrem Karataş şehit düştü.
Çocuklarımız vurulmadan bakkaldan
ekmek alabilsin diye şehit düştü.
Muharrem, çocuklarımız mahallerinde
ölmeden ekmek alıp geri evine dönebilsin diye şehit düştü.
Evet evet, işte böyle bir ülke Türkiye Ve
bu ülkenin Başbakanı veriyor çocuklarımızın vur emrini…
Duyun, öğrenin bilmeyene anlatın bunu.
20 Eylül Cuma akşamı, saat 21.30 sıralarında Haziran Ayaklanması’nda katledilen Mehmet Ayvalıtaş,
Abdullah Cömert, Ethem Sarısülük, İrfan Tuna, Ali
İsmail Korkmaz, Ahmet Atakan ve nişan alınarak
beyni patlatılan, gözü çıkartılan 12 insanımızın, 95
gündür komada olan 14 yaşındaki Berkin Elvan‘ın hesabını sormak için, oligarşinin güvenliğinden sorumlu

Sayı: 384

Yürüyüş
29 Eylül
2013

250 bin polisin merkez karargahı Emniyet Genel Müdürlüğü’ne ait 2 hedef, savaşçılarımız tarafından roketatarla vurulmuştur.
Eylemden 2 saat sonra savaşçılarımız 5 bin katil,
halk düşmanı polisin, helikopterlerle, köpeklerle katıldığı operasyonda, ODTÜ ormanları ile Konya yolu
mevkiinde kuşatmaya alınmıştır. Savaşçılarımız burada
oligarşinin hava destekli 5 bin polisine, özel timlerine,
itlerine karşı son kurşunlarına kadar çarpışmışlardır.
Savaşçımız Muharrem Karataş şehit, Serdar Polat adlı
savaşçımız da ağır yaralı olarak tutsak düşmüştür.
Şehitlerimiz Cüretimizin Kaynağıdır!
Zaferimizin Garantisidir!
Oligarşinin sefilleri şükrediyorlar “can kaybımız
olamamıştır” diye. Başbakan Tayyip Erdoğan “hamdolsun roketler duvarlara isabet etti. Can kaybı olmadı” diyor. Yüreğinize boşuna su serpmeyin. Sizi kurtaran şükürleriniz değil, EYLEMDE CAN KAYBI HEDEFLEMEMEMİZDİR.
Biz devrimciyiz. Her eylemimizin politik bir hedefi
vardır. Oligarşinin temsilcileri de bunu çok iyi bilmektedir. Ve asıl korkuları da ondandır.

ADALET İSTİYOR SENİN İÇİN!
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Büyük bir cüret ve feda ruhuyla yapılan bu eylemin
hedefi üç beş polis öldürmek değildir. Oligarşinin güvenliğinden sorumlu olan, AKP’nin halka karşı savaşta
kullandığı katil, işkenceci, halk düşmanı polisler KURUM OLARAK HEDEF ALINMIŞTIR.
Eylemimizin hedefi sıradan bir polis karakolu da
değildir. Halka karşı savaşta 250 bin polisin sevk ve
idare edildiği merkez karargahıdır.
İki Cephe savaşçısı tarafından oligarşinin güvenliğinden sorumlu merkez karargahında iki ayrı hedef roketatarlarla vurulmuştur.

Feda Ruhu ve Cüretimiz Karşısında
Hiçbir Güvenlik Önleminiz İşe
Yaramayacaktır!

Sayı: 384

Yürüyüş
29 Eylül
2013

Oligarşinin güvenliğinden sorumlu Emniyet Genel Müdürlüğü kendini koruyamamıştır. Halk düşmanları, sizi hiçbir kurumunuz koruyamaz! Kendi
halkınızı katletmekten vazgeçin.
AKP’nin polislerinin halka, devrimcilere işkence
yapmak, insanlarımızı katletmek, yakın mesafeden
ateş ederek gaz fişeğiyle gözlerini çıkarmak, beyinlerini asfaltın ortasına akıtmak ve daha her türlü zulmü
yapma özgürlüğü var. Katil polisler, AKP iktidarı tarafından adeta çelik bir zırhla korunmaktadır.
Emniyet Genel Müdürlüğü’nün olduğu bina Türkiye’nin en iyi korunan bölgesinde bulunmaktadır. Hemen 500 metre aşağısında TBMM, karşısında Kara
Harb Okulu, Üst tarafından Hakim ve Savcı lojmanlarının bulunduğu, her tarafı kameralarla donatılmış, onlarca gizli-açık koruması bulunan bir bölgedir.
Savaşçılarımız oligarşinin tüm güvenlik önlemlerini
aşarak belirlenen hedefleri vurmuşlar ve eylem yerinden başarıyla çekilmişlerdir.

Bir Savaşçımızın Şehit, Bir Savaşçımızın
Da Tutsak Düşmesini Kendilerine Başarı
Sayıyorlar...
Bu nasıl bir başarıdır ki, 250 bin polisin genel merkezi kendini koruyamamıştır. Eylemimiz feda ruhuyla
şehitlikler göze alınarak yapılan bir eylemdir. Ve iki
Cephe savaşçısı burnunuzun dibine kadar girmiş ve
beyninizden vurup çekilmiştir.

İki Cephe Savaşçısına Karşı 5 Bin Polis
İşte sizin gerçeğiniz budur. 2 Cephe savaşçısına
karşı 5 bin polis. Özel Timler, helikopterlerle hava desteği... Özel eğitimli itleriniz... Bunu kendinize başarı
mı sayıyorsunuz? Bir devrimciyi katletmeyi başarı mı
sayıyorsunuz? Zavallısınız... Durmayın katillerinize
ödül verin... Ama bu sizin korkularınızı giderir mi? Artık geceleri rahat uyuyabiliriz diyor musunuz?
Hayır! Asla rahat uyuyamayacaksınız. Oligarşinin
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güvenliğinden sorumlu merkez karargahı kendini koruyamamıştır. Oligarşiyi nasıl koruyacak?

Feda Ruhuyla Savaşan Cephelilerin
Cüretini Hiçbir Güç Yenemez!
Şimdi bütün Cephe savaşçıları Muharrem’in silahını
devralmışlardır. Muharrem’in talimatını bekliyorlar.
Muharrem’in cüretiyle basacaklar tetiğe... Muharrem’in talimatını yerine getirmenin, beyninizi dağıtmanın sabırsızlığı içindeler...
Askeri olarak da hiçbir başarınız yoktur. Tüm Türkiye halkı sadece iki Cephe savaşçısı karşısındaki korkularınızın büyüklüğüne tanık olmuştur...
Savaşçılarımızın yakalanmasında bir başarıdan bahsedilecekse o da “ithal itlerinizin” başarısıdır. Hiç merak etmeyin, tüm güvenlik önlemlerinizi nasıl aşmışsak
itleriniz de işe yaramayacak...
5 bin polisle Muharrem Karataş’ı katletmeyi kendine başarı sayarak korkularını gidermeye, polislere moral vermeye çalışıyor AKP’nin Valisi, İçişleri Bakanı,
Emniyet Müdürleri...

Eylemimiz Oligarşinin Dengesini Sarstı!
Savaşçımız Muharrem Karataş’ı katlederek başarı
öyküleri anlatan AKP iktidarının dengesi sarsıldı. Panik
halindeler. “Halkın olduğu her yerde Cephe savaşçılarıyla karşılaşacaksınız, sizin için güvenli yer yoktur”
demiştik.
Oligarşide onun paniği var... Attıkları her adımda
karşılarına Cephe savaşçılarının çıkacağı korkusunu
yaşıyorlar.
Bursa’da korkularından bir araca ateş ederek bir kişiyi katlettiler.
Şehirler arası yollarda araçları durdurarak, tüm araçları kontrol ediyorlar. Adıyaman’da bir aracın içinden
buldukları su borusu parçasını roket parçası olabilir
diye teşhis ettirmek için, Ankara’dan iti, MİT’i Genelkurmay’dan uzmanları çağırtıp inceleme altına aldılar...
İşte AKP polisinin “başarı” öyküsü bu... Dengeleri
sarsıldı, baktıkları her yerde Muharremlerin paniğiyle
hareket ediyorlar.

Halk Çocuklarını Katletmenin
Hesabını Vereceksiniz!
Halka Zulmetmenin Hesabını
Verceksiniz!
Aylardır bütün Türkiye’yi gaza boğdular. AKP gibi
düşünmeyen tüm halka meydanlar yasaklandı. En sıradan talebini dile getiren halkın üstüne TOMA’lar sürülüyor. Basınçlı sularla, gaz bombalarıyla halkın her türlü talebi sindirilmek isteniyor. Halkımız “adalet isterken” analar evlatlarının katillerinin yargılanmasını is-
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terken bile yerlerde sürükleniyor.
AKP katilleri yargılamak yerine delilleri yok ediyor.
Aylardır sokaklarda terör estiriyorlar.
14 yaşındaki Berkin Elvan üç ayı aşkın zamandır
komada. AKP, Berkin Elvan’ı hastaneden attırmaya çalışıyor.

AKP’nin Dokunulmazlığı Yok!
AKP Polisinin Dokunulmazlığı Yok!
Halka Zulmedenlerin
Dokunulmazlğı Yok...
Halkımız aylardır adalet istiyor! Katillerin cezalandırılmasını istiyor. Soruşturmanın açılmasına bile izin
verilmiyor...
Adalet isteyenlere terör estiriliyor...
Adalet yoksa “halkın adaleti” var. Cephe var. Halk
kurtuluş savaşçıları var... Halka zulmeden, halk çocuklarını katleden AKP iktidarından hesap sorduk, sormaya devam edeceğiz!
Mehmet Ayvalıtaş, Abdullah Cömert, Ethem Sarısülük, İrfan Tuna, Ali İsmail Korkmaz, Ahmet
Atakan talimatı vermiştir. Berkin Elvan talimatı
vermiştir.
Halkın Adaletini İstiyorlar...
Muharrem Karataş Talimatı Vermiştir!
Hedeflerimizi Açıkladık.
Hadi İstihbaratınızı Görelim...
İtiniz, Mit’iniz, Polisiniz, Şefiniz
Kim Koruyacaksa Korusun Sizi!
Muharrem Karataş’ın Talimatı Yerine Getirilecek...
Yaşasın Halkın Adaleti...
MUHARREM KARATAŞ
CEPHE SAVAŞÇISI
FEDANIN VE CÜRETİN ADI!
10 Şubat 1978 Çorum, Yoğunpelit Köyü doğumludur. Alevi inancından yoksul bir halk çocuğudur. Sivas
Cumhuriyet Üniversitesi Sosyoloji bölümü mezunudur.
Düzen içinde pekala bir yaşam sürdürebilirdi fakat o,
ömrünü halkına adadı, HALKIN ADALETİ oldu.
Muharrem, ailesine yazdığı vasiyetinde şöyle diyor;
“Sizden öğrendiklerimle devrim okulundan öğrendiklerim birleşti, yalnız benim babam için değil de yoksulluğun çaresizliği içindeki bütün babalar için çarpıyor yüreğim.”
Muharrem’in hareketimizle tanışması 1998 yılında
gençlik mücadelesi içinde olmuştur.
Muharrem, hareketimizle henüz tanışmadan önce
1996 Ölüm Orucundan etkilendiğini söylemektedir.
Muharrem Karataş da, “niye ölüyorsunuz” diyenlere
verilmiş yüzlerce cevaptan birisidir. 1996 Ölüm Oru-

cunda toprağa düşen 12 şehidimizin Çorum’un Yoğunpelit köyünde boy veren fidanıdır.
Eeyy alçaklar!... Katlederek Muharremleri bitirebilir
misiniz? Şimdi kaç Muharrem’in Anadolu’nun dörtbir
yanında boy vereceğini biliyor musunuz?
Muharrem bir Dev-Genç’liydi. Gençliğin demokratik, akademik mücadelesinde defalarca gözaltına alındı.
8 Mayıs 2001 yılında “Yaşadığımız Vatan ve Halk Anayasası Taslaklarını” kargodan aldıktan sonra evi basıldı
ve gözaltına alınıp tutuklandı. Sivas E Tipi hapishanesinde bir süre tutuklu kaldıktan sonra tahliye oldu. 16
Kasım 2003’te Çorum’da tutuklandı ve Sincan F
Tipi’nde tutsak kaldı. F Tipinden tahliye olurken şehitlerin hesabını sorma andı içerek mücadeleye koştu...
“Hareket benim için insan onurunun, halkın adaletinin ve gelecek özleminin yaratıcısı ve sembolüdür.
Kahramanlık, yoldaşlık, feda gibi büyük değerleri
Anadolu devrimine kazandıran gelenekler yaratandır.
Yarına dair halkın umududur. Türkiye devrim mücadelesinin sembolüdür” diyor.
Vasiyetinin başında “Silahımı kuşandım ve artık
andım vardır ki, ben toprağa düşünceye kadar silahım düşmeyecek elimden. Bu yola gönüllülüğümle,
isteyerek ve bu savaşın en temel yasasını bilerek çıktım; ölmek ve öldürmek” diyor.
“Bu köhnemiş düzene vurmak, halklarımızın, analarımızın, biriken öfkemizin, düşen her bir canımızın
hesabını sormak cüreti ve onuruyla gidiyorum düşmanın üzerine. Amacım; ideolojimizden, inancımdan,
sevgimden, bu düzene kinimden aldığım güçle, halk
düşmanlarına vurmaktır. Şimdi en büyük hayalim sorulacak hesabımızdan bir parçasını yerine getirmek,
düşmana iyi bir vuruş yapmak ve çok sevdiğim memleketime onurluca gidebilmektir.”
Muharrem hayaline kavuştu. Aylardır halka zulmeden, halkın çocuklarını katleden, gözünü çıkartan, beynini akıtan, 14 yaşındaki bakkala ekmek almaya giderken beyninden vurulup komaya sokulan Berkin Elvan’ların hesabını sordu. Uğrunda ölümü göze aldığı
adalete susayan halkımıza adalet oldu.
Diren Berkin… Cepheliler Adalet İstiyor Senin
İçin!
Uyan Berkin Uyan, Uyan Ki Ekmek Alalım!
Diren Berkin. Ülkemize Özgürlük Gelsin Diye Diren!
Uyan Berki̇n Di̇ren Berki̇n Ekmek de Alacağız
Adalet de Alacağız Özgürlük de Alacağız...Vermez
lerse Zorla Alacağız Berki̇n... Di̇ren Berki̇n!
YAŞASIN HALKIN ADALETİ!
MUHARREM KARATAŞ ÖLÜMSÜZDÜR!
MUHARREM’İN HESABINI SORACAĞIZ!

Sayı: 384

Yürüyüş
29 Eylül
2013

Devrimci Halk Kurtuluş Cephesi
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AKP’nin Acizliği Dillerine Vurdu
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*AKP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin
Çelik: "Polisevi'ne terörist-
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Karargahlarında patlayan
roketatarlar iktidar yetkililerinin kimini lal
yaptı, kimini aptal
etti… Daha beter
Hü
olsunlar diyerek,
sey
in
incilerini yazıyoÇe
lik
ruz ve tabii ki cevaplarımızı:

Sayı: 384

Yürüyüş
29 Eylül
2013

lerce yapılan saldırıyı Ak Parti camiası
adına lanetliyorum. Emniyet teşkilatımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."
Yazımızda ilk sırayı zevzek Hüseyin
Çelik’e verdik, zira eylem sonrası gözümüz onu aradı. Ama ne hikmetse
Çelik sadece twitter üzerinden açıklama
yapmakla yetindi. Ne oldu Çelik,
dilini mi yuttun? Nerede kaldı süslü
lafların? Yüzünü de göstermedin…
Roketatarlar senin de ödünü mü patlattı
yoksa?

*Başbakan Tayyip Erdoğan: "Bu tür şeylere tevessül edenler
karşılığını alacak, almıyorsa bu bir
aczin ifadesi olur."
Öncelikle Erdoğan’ın söylediklerinin Türkçe tercümesini yapalım:
Böyle eylemler yapanları kahraman
polisimiz öldürür, biz aciz değiliz…
Öldürdüğünüzü biliyoruz… Çocuklarımızın, gençlerimizin beyinlerini
akıttığınızı biliyoruz. Halkın adaleti
de o yüzden sizi karargahlarınızda vuruyor. Acizliğiniz, Ankara’da, devletin
kalbinde patlayan roketatarlarla bir
kez daha açığa çıktı. Acziniz şu ki:
Ezdiğiniz açlar ordusu milyonlarca…
Sizse bir avuçsunuz. Haydi geçmiş
olsun!

* TBMM Başkanı Cemil
Çiçek: “Geleceklerini, ülkemizin
içine gireceği kaosta arayan kukla teröristlerin saldırıdan kısa süre sonra
güvenlik güçlerimiz tarafından yakalanmasından dolayı da değerli polislerimizi kutluyorum.”
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Hadi oradan kuklanın daniskaları…
Amerika’nın eteğinden düşmeyin, el
etek öpün, ondan sonra halkın savaşçılarına kukla deyin… En güvendiğiniz
yerde vuruldunuz işte, polisiniz de uyudu… Bunu da tebrik edecek misin?

*İçişleri Bakanı Muammer Güler: “Ateş ettikleri noktada
patlamamış bir roketatar mermisi, bir
sırt çantası ve bir örgüte ait bez parçası
bulunmuştur…” Güler, olay yerine
bırakılan ‘bez parçası’nın hangi örgüte
ait olduğu sorusuna ise, ‘Şu anda bir
önemi yok. Yanıltma amaçlı bırakılmış
olabilir. Her türlü incelememiz sürüyor’
diye cevap verdi.
Güler bilmez mi, çok iyi bilir o
“bez parçası”nın kime ait olduğunu…
Adı gibi biliyordur örgütün adını…
Daha eylemi duyduğu ilk anda, aklına
ilk gelen isimdir o örgütün adı… Es
kaza o “bez parçası” olmasa bile bilir
örgütün hangi örgüt olduğunu. Yürekleri hop oturup hop kalkar biliriz… Öyle bir örgüttür ki o, eyleminin
altına tüm ezilenler imza atabilir…
Ve tüm ezenler kaçacak delik arar…
Tabii Güler’in incileri bu kadar
değil: “DHKP-C militanı ölü olarak
ele geçirilen teröristin 19 Mart tarihinde AK Parti merkez binasına yapılan saldırıyı gerçekleştiren kişi olduğu tespit edildi. Diğer kişi de daha
önceki yasadışı faaliyetlerinden dolayı
takibimiz altında olan biriydi. Daha
önce Yunanistan’a gidip geldiğini biliyoruz. Ama polisimiz çok başarılı

bir şekilde operasyon gerçekleştirdi.”
Takibiniz altındaydı da, bilerek izin
mi
verdiniz
k
çe
i
TBMM’nin dibinil Ç
de beyninizden
m
Ce
vurulmaya? Ne
kendinizi ne de
kimseyi kandırın…
Yine Güler: “Eya
lem
yapılan bölge hef
a
t
Mus
nüz
daha tam olarak
k
n
Vara
faaliyete geçen bir bölge
değildi. Reklam panolarının arkasına
saklanarak gerçekleştirilmiş bir eylemdi. Nitekim o bölgeyi yeniden gözden geçireceğiz.”
Yazık… Çaresizlik insanı böyle
aptal ediyor… Nereye saklanmalarını
isterdin, polisin arkasına mı? Merak
etme polisleriniz böyle derin uykudayken o da olur bir gün.

* Ankara Valisi Alaaddin
Yüksel: “Bütün önlemlere rağmen
terör olayları meydana gelmektedir.
Olayın failleri kısa sürede yakalanmıştır. Huzurlu ve güvenli bir Ankara
bütün arkadaşlarımızın ortak hedefidir… Polis teşkilatı dünyanın en büyük
polis teşkilatıdır.”
Dünyanın en büyük polis teşkilatının merkezine roketatar atıldı, hala
“biz en büyüğüz” diyorlar… Komik
olmayın…

* Başbakan Erdoğan'ın
danışmanı Mustafa Varank:
"İllegal örgütler sokak hareketlerinden
istediğini elde edemeyince silaha başvurmaya başladılar. Bir değil iki binaya
roket atılmış. Roketatarla yapılan saldırıda Allah'a şükür ilk belirlemelere
göre can kaybı ve yaralı yokmuş."
Yaa... demek öyle... Allah’ın sevgili
kuluymuşsunuz ki, sizi korumuş... Sen
git konunun “uzmanları”na sor; Onlar
sana söyler neden can kaybı olmamış...
Fakat sizinkiler yalancıdır, seni
kandırabilirler, biz yine de söyleyelim...
Eylemde can kaybı hedeflenmemiştir.
Sen yine de “şükretmeye” devam et.
Elinizden başka ne gelir...
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Muharrem Karataş Ölümsüzdür
Armutlu

Bağcılar

Gazi

Örnektepe

20 Eylül günü Ankara Dikmen’deki Emniyet Genel Müdürlüğü ve Sosyal Hizmetler Ek Binası’na yaptıkları eylem sonucunda
AKP’nin 5 bin polisiyle çatışarak
şehit düşen DHKC savaşçısı Muharrem Karataş, 22 Eylül’de memleketi Çorum’da toprağa verildi.
TAYAD’lı Aileler, Muharrem
Karataş’ın cenazesini almak için
21 Eylül’de sabah saatlerinden akşama kadar Keçiören’deki Adli
Tıp Kurumu önünde beklediler.
Karataş’ın ailesi, akşam saatlerinde
(22.30 civarı) cenazeyi alıp hızla
kurumdan ayrılarak cenazeyi kaçırmaya çalıştı. Ancak TAYAD’lılar
aileyle de görüşerek, ailesinin polisleri uzaklaştırmasını sağladı. Polisler otobüslerdeki TAYAD’lıları
çekim yaparak tedirgin etmeye çalıştı. Karataş’ın cenazesi Çorum’a
götürülerek, Hacı Bektaş Veli Cemevi’ne bırakıldı. Cemevi’nde de
TAYAD’lılar nöbet tutarak, olası
kaçırma girişimine engel oldular.
22 Eylül sabahı saat 10.00’dan
itibaren Muharrem Karataş’ın ailesi
ve tanıdıkları gelerek cenazeye sahip çıktılar. Ablalarının ağıt yaktığı
cenazede fenalaşanlar oldu. Cenaze
yıkanıp Çorum Merkez’de cenaze
töreni düzenlendikten sonra topluca,
DHKC savaşçısı Muharrem Karataş’ın köyü Yoğunpelit’e gidildi.
Yoğunpelit’te Karataş’ın tabutu
önce evine götürülüp “Helalleşildi”
ve ardından defnedilmek üzere
köy meydanına götürüldü. Köylüler
ve TAYAD’lılar, tabutu omuzdan
omuza musalla taşına kadar götürdü. Burada da yapılan törenle
Muharrem Karataş’ın tabutu mezarlığa götürüldü. Ailenin ayrı cenaze töreni yapma isteği üzerine
TAYAD’lılar defin işlemini bekledi.
Ailenin tepkisine karşı bazı köylüler
cenazeye TAYAD’la beraber katıldı.
Ailenin mezarlıktan ayrılışını bekleyen TAYAD’lılar yaklaşık 1 saat
sonra mezarlığa çıkarak kendi törenlerine başladılar.
“Muharrem Karataş Ölümsüz-

dür” yazılı pankartla yürüyen TAYAD’lılar, ak yazmaları ve kızıl
bantlarıyla DHKC savaşçısına
omuz verdiler. Yürüyüş boyunca
“Bedel Ödedik Bedel Ödeteceğiz”,
“Muharrem Karataş Ölümsüzdür”,
“Anaların Öfkesi Katilleri Boğacak”, “Yaşasın Halkın Adaleti”
sloganlarının yanı sıra Muharrem
Karataş’ın uğruna savaştığı Umudun Adı da haykırıldı.
Mezarlığın başındaki tören saygı
duruşuyla başladı ve ‘Güneşi İçenlerin Türküsü’ söylendi. Kısa bir
konuşma yapan Ahmet Kulaksız,
“Muharrem Karataş yaşamının en
son eyleminde artık halkların çaresiz olmadığını, halkların adaletsiz
kalmayacağını, hangi koşulda olursa olsun direnişi büyüteceğini gösterdi. En sevdiklerimizdi, en değer
verdiklerimizdi şehitlerimiz. Yaşadıkları sürece öğretmen, yol gösterici ve kutup yıldızı oldular. Muharrem Karataş bu örneklerin son
halkasıdır” dedi. Faşizm, zorbalık
arttıkça da halkaya yeni insanların
katılacağını söyleyen Kulaksız
“O’na ve diğer şehitlere devrim
sözümüz var” dedi. Ardından tören
“Bize Ölüm Yok” ve “Zafer Yakında” marşları söylenerek bitirildi.
Toprağının içine ise Cephe bayrağı
yerleştirildi.
Cenazenin ardından TAYAD’lılar Ankara Numune Hastanesi yoğun bakım ünitesindeki Serdar Polat’ı sahiplenmek ve sağlık durumunu öğrenmek için Ankara’ya
gitti.
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Halkımızın Yiğit Evladı
Muharrem Karataş’ı
Selamlıyoruz!
İstanbul
Esenyurt’ta, Muharrem Karataş’ı selamlamak için Yeşilkent
Mahallesi ve çevresine 8 adet “Muharrem Karataş Ölümsüzdür-Cephe”, “DHKP-C”, “DHKC” yazılamaları yapıldı.
Bağcılar Mahallesi’nde, Mu-
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harrem Karataş’ın hesabını
sormak için Cepheliler
korsan eylem düzenledi.
Eylemde “Muharrem Karataş Ölümsüzdür! Cephe”
imzalı pankart açıldı. Cepheliler kısa konuşmalarında “Bizler Dursun Karataş’ın öğrencileriyiz. Bizler halkımız için savaşıyoruz. Muharrem
Karataş da katillerden hesap sorarken şehit düştü. Bizler Muharrem
Karataş’ın hesabını soracağız.” denildi. Eylemde gökyüzüne havai
fişekler atıldı. Sık sık “Muharrem
Karataş Ölümsüzdür”, “Umudun
Adı DHKP-C” sloganları atıldı.
Ayrıca Cepheliler, molotof ve ses
bombaları atarak katillerden hesap
soracaklarını haykırdılar.
Sarıgazi’de 21 Eylül akşamı,
Cepheliler tarafından korsan eylem
gerçekleştirildi. “Muharrem Karataş
Ölümsüzdür Cephe” pankartıyla
Demokrasi Caddesi’ne çıkan Cepheliler, yolu molotoflarla keserek
“Muharrem Karataş Ölümsüzdür”,
“Katil Devlet Hesap Verecek”,
“Devrim Şehitleri Ölümsüzdür”
sloganları attı. Ayrıca halka, Muharrem Karataş’ın hesabının sorulacağına dair kısa konuşmalar
yapıldı.
Kaymakamlık önünde bulunan
çevik kuvvet polislerinin TOMA’yla birlikte cephelilere saldırmaya çalışması sonrası, polislere
havai fişek ve molotoflarla saldırıldı. Saldırı sonrası polis geri çekildi; Cepheliler de eylemi iradi
olarak sonlandırdı.
Örnektepe'de 21 Eylül günü
Cepheliler Muharrem Karataş’ı sahiplenerek korsan eylem yaptı. Örnektepe Köprüsü’nü kesen Cepheliler, sloganlarıyla mahallenin
dört bir yanını inlettiler.
Kurulan barikatları ateşe veren
Cepheliler sloganlarla polisin gelmesini beklediler. Polisin gelmesiyle
başlayan çatışmalar gece yarılarına
kadar devam etti. Çatışma esnasında
ajitasyonlar çeken Cepheliler, Muharrem Karataş’ın halkı için, vatanı
için şehit düştüğünü anlattılar.
Okmeydanı Anadolu Kahvesi

Okmeydanı
ve Örnektepe Köprüsü’nde 22 Eylül günü Cepheliler tarafından Muharrem Karataş'ı selamlamak için
pankart asıldı.
Okmeydanı Anadolu Kahvesi'nde "Muharrem Karataş Ölümsüzdür" pankartı asıldı.Örnektepe
Köprüsü’ne asılan "Katil Polis Bize
Ölüm Size Uyku Yok" pankartına
bomba süsü verilmişti. Pankart asılınca D-100 karayolunda trafik durdu. Katiller, pankartı indirmek için
bomba imha ekibi çağırdılar. Pankartı korku içinde indirdiler.
Gazi Mahallesi'nde 22 Eylül
günü Cepheliler ellerinde “Katiller
Size Uyku Bize Ölüm Yok/DHKC"
imzalı pankartla, Ankara’da şehit
düşen yoldaşlarını selamladılar.
“Muharrem Karataş Ölümsüzdür!”, “Umudun Adı DHKP-C!”,
“Titre Oligarşi Parti Cephe Geliyor!”, “Serdar Polat Onurumuzdur!” sloganlarının atıldığı eylemde,
Cephelilerin sıktıkları kurşunlar
katil polislere korku saçtı. Yarım
saat süren eylemde, polisin sıkılan
kurşunların korkusundan, karakoldan çıkmaması üzerine, eylem iradi
olarak bitirildi.
Küçükarmutlu Son Durak'ta
23 Eylül günü Muharrem Karataş'ın
hesabını sormak için korsan eylem
düzenlendi. Polis karakoluna 200
metre uzaklıkta gerçekleşen eylemde Dev-Genç'liler ellerinde tuttukları ateş toplarını caddeye savurarak karanlığı aydınlattılar. Polisler karakolun içinden burunlarını
bile çıkartamadılar. Muharrem'in,
Berkin'in hesabını soracaklarını
haykıran Dev-Genç'liler, halka seslendikleri konuşmalarında mücadele çağrısında bulundular.
"Muharrem Karataş'ın Hesabını
Soracağız" pankartının açıldığı eylemde havai fişekler de fırlatıldı.
Eylem yarım saat sonra iradi olarak
bitirildi.
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Sarıgazi

Sarıgazi

Okmeydanı

Serdar Polat’ı Katletmenize
İzin Vermeyeceğiz!
21 Eylül’den beri hastane önünde
bekleyen TAYAD’lılar ve Serdar Polat’ın akrabaları, 100’e yakın sivil
ve resmi polisin ablukası altındaki
hastanede yoldaşlarını, evlatlarını sahiplenmeye devam ediyor. TAYAD’lı
Aileler 23 Eylül günü saat 12.00’da
hastane önünde eylem yaparak Serdar
Polat’ın katledilmesine izin vermeyeceklerini vurguladılar. Hastanede
bekleyen halkın alkışlarla destek verdiği açıklamada Serdar Polat ve diğer
halk savaşçılarının AKP polislerinin
Haziran ayaklanmasından beri katlettiği 6 kişinin, gözleri kör edilenlerin
ve aylardır komada uyutulan Berkin
Elvanların hesabını sormak için sokakta olduğu söylendi.
Serdar Polat’ın AKP polislerince
katledilmek istendiği, katledemeyince
de hastanede dahi işkence edildiği
vurgulandı. Hastanede 2 saat geç tedaviye başlanan Serdar Polat’ın sağlık
durumunun hastane yönetimi tarafından ailesi ve avukatına bile açıklanmadığı ve ailesinin hastaneden
çıkarılmak istendiği söylendi. Buna
karşın yoğun bakım ünitesinin sivil
polis kaynadığı ve hastanenin katil
polislerle açık işbirliği yaparak işkenceye ortak olduğu vurgulandı.
Açıklamada Hasan Selim Gönen’in
de tedavi edilmeyerek polisin yarım

kalan işinin sürdürülmesiyle katledildiği hatırlatıldı. Serdar Polat iyileşene kadar hastaneden ayrılmayacaklarını söyleyen TAYAD’lılar “Halkımız, şimdi vakit, size reva görülen
zulümden hesap sorarken yaralanan
ve katledilmek istenen Serdar Polat’ın
işkencecilerinden, Ethem’in katillerinden ve günlerce üzerimize kimyasal gazlarla saldıranlardan hesap
sorma vaktidir. Şimdi vakit, halkın
evladına, Serdar Polat’a sahip çıkma
vaktidir” denildi.
Serdar Polat’ın başına geleceklerin
sorumlusunun AKP ve işkenceci polisleri olduğu ve hesap vermekten kurtulamayacakları belirtilen açıklamada
“Serdar Polat Onurumuzdur”, “Yaşasın
Halkın Adaleti”, “İşkence Yapmak
Şerefsizliktir” ve “İşkencecilerden,
Katillerden Hesap Sorduk Soracağız”
sloganları atıldı. Hastanede çalışanların
ve ziyarete gelen hasta yakınlarının
alkışlarla destek verdiği açıklamada,
Serdar Polat iyileşinceye kadar her
akşam 18.30-19.30 arası yapılacak
oturma eylemi de duyuruldu.
Halkın Hukuk Bürosu (HHB) da
22 Eylül’de yazılı bir açıklama yaparak, müvekkilleri Serdar Polat’ın katledilmesine izin vermeyeceklerini söyledi. Muharrem Karataş’ın aylar öncesinden afişe edildiğini belirten HHB,

infaza zemin hazırlandığını belirtti.
Karataş ve Polat’ın “sağ yakalanma”
ihtimali gözetilmeyerek katletme amacıyla hareket edildiğinin vurgulandığı
açıklama şu sözlerle bitirildi: “‘Çatışma’ bahanesiyle devrimcileri katletme özgürlüğü olduğuna inanan
AKP polisine bir kez daha hatırlatıyoruz, tüm katliamcılar cezalandırılana
kadar peşinizi bırakmayacağız.”
TAYAD’lılar da Serdar Polat iyileşene kadar Numune Hastanesi’nde
24 saat nöbet tutacaklarını ve her
gün 13.00-13.30 saatleri arasında
hastane önünde oturma eylemi yapacaklarını duyurdu. Kendisine devrimciyim-demokratım, insanım diyen
herkese de sahiplenme çağrısında
bulundular.
Hastane idaresi, ailesinin Serdar
Polat’ı görmesine engel olurken; katliamcı polisler hastanede, yoğun bakımda her istediğini yapabiliyor. Başhekim, ailenin Serdar’la görüştürülmemesi için “talimat” aldığını söyledi.
TAYAD’lılar, hastane önündeki
oturma eyleminin 2. gününde yaptıkları açıklamada, Serdar Polat’a
hastaneye getirildiği ilk iki saat içinde
müdahale edilmediği ve hastanenin
işkencecilerle işbirliği yaptığını anlattılar. 14 kişinin katıldığı oturma
eyleminde “Serdar Polat’ı Katlettir-
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meyeceğiz” ve “Serdar Polat Onurumuzdur” sloganları atıldı. Ayrıca
Dersimli Serdar Polat için Grup Yorum’un Dersim’in Dağları ve Munzur Dağı şarkıları söylendi.

Serdar Polat’ı
Görmek Ailesine Yasak,
Katillere Hak!
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Halk Kurtuluş Savaşçısı Serdar
Polat’ın akrabaları önu tutulduğu
Numune Hastanesi’nde 6. gün sonra
ancak görebildi. Sağlık durumu ciddiyetini koruyan Serdar Polat’ın
doktorları enfeksiyon riski taşıdığını
ve ateşinin düşürülemediğini bildirdi.
Günlerdir kardeşiyle görüştürülmeyen abileri ve Tayad’lı aileler,
Serdar Polat’ın Numune Hastanesi’nin acil servisinden gizlice kaçırılarak A Blok yoğun bakım ünitesine
kaldırıldığını 25 Eylül sabahı öğrendi.
Ayrıca güvenlik gerekçesiyle talimat
aldığını ve Serdar’ın hiç kimseyle
görüştürülemeyeceğini söyleyen hastane yönetimine karşı, önceden kararlaştırıldığı üzere sabah 9.00’da
soruşturmayı yürüten 13. Ağır Ceza
Mahkemesi’ne gidildi. Avukatlar
yaptıkları görüşmede Muharrem Karataş’ın çenesinden giren kurşunla
öldüğünü ve bunun infaz olduğunun
düşünüldüğünü belirterek Serdar Polat’la görüştürülmemesi nedeniyle
ailesinin aynı şüpheyi yaşadığını anlattı. Buna karşılık savcı da görüştürülmemesi şeklinde bir talimatının
olmadığını söyleyip, polisleri arayarak
görüştürülmesi talimatını verdi. Hastaneye görüşme ümidiyle dönen abileri sabah yine görüştürülmedi. A
blok 3. katta kendi kardeşiyle görüştürülmeyen Hüseyin Polat, sivil
polislerin burada olduğunu görünce
suç duyurusunda bulunmak için fotoğraflarını çekerek yapılan hukuksuzluğu belgeledi. Ardından Serdar
Polat’ın abisi ve avukatı hastane idaresi, başhekimlik, Ankara Emniyeti
Siyasi Şube ve hastane yoğun bakımında polislerin çıkarılması yönünde
çaba sarf etmeyerek ihmalde bulunan
tüm hekimler hakkında suç duyurusunda bulunmak üzere tekrar adliyeye

döndü. Savcıyla ikinci görüşmelerini
anlatan Avukat Engin Gökoğlu, Serdar Polat’ın bilinci kapalı ve ağır
yaralı şekilde hastaneye kaldırıldığı
için hakkında yakalama, gözaltı veya
gözlem kararı olmadığını, buna rağmen polis ve hastane idaresinin işbirliğiyle yasadışı şekilde ailesi ve
avukatlarıyla görüştürülmediğini söyledi.Ve polislerin yoğun bakımda rahatlıkla gezdiğini kendisinin de gördüğünü ekledi. Polat’ın sağlık durumunun kötüye gidişinde polis kadar
yoğun bakım ünitesine giriş çıkışları
denetlemekle yükümlü hekimlerin
de suçlu olduğunu bildiren Gökoğlu
bunun hastane polis işbirliğinin açık
göstergesi olduğuna işaret etti.

Serdar Polat
Enfeksiyon Riski
Taşıyor!
Savcıyla yapılan görüşmenin ardından Serdar Polat’ın yakınları
kısa bir süreliğine onu görmek için
16.30’da yoğun bakım ünitesine
gitti. Ardından gözlemini anlatan
Süleyman Polat, göğsüne kadar örtüyle kapatıldığını, yüzünü sapsarı
göründüğünü söyledi. Kendi başına
nefes alamadığı için cihaza bağlanan
Polat’ın göğsünün sargılı olduğunu
ve çok hızlı nefes alıp verdiğini
göğsünün hızla inip kalkmasından
anlaşıldığını ekledi. Serdar Polat’ın
abileri artık onu her gün saat 15.3016.00 arası görebilecek.
Ağır yaralı hastaneye kaldırılan
DHKC savaşçısı Serdar Polat’ın bilinci hala kapalı, önceki gün nefes
alıp verişini kontrol etmek için 1-2
kez solunum cihazı çekilmesine rağmen ciğerlerindeki hasardan dolayı
soluk alamıyor. Sağlık durumunun
kötüleşmesi ve enfeksiyon riskinin
netleşmesine bağlı olarak Serdar
Polat özel bir izole odaya götürülebilir ya da zaten hakında hukuki
bir engel olmadığı için ailenin isteği
doğrultusunda farklı bir hastaneye
de götürülebilir. Serdar Polat’ın omzundan, kolundan ve bacağından
yaralandığı ama ağır olan yarasının
sağ akciğere aldığı iki kurşun yarası
olduğu belirtildi.
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Devrimci Şiddet, Halkımızın
Yüreğine Serpilmiş Su Olmalıdır!
Çakırcalı Mehmet Efe, hapisten
çıktığında anasıyla konuşur. Anası
ona sorar:
“Dağa ne vakit çıkacaksın?
-Hazırlıklarımı bitirir bitirmez.
-Yapacağın şeyi biliyorsun degil
mi?
-Evet ana!
-İlk önce babanı öldüren ve bana
o büyük hakareti yapmış olan Hasan
Çavuşu geberteceksin!
-Geberteceğim ana!
- İşlerini çabuk bitir ve şu lanet
herifi bir an evvel temizle!
Eğer onun geberdiğini görmeden
gidersem yarın ahirette iki elim yakandadır.” (Çakırcalı Mehmet Efe
- Murat Sertoğlu)
Ve Çakırcalı anasına verdiği sözü
tutar, Hasan Çavuş, suçlarının cezasını canıyla öder.
Kurtuluş Savaşı’nda, Maraş’ta
Sütçü İmam, kadınlara tecavüz eden
işgalci Fransız askerlerine kurşun
sıkarak, Maraş’ta işgale karşı direnişin ilk kıvılcımını yakmıştır.
Şiddet, ezilen halkların elinde
adalet olmuş, mıh gibi yere çakmıştır
düşmanını.
Şiddet, halkın bağrında adalet
olarak yer buluyorsa işte bu devrimci
şiddettir.
Silahlı propaganda, askeri değil,
politik mücadeledir.
Devrimci şiddet, halka değil, iktidardaki düşmana karşı politik mücadelenin bir aracıdır.
Halkta panik ve korku yaratmak
isteyen, halkı sindirmek isteyen iktidara karşı devrimci tarzda verilen
cevaptır devrimci şiddet.
Devrimci eylemlerde dost ile düşman, hiçbir kuşkuya yer bırakmayacak biçimde ayrılır.
Ankara’daki son iki eylemde de
devrimci şiddetin ne olduğunu bir

kez daha gördük. Eylemin ardından
halkımızın gösterdiği tepkiler, eylemin amacına ulaştığının bir göstergesidir. Halkımız, nasıl ki Çakırcalı
için, Sütçü İmam için “helal olsun”
diyorsa; Cephe savaşçıları için de
aynı gönül rahatlığıyla “helal olsun” diyor. Şiddetle, devrimci şiddet
arasındaki fark nedir sorusuna halkımızın internetten aldığımız eylem
yorumlarıyla cevap vermek istiyoruz:
- DON LUIGI: "HALKA KALKAN ELLER KIRILIR:
ETME BULMA DÜNYASI
POLİS BENİ ÖLDÜRECEK
BENDENDE SAYGI BEKLİYECEK
YIKILSIN BU DİKTATÖRLÜK"
- Halil Özkan: "Gebersin, gerisi
arkada kalanlar için..."
- Faruk Reha Muratoğlu: "Ne
yapalım, üzülelim mi?"
- Esat Yılmaz: "Gebersinler"
- Emre Öztürk: "Ben bombalamak isterdim tüh yaa..."
- Fadime Karadaş: "Çok iyi olmuş. İnşallah gebermişlerdir."
- Oktay Kurhan: "HARİKAAAA İŞTE BUUUUU, artık bunları
duymak istiyoruz."
- Bora Tayfun Maşacı: "Daha
beter olsun ..."
- Ayşe Okumuş: "ohhhhhhhhhhhh
çok iyi olmuş."
- Berat Öztürk: "Gebersinler
Tayyibin köpekleri"
- Kanaryalı Mehmet: "Eskiden
olsa isyan eder üzülürdüm, şimdi
üzülmedim bile tayyoşun köpeklerine."
- Aykan Teker: "Geber polis"
- Gülay B: "Süper, Allah cezalarını veriyor."
- Konçuy Kutay: "Az bile yapmışlar imamın polisine"

Ayşe Heer: "Çok iyiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
devamı gelsin!!!"
- Halil Özkan: "En iyi polis,
halkın gözünü çıkartan olmamalı şu
saatten sonra en iyi polis kim tarafından olursa olsun öldürülen polistir.
Şu saatten sonra kimse bana polislerden bahsetmesin... Go to hell all
the polis teşkilatı.!!"
- İlke Kara: "Beter olsun köpekler. Biri de Kağıthane'deki karakolu uçursun böyle."
- Aytekin Nebioğlu: "Ölen var
mı ölen... Onu söyleyin... Önemli
olan o"
- Thierry Gally: "Çok iyi yapmışlar, anladığı dilden konuşun"
- Aynur Doğan: "Yapanın ellerine sağlıkkkkk..."
- Sıla Gurbet: "Gebersinler Tayyibin ümmetleri"
- Munure Süleyman: "Daha çok
görecekler..."
- Ümit Kesre: "Darısı Erdoğan'a,
inşallah geberir."
- Burçak Durak: "İçime su serpildi."
- Mukaddes Tel Kurt: "Çok güzel olmuş, kim yaptıysa ellerine sağlık."
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- Oğuz Akbaş: "Ellerine sağlık
yapanların, durmak yok."
- Barnabycik: "Siz önce Sivas
katliamındaki, Hrant Dink cinayetindeki, Uludere'deki, Reyhanlı'daki
acziyetinizi giderin..."
- Kahramanh: "Kuş ters takla
bile atsa çözüm sürecine darbe oluyor
buna artık kuşlar bile gülüyor. Reyhanlı daki bombaları da takip ediyordunuz"
- genco940: "Takip ediyordunda
bilerekmi eylemini gerçekleştirmesine
göz yumdun."
- citizen: Demek takibinizdeydi.
Öyle mi...
"Madem takip ediyordunuz, roketatarın tetiği çekilmeden neden engelleyemediniz. O an uykuya mı daldınız. Ya daha da çok can kaybı olsaydı. Gene aynı sözleri mi söyleyecektiniz. Söylediklerinize bakılırsa
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her şeyden haberiniz oluyor ama biz
bunları olaylar olduktan sonra öğreniyoruz. Galiba sizler de öyle."
- Comandeniz: "Kim vuruyor?
CEPHE Kim için? Halk için"
- jirex: "Cephe yine vurdu bence."
- mete belen: "Polisin "kaşındığı"nı yakınlarda bu satırlarda yazdık.
Burası Türkiye. Polisin bunu bilmesi
lazım. Bizim toplumumuz o kadar
fazla baskı altına girmez. Meydan
dayağı yemediklerine şükretsinler."
- esra12 Oktay: "Vatansever polis
vatandaşın gözünü çıkarmaz, kursun,
gaz sıkmaz. Polise yapılan saldiri
tabiiki yanlıştir. Ama polis provoke
etmistir. Şiddet şiddeti doğurur."
- Ahmet esra12: "Ama vatansever
vatandaş polisi taşa tutar, sokak lambalarını söker, tren raylarına yatar,
gazetecileri yaralar, barikat yakar

Memuru Köle Yapan AKP’e Faşizmine
Karşı Devrimci Memurları Sahipleniyoruz
19 Şubat komplosuna karşı, 22 Eylül günü Ankara’da
bir kez daha eylem yapıldı. Kamu Emekçileri Cepheli
memurların tutsak edilen KESK’lilerin serbest bırakılması
için yaptığı basın açıklamasında; “Faşizme Karşı Demokrasi, Keyfi Tutuklamalar Karşı Adalet İstiyoruz”
pankartı açıldı. Sloganlarla başlayan eyleme 20 kişi
katıldı.
Yapılan açıklamada, “KESK’li tutsaklara sahip çıkmak geleceğimize, iş güvencemize sahip çıkmaktır,
çünkü onlar bu talepleri dillendirdikleri için tutsak
edildiler. Bizlerde tutsak arkadaşlarımız serbest bırakılana
kadar, onlara sahip çıkmaya devam edeceğiz. İş güvencemize, örgütlenme hakkımıza sahip çıkmaktan
vazgeçmeyeceğiz” denildi.
Açıklamanın ardından, eylem fotoğraflarından oluşan
100 adet kart, postaneden, çeşitli hapishanelerdeki
tutsak KESK’lilere gönderildi.

değil mi ? Sonuçta bunlar VATANSEVER yahuu"
poyrazz: "Hak edene az bile...
Zübükler... Bir dahakine iyi nişan
alsınlar..."
- t.c.kartal1965: "Onlar bizim
huzurumuzu kaçırdı, onlar da huzur
için de yaşamasınlar, beter olsunlar.
- Ercan Yurtseven: "Valla hiç
üzülemiyorum. (...) Besle kargayı
oysun gözünü. Geleceğimiz gençlerin
kafasına sık, gözlerini kör et, dayaktan
öldür. Sonra devletine polisine sahip
çık. Nah sana. (...) Bu lavuklar da bi
dahaki sefere daha iyi nişan alsınlar.
Biraz da onların anaları ağlasınlar,
milletin anasını ağlattılar."
Halkımızın yüreğindeki yangın,
ocaklara düşmüş ateş, elbet devrimciler tarafından söndürülecektir. Halkın adaleti tecelli etmeye devam edecektir.

Mahalle Mahalle, Kapı Kapı, Ev Ev
Dolaşalım, Yürüyüş’ün Girmediği
Yer Bırakmayalım!
İstanbul
Devrimci İşçi Hareketi;
17 Eylül’de, Beşiktaş’ta 39
Yürüyüş dergisini halkımıza
ulaştırdı. Altı DİH’li 2 saat
süreyle Yürüyüş’ün dağıtımını yaptı.

İstanbul

1 Mayıs Mahallesi’nde de 19 Eylül günü dergimizin
toplu tanıtımı yapıldı. 18.30’da başlayan dergi dağıtımı
20.15’e kadar sürdü. Dağıtımda halka 130 dergi ulaştırıldı.

Antakya
19, 20 ve 21 Eylül tarihleri arasında Antakya Merkez,
Armutlu, Gümüşgöze, Yeşilpınar, Serinyol, Harbiye,
Samandağ Merkez Değirmenbaşı, Tavla ile Deniz Yolunda 552 adet Yürüyüş dergisi halka ulaştırıldı.
Dağıtım sırasında Armutlu Direnişi sırasında katledilen Ahmet Atakan ve Abdullah Cömert ile ilgili konuşuldu. Abdullah Cömert’in katillerinin hala bulanamadığı ve ölüm sebebinin kesin olarak açıklanmadığı
söylendi. Ahmet Atakan’ın da katledildiği gerçeğini
saptırarak, düştüğünü söyleyen Hatay Valisi’nin yalanları
halka teşhir edildi.

DİREN BERKİN CEPHELİLER

SEN DÜNYANIN EN SOYLU
DAMARINDAN GELİYORSUN BERKİN
SOYUMUZ DİRENENLERİN
SOYUDUR.
SOYUMUZ SAVAŞANLARIN
SOYUDUR BİZİM.
DİREN BERKİN!
CEPHELİLER ADALET İSTİYOR SENİN İÇİN.
DİREN BERKİN, MUHARREM
ABİN ADALET OLUYOR SENİN İÇİN.
UYAN UMUDUMUZUN ÇOCUĞU, UYAN!
UYAN EKMEK ALMAYA BİRLİKTE GİDECEĞİZ SENİNLE, UYAN!
ÖZGÜR GÜNLERİ
BİRLİKTE KURACAĞIZ
SENİNLE, UYAN!
İŞTE TÜRKİYE BÖYLE BİR ÜLKE...
ÇOCUKLARIMIZ ÖLDÜRÜLMEDEN BAKKALDAN EKMEK ALMAYA GİDEBİLSİN
DİYE ŞEHİT OLUYOR
HALK KURTULUŞ SAVAŞÇILARI
EKMEK ALMA HAKKI İÇİN BİLE ÖLMEK
GEREKİYOR BU ÜLKEDE...
UYAN BERKİN, DİREN BERKİN; EKMEK DE ALACAĞIZ,
ADALET DE ALACAĞIZ, ÖZGÜRLÜK DE ALACAĞIZ... VERMEZLERSE ZORLA ALACAĞIZ
BERKİN... DİREN BERKİN!
Sen karanfillerin soyundan geliyorsun Berkin, diren.
Sen 12 Eylül karanlığını yırtan
dört kızıl karanfilin Apo’nun, Fatih’in,
Haydar’ın, Hasan’ın soyundan geliyorsun.
Direniş, devrim ve sosyalizm için
bir kaynak bir dinamizmdir.
Direniş, başlı başına bir ideolojik

zaferdir. Diren Berkin!
Sen ölen ama yenilmeyenlerin
soyundan geliyorsun Berkin, diren!
Tüm direnmeyenlere rağmen,
tüm teslim olanlara rağmen, sen
diren.
Senin Cepheli ağabeylerin, abla-

SAHİPTİR. BUNUN GÜCÜ İLE
DİREN BERKİN.
UYAN UMUDUMUZUN SESİ
SOLUĞU UYAN!
DİREN CANIMIZ CİĞERİMİZ
DİREN!
DİREN GÖZÜMÜZÜN NURU,
BERKİN DİREN!
UYAN ANASININ KUZUSU UYAN...

Yiğit Okmeydanı
Halkı, Berkin’i Vuran Halk Düşmanlarını Sokmayın
Mahallenize!

ların tam yedi sene açlığa direndi
Berkin.
Adına “Büyük Direniş” dedik.
TAM YEDİ YIL AÇ KALDIK!
7 YIL
79 ay
316 hafta
2280 gün
25 mevsim
açlığa direndik Berkin
İŞTE SENİN ABİLERİN, ABLALARIN TÜRKİYE HALKLARININ ONUR DUYACAĞI TARİHSEL DİRENİŞ DESTANLARINA

EĞER ONLAR GİRERSE BÜTÜN ÇOÇUKLARIMIZIN BEYNİNDEN
VURULMASI RİSKİ ÇOK
YÜKSEKTİR.
ONLARIN BİLDİĞİ
TEK ŞEY BUDUR.
Diren Berkin... Senin TAYAD’lı annelerin babaların;
20 Ekim 2000’den
17 Ocak 2007'ye
Abdi İpekçi Direnişi’nde
3 yıl
40 ay
160 hafta
1230 gün
13 mevsim
direndiler Berkin. Bir parkta naylon bir çadırın altında, karda, yağmurda, güneşte direndiler.
Direniş-Savaş bizim gözlerimizde şimşekler çaktıkça sürecek. Sen
bizim gözbebeğimizsin Berkin, diren.
95 gündür seni bekliyoruz Berkin... Nabız nabız sayıyoruz günleri.

Sayı: 384

Yürüyüş
29 Eylül
2013

Annenin yasını, isyana
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Sayı: 384

Yürüyüş

İsyanı direnişe taşıyıp
Katili yeneceğiz Berkin. Haydi,
analarımızın, babalarımızın yasını
bitir Berkin. Uyan.
Yas direnişe dönüşmezse, direnişten yoksun yas ÖLDÜRÜR biliyoruz.
Direniş yaşatır seni Berkin diren.
Sen diren Berkin.
Biz de direniyoruz,
Biz de savaşıyoruz senin için.
Senin için adalet istiyoruz.
Senin için ekmek, senin için özgürlük istiyoruz Berkin.
Haksızlığın hukuk olduğu yerde,
direniş haktır biliyoruz Berkin.
Umutlu olmak direnişi güçlendirir.
Umudumuzu hiç yitirmiyoruz Berkin...
Sen kendin umutsun zaten Berkin.
Umudumuzun çocuğu Berkin diren.
Umudun çocukları ile toprağı iha-

netten arındırıp direniş fidanları büyüteceğiz.
Diren Berkin.
Öfkenin onuru ile diren Berkin
Direnmek yaratmaktır.
Tüm Cepheliler’in direnme gücü
senin olsun Berkin. Diren.
Faşizme boyun eğmeyecek, tüm
gücümüzle direneceğiz Berkin.
Direniş destanları yazmış tutsak
ağabeylerin, ablaların, TAYAD’lıların
var senin Berkin.
Evlerde, sokaklarda, dağlarda direniş destanları yazan Sabolar’ın
Faruk Bayrakçılar’ın var senin.
Direniş bizim ekmeğimiz ne gerekiyorsa yapacağız, ekmeğimiz için
Berkin. Direniş bizi besler Berkin.
Ekmek ve direniş bizim tek dayanağımız Berkin.
İlkokula giden çocuğumuzdan,
eli baston tutan yaşlılarımıza kadar
direniyoruz, direneceğiz.
Fiziksel duyguları tamamen yitirmeyi öğrenerek acıya direniyoruz

29 Eylül
2013

Berkin.
Direniş umuttur. Diren Berkin.
Yıllarca direnebiliriz. Dünyaya
kafa tutabiliriz. Bunu kanıtladı senin
ağabeylerin, ablaların bunu düşün
ve tutun hayata Berkin.
İnsanı insan yapan özellik direnmektir, bunun için diren Berkin.
Direnme gücümüz yenilmezliğimizdir. Yenilmeyeceğiz.

Direnmek Yenilmemektir.
Direnmek; yenilmezliktir.
Direnmek; bir hayat tarzıdır.
Bizim genlerimizde var direnmek
Berkin.
Büyük direnişimizin yenilmez
122’leri direndi Berkin. Onlar o gün
direndikleri için biz bugün hala varız.
Ömür ömür ördük direnişi. Şimdi
sıra sende... Haydi, Berkin diren.
Serdar abin bir yerde, sen bir
yerde direnin.

Böyle Başbakan Bulamazsın
İdil Tiyatro Atölyesi “Böyle Başbakan Bulamazsın”
isimli oyunlarını, 17 Eylül'de Okmeydanı'nda oynadı.
Yaklaşık 50 kişinin izlediği oyunun ardından Berkin
Elvan'ı ve ayaklanma şehitlerini sahiplenme çağrısı yapıldı.

Bir Kuru Ekmeğimiz Dahi Olmasa
Onurumuzu Vatanımızı Satmayız
20 Eylül günü TAYAD'lı Adil Kayım, İstanbul Emniyet Müdürlüğü polisleri tarafından kaçırıldı. İşkenceciler, Kayım'a para karşılığında işbirlikçilik teklifinde
bulundu. TAYAD'lılar hakkında sıraladıkları yalanlarla
Kayım'ı olumsuz etkilemek isteyen işkenceciler, istediği
cevabı alamamıştır.
TAYAD, olayla ilgili yaptığı yazılı açıklamada,
"Bizler ülkesini vatanını seven onurlu namuslu insanlarız.
Bir kuru ekmeğimiz dahi olmasa onurumuzu vatanımızı
satmayız! Ne sizden korkarız ne de sizin gibi yaşarız!"
dedi.
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Sınıf Kinini Kuşanmış Cepheliler,
Yoldaşlarının Katillerini Unutmazlar

Berkin’i Komaya Sokanlar Halka
Hesap Verecek

Adana

Ankara

Bağcılar

Gazi

Okmeydanı'nda polisin attığı
gaz bombasıyla kafasından vurulan
"Umudun Çocuğu" Berkin Elvan
için, halen yoğun bakım servisinde
kaldığı Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde her gün
nöbet tutulmaya devam ediliyor.
19 Eylül günü de Berkin'i yoldaşları yalnız bırakmadı. Saat 19.00
- 20.00 arasında Acil Servis önünde
bir saatlik oturma eylemi yapıldı.
Oturma eylemine 7 kişi katılırken
çevreden geçen birçok kişi Berkin'in
durumunu sordu ve destek oldular.
Okmeydanı
Dev-Genç’liler de umudun çocuğu liseli Berkin’in hesabını sormak için 18 Eylül günü Okmeydanı’nda korsan bir eylem gerçekleştirdi. Saat 21.30’da Şark Kahvesi’nde başlayan çatışmalar gece
geç saatlere kadar sürdü. Polis 5
akrep ve panzerle Okmeydanı’nın
girişinde içi gaz tozuyla dolu plastik
mermi ve biber gazı ile saldırırken;
Cephe yıldızlı kızıl fularlarıyla
Dev-Genç’liler molotof, ses bombası, taşlar ve havai fişekle karşılık
verdi, Okmeydanı’nı kıpkırmızı bir
karanfile çevirdi.
Çatışmalarda, “Önder Yoldaş
Dursun Karataş”, “DHKC SPB Katillerin Peşinde” sloganları atıldı.
Sürekli marşlar söylenen eylemde
polis hedef alarak gaz fişeği atışı
yaptı, 2 Dev-Genç’li göğsünden ve
ayağından vuruldu. Halkın camlardan ilaçlar ve limon vererek destek
olduğu eylemde polisler uzun süre
Cepheliler’e hiç yaklaşamadı.
Gazi Mahallesi
Berkin Elvan’ın vurulduğu günden bu yana Cepheliler alanlardan
hiç ayrılmadı. 96 gündür uyuyan
Berkin için 19 Eylül akşam saatlerinde Gazi Mahallesi’nde “Liseli

Berkin’in Hesabını Soracağız
DHKC/DEV-GENÇ” pankartı açılarak Eski Karakol’dan Yeni Karakol’a yüründü. Cepheliler yol
boyunca barikatlar kurarak “Umudun Adı DHKP-C” sloganları attılar.
Gazi halkının sınıf kinini kuşanarak adalet özlemini yerine getiren
İbrahim Çuhadar’ın yoldaşları, bugün de Berkin için zulmün kapısına
dayanıyor. Cepheliler kurdukları
barikatlarla vatanın nasıl savunulacağını gösteriyor. Bitmeyen öfkeleri
attıkları “İbrahim Çuhadar Ölümsüzdür”, “Umudun Çocuğu Berkin
Elvan”, “Diren Berkin Gazi Seninle”
sloganlarına da yansıyordu.
Cepheliler karakola yaklaştıklarında AKP’nin katliamcı polisi
Akrep, TOMA ve gaz bombaları
ile saldırdı. Cepheliler polise karşı
kurdukları barikatlar, taş ve molotoflarla cevap verdi. Bu kez Gazi
sokakları Berkin için yanıyordu.
Sık sık gaz bombaları atan ve tazyikli su sıkan polis Cepheliler’i
dağıtamadı. Eylemde “Cephe Milisleri” havaya silah sıkarak iki saat
sonra eylemi iradi olarak bitirdiler.
Ayrıca eylemde umudun adı duvarlara yazıldı.
Taksim
Kamu Emekçileri Cephesi ve
KESK’li tutsak aileleri, her hafta
"KESK’li Tutsaklar Serbest Bırakılsın" sloganıyla yaptıkları eylemi
22 Eylül günü Berkin için yaptılar.
Galatasaray Lisesi önünde "Okullar
Açıldı Berkin Elvan Komada, Öğretmenler Hapiste İşte Sizin İleri
Demokrasiniz" pankartını ve tutsak
arkadaşlarının fotoğraflarını yere
sererek oturma eylemi yaptılar.
Halkın yoğun ilgisiyle karşılaşan
oturma eyleminin ardından basın
açıklaması yapıldı. Berkin için

Sayı: 384

Yürüyüş
29 Eylül
2013

Okmeydanı
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Sevgili Berkin, Öğrencimiz,
Arkadaşımız, Oğlumuz...

Sayı: 384

Yürüyüş
29 Eylül
2013

Sana öğrencimiz diye
sesleniyoruz,
çünkü bütün
yoksul halk
çocukları gibi,
dersine girsek
Özgür Tutsaklardan
de girmesek de bizim öğrencimizsin
sen. Gerici eğitim sistemine karşı, yıllardır birlikte
mücadele ettiğimiz öğrencilerden, öğrencilerimizden birisin.
Yoksul okullarımız, yoksul sınıflarımız senin gibi binlerce
halk çocuğunun ışıl ışıl bakışlarıyla güzelleşir. Her gün
okulun yorucu temposuna ancak sizlerin enerji dolu hallerinizle katlanılır. Gencecik bakışlarınız insana yaşama
sevinci aşılar. Delikanlı yürekleriniz umutsuzluğu dağıtır.
Sizlere öğrettiklerimizden çok, sizlerden öğrendiklerimiz
var. Geleceği birbirimizden öğrenerek, birbirimize öğreterek,
birbirimizin hem öğretmeni hem öğrencisi olarak kuracağız.
Seni bekliyoruz sevgili öğrencimiz, uyan...
Sana arkadaşımız diye sesleniyoruz. Çünkü şehrimizin
yoksul sokaklarını birlikte adımladık seninle. Mahallemizin,
sokağımızın dertlerine birlikte çare aradık. Aynı bayrağı
yükselttik, aynı pankartı tuttuk, aynı sloganı haykırdık.
Umudumuz, onurumuz, mücadelemiz seninle büyüyor.

Ekmeği birlikte bölüyor, sofraya diz dize oturuyoruz.
İyi günde kötü günde yan yana durmayı biliyoruz. Bir
arkadaş gibi omuz omuza... Gerektiğinde kol kola girip,
gerektiğinde sırt sırta vererek bir arkadaş gibi zor zamanlarda göz göze gelerek...
Sana oğlumuz diye sesleniyoruz. Çünkü elimizde büyüdün, içimizde boy attın. Geleceğe yanı başımızda yürüyeceksin. Yoksul halkımızın güzel gülüşlü evlatlarından
birisin. Büyük Ailemizin baş eğmeyen oğullarından biri...
Budandıkça daha gür çıkan halk çınarında bir dal, o
dalda yep yeni, taze bir filiz...
Sana öğrencimiz, arkadaşımız, oğlumuz diye sesleniyoruz. Karakaşlı, kara gözlü, güzel bakışlı çocuk.
Duyduk ki gözlerini açar gibi olmuşsun. Ayağa kalktığını
da, yeniden gülümsediğini de, seni bekleyenlerin arasında
yürümeye başladığını da duymak istiyoruz. Bir fotoğrafın
var önümüzde duran. Dünyaya cesaretle gülmüşsün.
Dünyanın tüm kötülüklerine inat gülmüşsün. Uyan, o
koca gülüşü yeniden takıp gencecik gözlerine.
Biz, tutsak öğretmenlerin olarak umut etmekten vazgeçmiyoruz. Sen de direnmekten vazgeçme... Seni seviyoruz.
KESK Eğitim-Sen’li
Tutsak Öğretmenler

açıklamayı bir anne olduğunu ifade eden, Haber-Sen
yönetim kurulu üyesi Muzaffer Halisdemir’in eşi Meral
Halisdemir okudu. Yapılan açıklamada "Çocuklarımızı
katletmekten vazgeçin, çocuklarımızı hapsetmekten vazgeçin ve onurunuzla yaşayın. Biz mücadele ediyoruz,
haftalardır faşizme karşı demokrasi, keyfi tutuklamalara
karşı adalet istiyoruz. Bu talebimize kulağını tıkayanlara
diyoruz ki adalet herkese lazım" denildi.

kadar yakalarını bırakmayacağız. Halkın adaletli elleri
yakalarında olacak” denildi. 9 kişinin katıldığı eylem
sloganlarla bitirildi.

Antalya
19 Eylül günü Berkin Elvan için, Antalya’da da bir
yürüyüş düzenlendi. Halk Cephesi'nin çağrısıyla Halk
Bankası’nın önünde bir araya gelen kitle Attolos Heykeli’ne
yürüdü. Heykelin önüne gelindiğinde Berkin Elvan'ın
babasının Berkin'e yazdığı mektup okundu. Eyleme DHF
ile ESP destek verdi.

Dersim
Umudun çocuğu Berkin Elvan ve Hatay’da katledilen
Ahmet Atakan için 22 Eylül günü Dersim'de eylem
yapıldı. Dersim Yer Altı Çarşısı girişinde bir araya gelen
Halk Cephesi üyeleri “Berkin Elvan'ı Vuranlar, Ahmet
Atakan'ı Katledenler Cezalandırılsın" pankartı açarak
basın açıklaması yaptı. Cepheliler, Berkin Elvan uyanıncaya ve onu vuranlar, emri verenler cezalandırılana
kadar sokaklarda olacaklarını belirttiler.
17 kişinin katıldığı ve DHF’nin de destek verdiği
eylem sloganlarla bitirildi.

Adana
23 Eylül günü Adana Adliyesi önünde Berkin için
eylem yapıldı. Hala komada olan Berkin için adalet
istenen eylemde yapılan konuşmada, “Ne Berkin’i vuranları, ne Ethem’i vuranları Ahmet’in, Ali İsmail in,
Abdullah’ın, İrfan’ın katillerini unutmayacağız, unutturmayacağız. Katilleri ve emri verenler cezalandırılana
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Gazi

Emeğimizi, Hırsızların Kucağına Bırakmayacağız!

Hak Yiyen Somuncu Ailesinden
Hakkımızı Söke Söke Alacağız!
18 Eylül günü Şişli Camisi önünde bir araya gelen Kazova Tekstil İşçileri, önlüklerini giyerek, “Emeğimizi, Alın Terimizi Gasp Eden Patronlarımız Somuncu Ailesinden Haklarımızı Alana Kadar Açlık Grevindeyiz” yazılı pankartını açıp fabrikaya
doğru yürüyüşe başladılar.
Bu haftaki eyleme Şişli Belediyesi işçileri de katıldılar. Sloganlarla ve
çevredekilerin alkışlarıyla yürüyen işçiler, Bomonti’deki direniş çadırına geldiler. Burada yapılan açıklamada; “Bu
direniş Türkiye’de bir ilktir. Bu direniş
hırsız, arsız patronlara karşı emek,
adalet, onur direnişidir. Tüm işçi kardeşlerimizi, tüm halkımızı direnişimizi sahiplenmek için fabrika önünde
nöbet tutmaya çağırıyoruz” denildi.
Kazova İşçileri, 19 Eylül günü de
kendileri hakkında savcılığa şikayette bulunan Gaye Somuncu’nun çalıştığı Çalık Holding binası önünde eylem yaptılar. İşçiler, “Bizleri bu yalanlarla, şikayetlerle vazgeçireceğinizi düşünüyorsanız yanılıyorsunuz.
Aksine sizlere olan öfkemizi büyütüyor, mücadele azmimizi yükseltiyorsunuz. Türkiye’de daha önce olmayan
işleri başardık. Siz asalak, talancı patronlar olmadan da işyerlerini yönetebilir, üretebiliriz. Bunu gördük ve yaşıyoruz. Aynı zamanda bütün işçilere
de örnek oluyoruz. Neredeyse bizi bil-

meyen, duymayan kalmadı. Mücadelemiz her boyutuyla sürecek ve haklarımızı son kuruşuna kadar alacağız”
diyerek eylemlerini sonlandırdılar.
Kazova İşçileri, 19 Eylül günü ayrıca zincir oluşturarak Mecidiyeköy’den Şişli’ye kadar yürüdüler.
Mecidiyeköy Metrobüs Durağı’nda
bir araya gelen işçiler, direniş fotoğrafları ve “Kazova İşçileri Dayanışmaya Çağırıyor” yazılı dövizleri boyunlarına asarak yürüyüşe başladılar.
Bu sırada sivil ve çevik kuvvet
polisleri tarafından önleri kesildi.
Çevredekiler, kalkanlarla işçilerin
önlerinin kesilmesine tepki gösterirken, işçilerde slogan attılar. Polisin
Taksim’e yürümek isteyen işçilerin
yolunu kapatması nedeniyle, Şişli
Camisi’ne kadar bildiriler dağıtarak,
sloganlar eşliğinde geldiler. Yapılan
açıklamanın ardından eylem bitirildi.

Bu Direniş Türkiye İşçi
Sınıfının ve Halklarının
Direnişidir!
25 Eylül günü saat 13.00’da Şişli
Camisi önünde toplanan Kazova İşçileri, “Üretimden Gelen Gücümüzle
Kendimiz Üretiyoruz” yazılı pankartı
açarak, “Sadaka Değil Hakkımızı İstiyoruz, Hakkımızı Ümit Somuncu’ya
Yedirmeyiz, Direne Direne Kazana-

cağız, İşçiyiz Haklıyız Kazanacağız”
sloganları eşliğinde, Şişli Bomonti’deki direniş çadırlarına kadar yürüdüler. Burada yaptıkları basın açıklamasında; “Biz, Kazova Trikotaj Fabrikası’ndan, 4 aylık maaş, ihbar ve kıdem tazminatlarımız verilmeden işten
atılan işçileriz. Gasp edilen haklarımızı
almak için, Devrimci İşçi Hareketi
öncülüğünde 27 Şubat 2013 tarihinde
eylemlerle direnişe başladık” denildi.
Açıklamanın devamında “28 Haziran’da direnişimizi daha bir üst boyuta taşıyarak fabrikayı işgal ettik. Ve şu
an kendimiz için üretiyoruz. Üretmek
için başımızda kan emici, asalak patronlara ihtiyacımız yok. Bu direniş
emek, ekmek, adalet ve onur mücadelesidir. Bu direniş tüm işçilerin ve
halkındır” denildi.
Çevredeki işçilere, bu direnişe
sahip çıkmaları, çadırda nöbet tutmaya gelmeleri çağrısı yapıldı. Cumartesi fabrika önünde saat 18.00’da
yapılacak defilenin duyurusu yapılarak eylem sonlandırıldı.

Sayı: 384

Yürüyüş
29 Eylül
2013

Kazova İşçileri
Tarih Yazıyor
19 Eylül
Bir sonraki eylemimiz Mecidiyeköy’de olacak. Taşıyacağımız dövizleri
hazırladık. Biraz dinlenip yemek ye-
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dikten sonra 18.00’da yola çıktık.
Saat 18. 30’da daha dövizlerimizi açar açmaz Metrobüs girişinde, sivil ve çevik kuvvet polisleri tarafından kalkanlarla önümüz kesildi. Halkımız bizlerden önce "hakkını arayan
işçilerin bile önünü kalkanlarla kesiliyor" diyerek tepki gösterdi. Sloganlarla, bildirilerimizi dağıtarak,
Şişli Camisi’ne kadar yürüdük. El ele
tutarak, zincir oluşturup yaptığımız bu
eylem çok iyi bir eylem oldu. Kimisi desteklerini belirten sözlerle el
salladı, kimisi alkışladı. Caminin
önünde basın açıklaması yaptık. Bu
arada basının da eylemimize yoğun ilgisi vardı. Attığımız sloganlarla eylemimizi bitirerek çadırımıza geri
döndük.
Geldiğimizde çadır kalabalıktı.
Çay da hazırdı. Geç saatlere kadar da
kalabalık sürdü. Sonrasında gececi arkadaşlarımız evlerine gitmek üzere
ayrıldı. Bir günümüz böyle geçti.
Sayı: 384

Yürüyüş
29 Eylül
2013

20 Eylül
Direnişimizin sesi her geçen gün
daha fazla kişiye ulaşıyor. Bugün ziyaretçilerimiz hiç eksik olmadı yine.
Sanırız bundan sonrada hiç kesilmez.
Bu arada o kadar çok mail ve dayanışma telefonu geliyor ki, bazen bir sonraki güne sarkıyor cevap vermemiz.

21 Eylül
Sabah erkenden kalkıp kah-valtımızı yaptık. Bugün gündüz gelecek
arkadaşlarımız biraz geç gelecekler.

Çünkü kamyonla ip getirecekler. Onları beklerken ziyaretçilerimiz sabah itibariyle
gelmeye başladı. İçeride kazaklara bakarak, seçip aldılar.
Bugün de maillerimiz yoğun.
İl dışından hatta yurt dışından
destekler, tebrikler almaya devam ediyoruz. Öğlene doğru
iki kamyon ip ve biraz kazak geldi.
İçeri taşıdık.
Bugün akşama kadar gelenimiz
eksik olmadı. Satışlarımızda bugün
iyiydi. Ancak bizi asıl mutlu eden bu
direnişin bu kadar sahiplenilmesi.

Kani Beko, Karar
Vermelidir: İşçininDevrimcinin Düşmanı mı
Olacak, Burjuvazinin mi?
DİSK, Devrimcilerindir,
Devrimci Düşmanlarının
DİSK’te Yeri Yok!
Devrimci İşçi Hareketi (DİH),
17, 18, 19 Eylül günlerinde DİSK Genel Merkez binası önünde Genel-İş ve
DİSK Genel Başkanı Kani Beko’nun
Av. Taylan Tanay ve Berna Yılmaz
isimli devrimcileri işten çıkarmalarını protesto etmek amacıyla oturma eylemi düzenledi.
Yapılan açıklamalarda, “Kani
Beko önderliğindeki Genel-İş Sendikası ve DİSK işçi sınıfı tarihine kara
lekeler eklemeye devam ediyor. 1 Mayıs 2013’te polis saldırınca ‘işçilerin
önünü açın, işçiler evlerine gidecek’
çağrıları yaptılar. İzmir’de 10.000

işçiyi sattılar. İşçilerin yüzüne bakarak yalan söylediler. Halk ayaklanmasında DİSK Taksim’e yürüme kararı aldı. Elmadağ’da polis önlerini kesince Kani Beko ve diğer yöneticiler
halkı polis karşısında bırakıp kaçtılar.
Şimdi de AKP tarafından keyfi ve
haksız olarak tutsak edilen iki devrimciyi işten attı. AKP operasyonunun
parçası oldu” denildi.
Genel-İş Sendikası genel merkezi tarafından 10 Eylül 2013 tarihinde
Genel Başkan Kani Beko’nun, Taylan Tanay’ın işten çıkarılmasıyla ilgili
yaptığı açıklama hatırlatılarak “Bu yöneticilerin hiçbir sorumluluğu yok,
kötü olan yasalar. O yasalar olmasaydı
ne güzel sendikacılık da yapacaklardı ama işte yasalar var... Bu çocukça
bir düşüncedir. Elbette sendika yöneticisi yasalara rağmen ve yasalara
karşı mücadele edecektir. Çünkü bu
yasalar işçiye hayatı zehir etmektedir”
açıklamasında bulunuldu.
DİH’liler her iki devrimci işe geri
alınana kadar hafta içi her gün saat
12.00- 13.00 arasında DİSK genel
merkez binası önünde oturma eylemi
yapacaklarını duyurarak eylemlerini
sonlandırdılar.

Polisin Asıl Saldırısı Yozlaşma ve Yoksulluğa Karşı Olmamızadır
Yozlaşmaya Karşı Yoksulları Örgütleyecek, Başkaldıracağız!
İstanbul Gülsuyu-Gülensu Mahallesi'nde yozlaşma ve
yoksulluğa karşı verilen mücadele kapsamında 22 Eylül
günü yapılacak olan geleneksel halk pikniğine halkı davet etmek için afiş ve pankart asıldı. Halk Cepheliler ayrıca evleri kapı kapı dolaşarak piknik davetiyelerini dağıttılar.
18 ve 19 Eylül günleri Esenkent, Tatlı Su, Heykel, Mustafa Bakkal, Maltepe, Topsahası, Muhtarlık, Mahir Hüseyin Ulaş Parkı, Ertuğrul Gazi Lisesi, Son Durak, Fatma Hanım, Çeşme, Gülsuyu Giriş, Emek Caddesi ve Okul Durağı
mevkilerine pikniğe davet pankartları ve afişleri asıldı.
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Fatma Hanım bölgesinde afiş yapan iki Halk Cepheli polis tarafından engellenmeye çalışıldı. Yaptıkları afişin yasak olduğunu söyleyerek ellerinden almaya çalışan
polislere Halk Cepheliler, afişleri vermeyeceklerini söylediler. Bunun üzerine afiş yaptıkları evin sahibinden izin
alıp almadıklarını sorması ve ev sahibinin de kendisinin
afiş asılmasına izin verdiğini söylemesi üzerine polisler
ev sahibine hakaret edip, tehdit ettiler.
Halk Cephelilere saldırmaya çalışan polise mahalle halkının tepki göstermesi üzerine, polisler çaresiz kalıp, kalan afişleri çalıp kaçtılar.

DİREN BERKİN CEPHELİLER

Ders: Korku
Sevgili Devrimci Okul Okurları
Merhaba;
"(...)
Onlar korkak, cesur, cahil, hakim
ve çocukturlar"
Nazım Hikmet'in halkı anlattığı şiiri "destanımızda yalnız onların maceraları vardır" diye biter. Evet, tarihi yapan, eskiyi yıkıp, yeniyi kuran halktır.
"Artık Yeter!" diyen örgütlü bir
halkın önünde hiç bir güç duramaz.
Yenilmez olan, yok edilemez olan
halktır.
Egemenler dünden bugüne bu
gerçeği bilirler. Halkın birliğini parçalamak, örgütlenmesini engellemek
ve var olan örgütlenmesini yok etmek
için her yolu ve yöntemi denerler. Bu
nedenle tarih esas olarak halklar ve
egemenlerin yaşam ve gelecek kavgası, yani sınıflar mücadelesinin tarihidir.
Nasıl ki biz, halkı örgütlemek için
bedeller ödüyor, emek veriyor ve her
şeyi göze alıyorsak, oligarşi de halkın
örgütlenmesini engellemek için herşeyi
yapıyor. Uyguladıkları faşist terör, her
tür demokratik eyleme dahi azgınca saldırmaları, kitlesel gözaltılar, tutuklamalar, tecrit, tehdit ve her türlü sindirme yöntemi bunun içindir.
Oligarşi devrimcilere, örgütlü kesimlere, mücadele edenlere, hakkını
arayanlara doğrudan saldırırken, yönelirken halka da gözdağı verir. "Halkın devrimcilerden uzak durmasını"
dayatırlar. Mücadeleyle hak kazanmanın, devlete karşı durmanın mümkün olmadığı düşüncesini hakim kılmak isterken, tam bir sınıf bilinci ve
kiniyle her türlü saldırıyı yapar; korku ve gözdağı ile halkı susturmaya
sindirmeye çalışır.

 Oligarşi Korku Sopası
İle Yönetmeye Çalışır
Halkın yoksulluğu, açlığı ve düzenle olan tüm çelişkileri ortadadır.

Hayatın gerçeği
budur ve halkın
düzen partilerine
oy vermesi, çoğu
zaman yeterince
mücadeleye katılmaması bu gerçe-

ği değiştirmez.
Aynı zamanda halkın "sınıf atlama özlemi" yani yoksulluktan kurtulup zengin olma hayali, kaderciliği, yeterli hak arama ve mücadele bilincinin olmaması, korkusu, kaygısı,
sindirilmiş olması da bu gerçeğin
parçasıdır.
Sömürünün ve zulmün hakim olduğu bir düzen de egemenlerin halkın mücadelesinin, örgütlenmesinin engellenmesindeki en önemli silahlarından biri korku olmuştur.

KORKU
AŞILAMAZ
DEĞİLDİR
Korku, sindirmenin, susturmanın,
teslim alıp köleleştirmenin aracıdır.
Korku beyinde, düşüncede yaşanan yenilgidir, sindirilmişlik halidir.
Korku ideolojik, kültürel saldırıyla
yaratılır. Bunların yetmediği yerde de
baskılar, saldırılar, katliamlar, işkenceler, gözaltında kayıplar, hapishaneler, tecrit devreye girer. Çalışanı işten atmayla ya da bazen konut, sağlık, eğitim gibi hakları elinden almakla
tehdit ederler.
Elbette oligarşinin tercihi her zaman ilk yöntemdir. Yani beyinlere
korkuyu yerleştirerek, beyinleri teslim almak, böylece kitleleri hareketsiz bırakmak... Harekete geçmesini
önlemek... Bir bakıma herkesin beyninde kendi polisini, kolluk gücünü,
hapishanelerini... taşımasını sağlamak.
Hakkını arayanı, ses çıkaranı fişlemek, "dinlemeye", "izlemeye"
almak...
Mahkemeler, dinleme cihazları,
kameralar, teknik aygıtlar... Ve daha
pek çok yöntemin asıl amacı fiziki iz-

leme ve takip etmek değildir. Asıl hedef "caydırmak" yani korkutmaktır...
Mahalleleri, hatta ilçeleri, şehirleri
kuşatıp, helikopterlerle, zırhlı araçlarla, özel katliam timleriyle baskınlar yapıp toplu korkutma-sindirme
operasyonları dahi yapıyorlar...
Artık adli olaylar nedeniyle bile
toplu mahalle baskınları yapılıyor;
"helikopterli gece baskınları" artık ülkemizde polisin genel bir tarzı haline geldi.
Ülkemizde doğrudan halkın hedef
alındığı 1 Mayıs, Maraş, Çorum,
Gazi-Ümraniye, Sivas gibi katliamların temel amacı, halkın beynine
korkuyu yerleştirip sindirmekti.
Bugün de aynı politika farklı yol
ve yöntemlerle devam ettiriliyor.
Katliamlarla, işkencelerle, kayıplarla, toplu mezarlarla sindirip teslim alınamayan devrimcilere ve halka; 19
Aralık katliamlarıyla, F Tipi-tecrit saldırılarıyla, linçlerle saldırdılar. Yetmedi... Başaramadılar; yine saldırmaya devam ediyorlar.
Bir yandan halkla devrimcileri
birbirinden koparmak, ayırmak, tecrit etmek için her türlü saldırıyı yapıyorlar, bir yandan da halkı "devrimcilerden uzak dursun" diye tehdit
ediyorlar. Din, milliyetçilik, yozlaşma onların elinde sömürü ve zulüm
silahına dönüştürülmüştür.
"Ölümü gösterip sıtmaya razı
etme" politikasıyla halk, katliamlarla, işkencelerle, hapishaneler ve tecritte; tüm haklarını, her şeyini kaybetme korkusuyla sindirilip sömürü
düzeninin kölesi haline getirilmek istenmiştir.
Ancak Haziran Ayaklanması ve
devamındaki süreç gösterdi ki, hiçbir
baskı ve sindirme yöntemi halkı sürekli susturmaya ve sindirmeye yetmiyor. Oligarşi hedeflerine bir türlü
ulaşamıyor.
Çünkü öncelikle, tarihin akışı ve
bilimsel doğrular halklardan yanadır.
Düzenin krizi emperyalizm ve işbirlikçileri her ne yaparlarsa yapsınlar
hakları saflaştırıyor. Düzene olan öfkeyi
büyütüyor. Halkların biriken öfkesinin
patladığı biran mutlaka vardır.
Tarihi halklar böyle yazmıştır.
İkinci olarak da ülkemizde dire-
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Devrimciler örgütlendikleri andan
Hayatı hiç kimse devrimciler kadar sevemez.
Vatanı, halkı ve sevdiklekorkularıyla da mücadele ederler.
ri tehlike karşısındayken onKorku insana özgüdür.
ları kurtarmak için gerektiğinde ölümü göze alır.
Ancak her insana özgü olan geri
Halkını ve vatanını buözellik gibi değiştirilebilir,
nunla da kendi varlığını sondönüştürülebilir...
suza kadar korumak isteği
Korku Aşılmaz
ölüm
korkusuna üstün gelir.
Engeller
ve
zorluklar
aşılmaz
Değildir
Devrimcilerin
ölüme, başı
değildir. Korku da yenilmez değildir.
Emperyalizm ve oligarşidik gitmesi, düşmanın yüzünin tüm saldırılarına rağmen
ne "ben ölüyorum fakat dadevrimciler direniyor, savavamız yaşıyor, yaşayacak"
şıyor, halkı örgütlemekten
diye haykırması bu nedenledir.
İstek
ve
inanç
belirleyicidir.
vazgeçmiyor. En ağır bedelleri ödeBu anlarda insan herşeyden üstün,
Korkular, bencillikler, düzen özseler de devrim hedefine yürümeye ve
ölümden
de güçlü bir bütünleşme,
lemleri yenilmeden; katillere ve kaumudu büyütmeye devam ediyorlar.
kaynaşma
içindedir. Bu bilinç devtillerin düzenine karşı direnemez;
Gerçek karşısında yalanın, umut
rimciyi
korkusuz
yapar.
davamızı koruyamayız.
karşısında korkunun hükmü bir yere
Bir ömür boyu devrimcilik; kenkadardır. Oligarşi korkuyu yalanlarGerçekleri ve Umudu
dini
tanımaktır. Devrimci, kendini tala, umutsuzlukla besliyor. Kadercilinımak
zorundadır.
Halka Taşımalıyız
ğin, yalanların, oyalamanın, aldatKendimizi tanıdığımızda, zaaflamanın faşist terörle birlikte yürütülBiz halka gerçekleri ve umudu görımız, geriliklerimiz ya da yapamadüğü bir sindirme, teslim alma politüreceğiz. Cesaret ancak gerçeklikle
dıklarımız bizi korkutamaz. Orada
tikası uygulasalar da, en küçük bir diinancın buluştuğu yerde ortaya çıkar
korku değil, kendine güven vardır.
renişi bile kuşatıp boğmak isteseler de
ve korku çemberini kırıp beyni özOrada güçsüzlük değil, güç vardır. Çahalkı teslim alamıyorlar.
gürleştirir. Halka düzeni anlatacaresizlik değil, çare vardır.
Yalanlar gerçeklerle, umutsuzğız, sömürüyü, işgali, faşizmi anlaDevrimci, kendini tanıdıkça deluk umutla, egemenlerin zoru haltacağız. Evet, halka dostunu, düşmağişecek ve değiştirecektir.
kın zoruyla ortadan kaldırılabilir.
nını, en kaba, bayağı yalanlarla nasıl
Devrimci, kendini tanıdıkça çöHer direnişte devrimcilerin şealdatıldığını anlatacağız. Bizim halk
zecek ve çözümleyecektir. Kendini tahitlerle, ağır bedellerle, emekle yagerçeğimiz budur. Örgütsüz, örgüt
nıdıkça neyi, niçin yaptığını bilerattıkları direniş destanlarının, zadüşmanlığıyla, korkuyla beyni dolcektir; hissedecektir, hissettirecekferlerin bilinçlerde damla damla bidurulmuş halka birlik olmayı, gütir.
riken etkisi, yol göstericiliği vardır.
venmeyi anlatacağız.
Devrimci; kendini tanıdıkça öğEmperyalizm ve işbirlikçileri faHalka umudu götüreceğiz. Umut,
renecektir, öğretecektir. Kavrayaşizmle, korkuyla halka karanlığa,
halkın beynindeki, yüreğindeki yok
caktır, kavratacaktır.
köleliğe mahkum etmek istese de
edilmek istenen değerlerin taşıyıcıdevrimciler halkı ışıksız ve umutsuz
Ancak tüm bu gelişim devrimcisıdır. Bu yüzden umudu gören, tanıbırakmamışlardır.
nin kendisiyle kavgasıyla mümkünyan halk sahiplenecek, güç olacak,
Korkunun ve her tür sindirme podür.
güç verecektir.
litikasının aşılmasında devrimcileKorkuyu aşmanın en önemli yönUmut, halkın birliğinin en ileri dürin öncülüğü önemlidir.
zeyidir.
temlerinden birisi bilgidir.
Her devrimci tek başına bir diUmut, halkın öncüsü, öğretmeni
Bilginin gücü her türlü zorluğu inreniş ve umut taşıyıcıdır.
yol gösterenidir. Halk ancak güvensanın beyninde küçültür.
Devrimciler örgütlendikleri andiği, inandığı bir öncünün peşinden
Devrimcinin kendisini tanıması,
dan itibaren her tür eksik ve zaafla nayürür.
olumluluğuyla, olumsuzluğuyla...
sıl mücadele ediyorlarsa, kendi korUmut, güçtür. Düzenin gücünün
Kendisine ait olan her türlü bilgiye sakularıyla da mücadele ederler.
kofluğunu gösterendir.
hip olması da bir güç kaynağıdır.
Korku insana özgüdür.
İdeolojisiyle, kültürüyle, destanlar
Hayata dair her türlü bilgiyi öğAncak her insana özgü olan geri
dolu
tarihiyle, yenilmezliğiyle zaferenme çabası içinde olmalıyız. Bilgi
özellik gibi değiştirilebilir, dönüştürin
garantisi,
geleceğin temsilcisidir.
sahibi olmak gerçeğe vakıf olmaktır.
rülebilir...
Sevgili okurlar... Haftaya başka bir
Gerçeğe vakıf olmak inancı büyütür.
Engeller ve zorluklar aşılmaz dekonuda görüşmek üzere...
İnanç devrimciyi büyütür, güçlü kığildir. Korku da yenilmez değildir.
Hoşça kalın...
lar...
nen, tüm saldırı ve zulüm
politikalarını her tür yöntemle boşa çıkarmaya çalışan bir
öncü var...
Cephe geleneği halka nasıl savaşılacağını ve nasıl direnileceğini öğretiyor.

itibaren her tür eksik ve zaafla
nasıl mücadele ediyorlarsa, kendi
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BU DAHA BAŞLANGIÇ

DÜNYAYI BİR KEZ DE
TÜRKİYE’DEN SARSACAĞIZ!

3

Ülkemizdeki Savaş, Bir Tespit Değil,
Devrim Mücadelesinin Kendisidir
Halkın Öfkesinin İktidara
Yönelmemesinin
Dönüşmemesinin Nedeni
Suni Dengedir
Yeni-sömürge ülkelerde devrimci
durum olduğu halde, sınıf mücadelesinin silahlı biçime dönüşmemesinin
nedeni halk ile oligarşi arasındaki
suni dengedir.
Eğer subjektif koşullar yaratılırsa,
bizim gibi ülkelerde iç savaşı, yani
silahlı mücadeleyi sürdürmenin objektif şartları vardır.
Devrimcilerin iradi müdahalesiyle
devrimci durum derinleştirilebilir,
sınıf mücadelesi silahlı biçimde sürdürülebilir.
Suni denge özünde bizim gibi yeni
sömürge ülkelerdeki sürekli milli kriz
esprisiyle birlikte, emekçi kitlelerin
içinde bulunduğu pasif tutumu ifade
eder. Bir yandan sürekli olarak yaşanan
kriz, diğer yandan bu krizin varlığına
rağmen kitlelerin tepkisini ortaya koyamama durumudur. Halk kitleleri ile
oligarşi arasında var olan suni bir ilişkidir. Geniş halk yığınlarının tepkilerinin yumuşatılması, suni olarak kontrol
altına alınabilmesidir.
M.Çayan’ın suni dengeyi “...
geri bıraktırılmış ülke içindeki çelişkiler görünüşte yumuşamış, (feodal
döneme kıyasla) halk kitlelerinin düzene karşı tepkisi ile oligarşi arasında
suni bir denge kurulmuştur.” şeklinde
ifade eder.
Bugün de kitle hareketlerinde,
kitlelerin bilinçlenmesinde gelişmeler
olmakla birlikte genel olarak suni
denge olgusu varlığını sürdürmektedir.
Yani suni denge günümüz koşullarında geniş halk kitlelerinin oligarşi
karşısındaki durumudur.

Çünkü ülkemizde, geniş halk yığınlarının, zaman zaman, egemen sınıflara karşı, eskisi gibi yaşamak istemediklerini ifade eden tepkileri olsa
da bu süreklilik arz eden bir durum
değildir. İktidar alternatifi halk eylemleri olmaktan henüz uzaktır.
Oligarşinin baskı ve terörü karşısında, halk kitlelerinin bilinçli eylemlere yönelememelerinin sebebi
suni dengedir. Yani halk kitlelerinin,
tepkilerini göstermelerinin maddi koşulları olmasına rağmen, tepkilerini
dile getirmemeleri, suskunlukları,
başka bir deyişle memnuniyetsizliklerinin sosyal alana yansımamasının
sebebi suni dengedir.

Suni Denge Tespitinin
Devrim Anlayışı
Açısından Önemi
Suni denge tespiti halk kitlelerinin
oligarşi karşısındaki durumunun
tahliline dayandığı için devrim anlayışı açısından önemi büyüktür.
Çünkü her devrimin temel sorunlarından biri halk kitlelerinin nasıl bilinçlendirileceği, nasıl örgütlendirileceği yani devrim saflarına nasıl
çekileceğidir.
Eğer bir ülkede suni denge tespiti
yapılıyorsa, halk kitlelerinin devrim
saflarına çekilmesine ilişkin strateji
ona göre belirlenecektir. Silahlı propagandanın temel olması suni denge
tespitiyle doğrudan ilgilidir.

Suni Denge, Halkın
Mutlak Daimi
Durgunluğu ve Pasif
Olması Demek
Değildir
Suni dengenin varlığı kitle hare-

ketlerinin hiç olmayacağı anlamına
gelmez. Ya da tersinden söylersek;
kitle hareketlerinin, ayaklanmaların
olması suni dengenin kırıldığı anlamına gelmez. Suni denge, kitlelerin
sürekli suskunluğu, durgunluğu demek değildir.
M.Çayan ülkemizde suni denge
tespitini yaparken, Türkiye’de 1516 Haziran ve 1970 olaylarını, köylü
mitinglerini, fabrikalardaki işçi hareketlerini yaşamış ve görmüştü.
Gazi’den Taksim’e uzanan gençliğin, işçilerin kitlesel eylemleri,
ayaklanmalar da suni dengenin hala
geçerli olduğu ülkemiz topraklarında
yaşanmıştır

Ülkemizdeki Halk Savaşı
Stratejisi Politikleşmiş
Askeri Savaş Stratejisidir
Ülkemizdeki devrim mücadelesi,
aynı zamanda silahlı mücadelenin
belirleyiciliğindeki bir savaş sürecidir.
Bu gerçek, yeni sömürgecilik ilişkileri
içinde yer alan ülkemizin ekonomik,
sosyal, siyasal ve kültürel yapısının
ortaya çıkardığı nesnel bir durumdur.
Bu yüzden ülkemizde devrim ve
iktidar iddiasında olan bir devrimci
örgüt, her şeyden önce bu nesnel
durumun belirlediği strateji ve taktiklere, devrimin nasıl gerçekleşeceğine dair bir programa sahip olmak
ve bunu hayata geçirmek zorundadır.
Yani devrimin izleyeceği rotası olmalıdır.
Bu rotayı çizmek için; devrimin
niteliğini, savaşın stratejisini ve taktiklerini, örgütlenme ve çalışma tarzını
belirlemek zorunludur. Bunun ülkemizdeKİ anlamı ise, silahlı mücadele
temelinde yürütülüp yükseltilecek
bir savaşın strateji ve taktikleriyle
oligarşiyi alaşağı edip devrimci halk
iktidarını kurmak, egemen sınıfları
ve onların dayattığı yaşam biçimini
ortadan kaldırmaktır.
Halkın silahlı savaşı, Devrimci
Halk Kurtuluş Partisi-Cephesi’nin
öncülüğünde, şehirde ve kırda silahlı
propagandanın, gerilla savaşının geliştirilmesiyle, yaygınlaşıp güçlenerek
gerilla ordusuna ulaşacak. Artan halk
hareketleri ve yöresel ayaklanmalarla
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1 Şubat 2013, Dünya Halklarının
baş düşmanı ABD’nin Ankara
Büyük Elçilik Binası Cephe’nin
Feda Savaşçısı Alişan Şanlı’nın
Feda eylemi ile bu hale getirildi!
birlikte Halk Ordusu’na dönüşecek
ve en nihayet topyekün ayaklanmayla
oligarşik devlet yıkılarak Devrimci
Halk İktidarı kurulacaktır.

Strateji, Bir Ülkede
Devrimci Savaşı Zafere
Ulaştırmanın Ön
Koşuludur
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Devrim stratejimiz, Halk Savaşı
Stratejisi’nin yeni sömürge ülkelerde
uygulanan biçimi Politikleşmiş Askeri
Savaş Stratejisi’dir.
Emperyalizmin yeni sömürgesi
olan Türkiye’de devrimci mücadelenin stratejisi, bu ilişkilerin ülkemiz
koşullarında yarattığı ekonomik, sosyal ve siyasal değişiklikleri göz önüne
alarak oluşturulmak zorundadır. Devrimci mücadelenin planı, hedefleri,
yürütülüş biçimleri, mücadelede yer
alacak sınıf ve güçlerin düzenlenişi,
bu strateji tarafından belirlenir ve
şartlar değişmediği sürece bu strateji
uygulanır.
Ülkemiz halklarının sömürü ve
baskıdan kurtuluşunu sağlayarak devrimci halk iktidarını kuracak olan
strateji anti emperyalist, anti oligarşik
halk devrimi stratejisidir. Yani Politikleşmiş Askeri Savaş Stratejisidir
(PASS)
Politikleşmiş Askeri Savaş Stratejisi, bir halk savaşı stratejisi olmakla
birlikte, Çin, Vietnam vb. halk savaşlarından farklılıklar içerir. Bunun
kavranabilmesi, emperyalizmin 3.
bunalım döneminin ve bu dönemin

19 Mart 2013, Ankara’da AKP
Genel Merkez Binası Law
silahıyla, Adelet Bakanlığı da
Bombalarla Cephe savaşçıları
tarafından eş zamanlı vuruldu!
yeni sömürgesi olan Türkiye’nin şartlarının Marksist-Leninist yöntemlerle
çözümlenmesiyle mümkündür.
Emperyalizmin III. bunalım döneminde Politikleşmiş Askeri Savaş
Stratejisi’nin kazandığı muhteva
M.Çayan’da şu şekilde belirtilmektedir:
“Partimiz Marksizm-Leninizmin
kılavuzluğu altında, emperyalizmin
III. bunalım döneminin çelişki ve
ilişkileri ile bu çelişki ve ilişkilerin
Türkiye’ye yansımasının (ülkemizin
tarihi, sosyal, politik, ekonomik, psikolojik niteliklerinin) devrimci tespitinden hareketle Politikleşmiş Askeri
Savaş Stratejisi’ni devrim stratejisi
olarak saptamıştır.”
Silahlı propagandayı temel, öteki
politik, ekonomik ve demokratik mücadele biçimlerini, bu temel mücadele
biçimine tabi olarak ele alan devrimci
stratejiye Politikleşmiş Askeri Savaş
Stratejisi denir.
Politikleşmiş Askeri Savaş Stratejisi kırlardaki ve kentlerdeki mücadeleyi bütünlük içerisinde ele alır.
Bu yanıyla Birleşik Devrimci Savaş
olarak da ifade edilebilir. Bu ele alış
aynı zamanda mücadelenin çeşitli
alanları ve temel sınıfları arasındaki
bağlantıyı da ortaya koyar.
1- Ülkemizde halk savaşı, silahlı
mücadeleyi temel alan bir öncü savaşı
aşamasını kapsar.
2- Halk savaşı, kır ve şehir diyalektik bütünlüğü içinde sürdürülecektir.
3- Ülkemizde halk savaşının başında kurtarılmış bölgelerin oluştu-

20 Eylül 2013, AKP faşizminin halka
karşı savaşta kullandığı 250 bin
polisin sevk ve idaresinin yapıldığı
merkez karargahı Emniyet Genel
Müdürlüğü ve Ek Hizmet Binası
Cephe Savaşçıları tarafından
Roketatarla vuruldu!
rulması mümkün değildir.
4- Ülkemizdeki halk savaşının
örgütsel ilkesi, Politik ve Askeri Liderliğin Birliği ilkesidir.
5- Ülkemizdeki halk savaşında,
temel güçler işçi sınıfı, köylülük ve
küçük burjuvazidir. İşçi sınıfı ve küçük-burjuvazinin devrimde oynayacağı rol, emperyalizmin 2. Bunalım
Dönemi halk savaşlarına kıyasla artmıştır.

Silahlı Propaganda Ferdi
Değil Politik Mücadeledir
Ülkemizde politik kitle mücadelesinin temel metodu silahlı propagandadır. Kitleleri örgütleyip bilinçlendirmek için başvurulan diğer politik kitle mücadeleleri ve ekonomik-demokratik hareketler -miting,
yürüyüş, grev, gazete, broşür, afiş
vb.- silahlı propagandaya tabidir.
M.Çayan‘ın tanımıyla sıralarsak;
“-Silahlı propaganda askeri değil,
politik mücadeledir.
-Ferdi değil, kitlevi mücadele biçimidir. Yani silahlı propaganda, pasifistlerin iddia ettiği gibi, kesin
olarak terörizm değildir. Bireysel terörizmden amaç ve biçim olarak
farklıdır.
-Silahlı propaganda, belli bir devrimci stratejiden hareketle, emekçi
kitlelere elle tutulur, gözle görülür
maddi ve somut eylemlerden hare-
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ketle, soyuta gider. Maddi olaylar
etrafında siyasi gerçekleri açıklayarak, kitleleri bilinçlendirir, onlara
politik hedef gösterir.
-Silahlı propaganda, halkın düzene
karşı olan memnuniyetsizliğini ajite
eder, onları emperyalist beyin yıkamanın giderek etkisinden kurtarır.
Önce kitleleri sarsar, giderek de bilinçlendirir. Merkezi otoritenin görüldüğü gibi güçlü olmadığını, onun
kuvvetinin her şeyden önce yaygara,
gözdağı ve demagojiye dayandığını
gösterir.
-Silahlı propaganda, her şeyden
önce, günlük maişet derdi vs. içinde
kaybolan, emperyalist yayınla şartlanmış, düzenin şu veya bu “partisine” umudunu bağlamış kitlelerin
dikkatini devrim hareketine çeker,
uyuşturulmuş, pasifize edilmiş” kitlelerde kıpırdanma yaratır.
-Silahlı propagandanın ülkemiz
halk savaşında bütün süreç boyunca
temel mücadele şekli özelliğini korumayacaktır.
-Düzenli ordular savaşında silahlı
propaganda, düzenli ordu savaşına
bağlı bir fonksiyon yüklenecektir.”
Devrimci parti, oligarşiye karşı
iktidar mücadelesinde siyasi gerçekleri açıklamak, bütün sınıf ve tabakalardaki memnuniyetsizliği açığa
çıkarmak ve onları harekete geçirmek,
devrimin sübjektif koşullarını oluşturmak ve yığınları devrim saflarına
çekmek için çaba gösterir. Öncü savaşı aşamasında, bu mücadeleyi silahlı propagandayı temel alarak yürütür.
M. Çayan şöyle demektedir:
“Silahlı propagandanın dışındaki
öteki politik, ekonomik-demokratik
mücadele biçimleri silahlı propagandaya tabidir ve silahlı propagandaya göre biçimlenirler. (Tali
mücadele biçimleri temel mücadele
biçimine göre şekillenir. Yani silahlı
propaganda metotlarına göre şekillenir.)”
İdeolojik, Ekonomik-Demokratik Mücadele Politik Mücadeleye
Tabi Olarak Yürütülür
Proletaryanın burjuvaziye karşı

sürdürdüğü mücadele ideolojik, ekonomik-demokratik ve politik alanlarda
sürer. Bu Marksizmin yaşanılan şartlarda her ülke için geçerli olan evrensel bir tezidir.
Proletarya partisinin üç alandaki
mücadelesinin özü, siyasi iktidarın
ele geçirilmesidir. Yani politik mücadeledir. Politik mücadelenin barışçıl
ve askeri biçimlerinden hangisinin
temel alınacağı ülke özgülüne göre
belirlenir.
Halk savaşının temel biçimi silahlı
mücadeledir. Ancak silahlı mücadele
mücadelenin tek biçimi değildir. Silahlı mücadele dışındaki tüm mücadele biçimleri, silahlı halk savaşını
güçlendirici ve ona bağlı mücadelelerdir. Devrimci Parti, halkın günlük,
ekonomik-demokratik mücadelesine
de öncülük ederken bu mücadele ile
nihai kurtuluşun sağlanamayacağının
propagandasını yapıp iktidar hedefini
gösterir.
İdeolojik, ekonomik-demokratik
mücadele politik mücadeleye tabi
olarak yürütülür. Politik mücadele
en genel anlamıyla temel mücadeledir.
Ama emperyalizmin işgal biçimi ülkenin ekonomik, siyasi, sosyal, psikolojik, kültürel özellikleri, kısaca
mevcut toplumsal formasyon, politik
mücadelenin bir biçimi olan silahlı
propagandanın temel mücadele biçimi
olarak ele alınmasını ve diğer ekonomik-demokratik mücadele biçimlerinin ona tabi kılınmasını ve onun
tarafından belirlenmesini zorunlu kılar.

Öncü Savaşı, Stratejik
Öneme Sahip Taktik Bir
Mücadeledir
Birinci aşama, kitleleri politize
ederek savaşa dahil etmek için, proletaryanın savaşçı partisinin silahlı
propagandayı temel alarak yürüttüğü
ve düzenli ordular aşamasına kadar
sürecek olan öncü savaşıdır. Öncü
savaşı;
1- Ülkemizde halk savaşı öncü
savaşı aşamasından geçecektir
2- Öncü savaşı halk savaşı sürecinde belirli bir aşamaya tekabül

eder. Halk savaşını temel çelişmenin
çözüleceği bir dönem olarak kabul
edersek, öncü savaşı da bu dönem
içinde taktik bir aşama olarak değerlendirilir. Fakat bu taktik aşama,
alelade, belirli bir somut siyasi durumda başvurulacak bir taktiğe değil,
kendi içinde hedefleri ve mücadele
çizgisi olan -stratejik önemde- bir
aşamaya denk düşer.
3- Öncü savaşı, hedefleri ve mücadele çizgisi; silahlı propagandanın
temel, diğer politik, ekonomik ve
demokratik mücadelelerin buna tabi
olması açısından stratejik önemdedir.
4- Ülkemizde öncü savaşı, kırkent diyalektik bütünlüğü çerçevesinde, “mahalli, tarihi, gelenek, görenek ve üretici güçlerin gelişme seviyesi” ile sınıflar mücadelesinin gelmiş olduğu aşamaya bağlı olarak,
kendi içinde farklı taktik aşamaları
barındırmak zorundadır.
5- Suni dengenin kırılmasıyla
orantılı olarak savaşın kitleselleşmesi
ve yaygın bir karakter almasıyla,
öncü savaşının temel mücadele biçimi
olan silahlı propagandada temel özelliğini yitirir; savaş düzenli ordulara
dönüştüğünde ise, gerilla savaşı düzenli ordulara yardımcı bir rol oynayarak, düzenli ordulara tabi bir
fonksiyona sahip olur.”
6- Öncü savaşı aşamasında parti
elemanları doğrudan savaşçı olduğu
için parti ve cepheyi fiilen ayırmak
mümkün değildir. Parti silahlı propagandayı yürütürken aynı zamanda
tüm sınıf ve tabakaların birliğini emperyalizme ve oligarşiye karşı olan
cephe içinde sağlar. Silahlı mücadele
saflarına çeşitli sınıf ve tabakalardan
emekçilerin katılımıyla cephe genişler,
gelişir. Cephe örgütlenmesi, halkın
örgütlenmesi, yani devrim safına çekilmesiyle birlikte giderek partiden
ayrı bir yapıya sahip olur...
7- Kürdistan’da silahlı propaganda
temelinde, öncü savaşıyla oligarşiye
karşı mücadele, aynı zamanda ulusal
baskıya karşı mücadeleyi de içerecektir.
Sürecek...
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Röportaj

Halk İçin Mühendislik, İktidara
Karşı Mücadele Demektir
Bizi Depremlerde Öldüren, Kentsel Dönüşümle Şehir Dışına Süren, Mesleki Haklarımızı
Gasp Eden AKP’ye Karşı Mücadele Etmeden Mühendis Mimarlık Yapılamaz -117 günlük
Adım Adım
Ankara Yürüyüşü’nü gerçekleştiren
Halkın Mühendis Mimarları ile,
halkın büyük
bir ilgiyle desteklediği eylemleri hakkında görüşMehmet Göçebe
tük. Halkın
Mühendis
Mimarları’yla yaptığımız röportajı
yayınlıyoruz:
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Mehmet Göçebe - Orman
Mühendisi
Yürüyüş: Yürüyüşünüz kaç gün
sürdü. Yürüyüşü genel olarak
değerlendirir misiniz?

Mehmet Göçebe: Yürüyüşümüze 16 Ağustos günü Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi
önünde yaptığımız basın açıklaması
ile başladık. Ancak Küçükparmakkapı
Sokağı’nın İstiklal Caddesi’ne çıktığı
yerde polis barikatı ile karşılaştık.
Burada polis saldırdı. Polisin kalkanlarla itmesi ve boyalı plastik mermi kullanması ile karşılaştık. Polisin
bu saldırısına karşı YATMA eylemi
yaptık. YATMA eylemi yapınca polis
saldıramadı. Bizim amacımız ve eylemimiz “ADIM ADIM ANKARA
YÜRÜYÜŞ” olduğu için, 17 Ağustos’ta Galatasaray Lisesi önünde
basın açıklaması yapma ve yürüyüşe
oradan devam etme kararı alarak
YATMA eylemimizi 4 (dört) saat
sonra iradi olarak bitirdik ve yürüyüşümüze başladık. Yürüyüşümüz,
Ankara içi de dâhil olmak üzere toplam 17 gün sürdü.
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Kocaeli Körfez ilçesinden
öğle molasına kadar bir kadın
arkadaşımız da bize eşlik etti.
Öğlen molasında yerel basın
bizimle röportaj yaptı. Kocaeli
Meydanı’na slogan ve marşlarımızla girdik; burada basın
açıklaması gerçekleştirdik.
Basın açıklamasında yürüyüşümüzün 4. gününü, 1999
depreminde hayatını kaybeden
Kocaeli ve Adapazarı halkına
adayacağımızı açıkladık. Basın açıklamasından sonra pankartımızla, sloganlarımızla, marşlarımızla yapılan park forumuna katıldık. Forum yöneticileri ilk sözü
bize verdiler. Bizde “ADIM ADIM
ANKARA YÜRÜYÜŞÜMÜZÜ” neden yaptığımızı, yürüyüşümüzün
amaçlarını ve mücadeleye dair görüşlerimizi anlattık.
Yürüyüşümüzde gece çadırlarımızı genellikle yerleşim yeri merkezlerinde kurmamayı tercih ediyorduk. Ancak, Hendek İlçe Merkezi’nde
akşam saat 20.30 da yemek yerken,
polisin gelip yürüyüşe devam edip
etmeyeceğimizi sorması ve ilçe merkezinde kalamayacağımızı bildirmesi
üzerine, Hendek İlçe Merkezi’nde
bulunan bir parkta çadırımızı kurup
geceyi burada geçirmeye karar verdik.
Ve çadırımızı Hendek İlçe merkezinde bulunan “Osmanlı Çadır Parkı’nda” kurduk ve geceyi burada geçirdik. Yürüyüş sürecince bunun gibi
bize söylenenleri değil hep kendi
kararlarımızı uyguladık.
Düzce’deki basın açıklaması yapacağımız alana pankartımızla sloganlarımızla, marşlarımızla saat
13.00’da geldik. Öğle yemeği sonrası
bize İstanbul’dan, Anakara’dan ve
Ereğli’den gelen birer arkadaş katıldı.
Düzce’deki basın açıklamasında, 9.

yürümek;
yürümeyenleri
arkanda boş sokaklar gibi
bırakarak
havaları boydan boya yarıp ikiye
bir mavzer gözü gibi
karanlığın gözüne bakarak
yürümek!..
yürümek
dost omuz başlarını
omuzlarının yanında duyup,
kelleni orta yere
yüreğini yumruklarının içine
koyup
yürümek!..
yürümek;
yolunda pusuya yattıklarını,
arkandan çelme attıklarını
bilerek
yürümek!..
yürümek;
yürekten
gülerekten
yürümek...
günümüzde, 1999 depreminde hayatını kaybeden Düzce halkı için
yürüdüğümüzü açıkladık.
Düzce’den 18 kişi olarak pankartımızla slogan ve marşlarımızla
tekrar yürüyüşe geçtik. Geceyi Kay-
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naşlı civarında geçirmeyi düşünmüştük. Ve
bu amaçla konaklama
ve alışveriş için bir kahvede mola verip otururken; 66 yaşında, mühendis arkadaşlarımızdan birinin tanıdığı olan
kişi masamıza oturarak
“Bu geceyi kendi evinde konaklayacağımızı bizi bırakmayacağını” söyledi. Biz ne kadar kalabalık olduğumuzu söyleyip davetini
nazik bir şekilde reddediysek de ısrarında ve isteğinde dayatınca biz
de bu davete icabet etmek zorunda
hissettik kendimizi. Geceyi 16 kişi
olarak bu abimizin evinde geçirdik.
Sabah kahvaltısı yaptıktan sonra evden ayrılarak yürüyüşü bıraktığımız
yerden 16 kişi ile devam ettik.
Bolu girişinde bizi DHA ile İHA
karşıladı. Bizimle röportaj yaptı.
Basın açıklaması yapacağımız meydana kısa yoldan varmak yerine yolu
1 km. uzatarak ana caddeden pankartımızla, sloganlarımızla, marşlarımızla yürüyerek ulaştık.
Haberleri
olduğu
halde
TMMOB’ye bağlı oda yönetim kurullarında bulunanlar, basın açıklamalarımıza katılmıyorlardı. Bu durum
basın açıklamasına katılanların da
dikkatini çekmiş olacak ki, bize “Oda
yöneticilerinin basın açıklamasına
niye gelmediklerini” sordular. Biz de
“bu sorunun muhatabının biz değil
oda yöneticileri olduğunu ve bu soruyu
onlara sormak gerektiğini” söyledik.
Yürüyüşümüzün 15. gününde Ankara Susuz Köyü’ne ulaştık ve burada
yoldaşlarımızın katılımıyla birlikte
Batıkent’e yürüdük. Batıkent’te, parkta yapılan Ethem Sarısülük anmasına
yine pankartımızla, sloganlarımızla
ve marşlarımızla katıldık. Burada
yapılan anma formunda da Halkın
Mühendisleri Mimarları adına bir
konuşma yaparak şehitlerimize sahip
çıkacağımızı, onların kanının yerde
kalmayacağını anlatarak mücadelemizi sürdüreceğimizi söyledik.
Yürüyüşümüzün 16. günü Batıkent cemevinde yapılan Fuat yoldaşımızın anma ve 40. Gün yemeğine

katılarak gecirdik. Anma sonrası yürüyüşümüze Ankara’dan katılanlarla
birlikte ODTÜ’de direniş çadırına
yürüdük ve akşam geç saatlerde ulaştık. Akşam yemeğimizi buradaki direnişçilerle birlikte yedik. Ve geceyi
burada geçirdik.
17. gün, pankartımızla, sloganlarımızla, marşlarımızla Ankara caddelerinden yürüyerek, Ethem Sarısülük’ün katledildiği Güven Park’taki
yerde bir anma gerçekleştirdik. Halkımıza bir konuşma yaparak karanfiller bırakıp yürüyüşümüze Kızılay’dan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na gitmek üzere devam ettik.
Yürüyüşümüzü Çevre ve Şehircilik Bakanlığı önünde yaptığımız
basın açıklaması ile sonlandırdık.
Yürüyüşün ikinci gününden sonuna
kadar iki kişinin ayakları devamlı su
topluyor, ödem oluşuyordu. Bu yaralar
bizi hiç aksatmadı, bu oluşan yaralar
umrumuzda da değildi. Çünkü biz
yürüyüşümüze odaklanmıştık. Ayrıca
o kokan leş gibi ayaklarımıza yürüyüş
boyunca bir arkadaşımız günde bazen
iki, bazen üç kere özenle bakım yapıyordu.
Yürüyüş boyunca fotoğraflar ve
videolar çektik. Bunları an ve an
paylaştık. Bu fotoğraf ve videoları
bazı TV kanalları ile paylaşıp yayınlanmasını belki de sağlayabilirdik.
Gün içi devamlı basın organları ile
görüşüp bilgi vermemize rağmen,
belki yoğunluktan belki de yorgunluktan bunu düşünemedik. Bunu da
bir eksiklik olarak değerlendiriyoruz.

Yürüyüş: Halkın ve
meslektaşlarınızın tepkisi nasıldı?

Mehmet Göçebe: Yürüyüşte
halkın ve meslektaşlarımızın tepkisi
çok olumlu oldu. Yürüyüş boyunca

yollarda ürününü satan
esnaflar bizlere sattığı
ürünlerini ikram ettiler,
oturdukları kafelerden birlikte çay içmek için tekliflerde bulundular, gece
kalmamız için evlerini açtılar, Moteli olan bir halkımız motelde ücretsiz
kalabileceğimizi teklif etti.
Alışveriş için girdiğimiz bakkallarda
ve eczanede aldığımız ilaçların ve
yiyeceklerin parasını ödediler. Yol
boyunca araçlardan kornalarla zafer
işaretleri ile sloganlarla destekte bulundular. Yurt içinden ve yurt dışından
telefonlarla, attıkları twitlerle destek
mesajlarını ilettiler. Yolda geçen araçlar bizi istediğimiz yere kadar götürebileceklerini, çantalarımızı taşıyabileceklerini söylediler. Biz de bizim
yürümemiz gerektiğini, bunun için
bu yürüyüşü gerçekleştirdiğimizi söyleyerek tekliflerini nazik bir şekilde
geri çevirdik. Onlar da bunu anlayışla,
saygıyla karşıladılar.
Karşı yönde seyreden araçlardan
dönüp, bizim yanımıza gelerek, bizimle resim çektirmek isteyenler, su
ve yiyecek getirenler oldu. Bu ve
bunun gibi destekleri yapanların arasında meslektaşlarımız da bulunuyordu.

Sayı: 384

Yürüyüş
29 Eylül
2013

Yürüyüş: TMMOB’nin
eyleminizle ilgili son
değerlendirmesi ne oldu?
TMMOB’nin tavrını nasıl
değerlendiriyorsunuz?

Mehmet Göçebe: Yürüyüşümüzün 10. gününde 26 Ağustos’ta
yapılan TMMOB İstanbul İKK toplantısında toplantıya katılan bir üye
“ADIM ADIM ANKARA YÜRÜYÜŞÜNÜ” anlatarak, bu konuda ne
düşündüklerini sorduğunda, İstanbul
İKK üyeleri kendi aralarında yaptıkları tartışmadan sonra “ADIM
ADIM ANKARA YÜRÜYÜŞÜ” ile
ilgili toplantıda aldıkları karar;
“Madde 6; TMMOB’ye karşı torba yasa ile gündeme getirilen saldırıları protesto amacıyla bir grup üye
tarafından başlatılan Ankara yürüyüşünün desteklenmesi talebi iletildi.
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Sayı: 384

Yürüyüş
29 Eylül
2013

Bu talebin İKK bileşenleri
yönetim kurullarında görüşülmesi önerildi.” olmuştur.
Bu karar hakkında yorum
yapmayı dahi gereksiz görüyoruz. TMMOB ve oda yönetimleri kendi örgütünü savunma ve sahip çıkma cesaretini hiçbir zaman gösteremediği için Halkın Mühendis
Mimarlarının bundan önce
olduğu gibi TMMOB’ye karşı
yapılan bu saldırılar karşısında
yaptığı “ADIM ADIM ANKARA YÜRÜYÜŞÜNE” de destek
vermemiştir. TMMOB ve bağlı oda
yönetimlerinin bu tavırları bizim için
sürpriz olmamıştır. Eğer destek verselerdi bizim için sürpriz olur, bizi yanıltmış olurlardı.
TMMOB ve bağlı oda yönetimlerinin mücadele anlayışı, saldırılar karşısında sivil toplumcu icazetçi bir anlayışla Kamu Kurum ve Kuruluşlarıyla,
Bakanlıklarla daha çok görüşmeyi hedefleyip, “davet” dilenmekte mevcut
statüsünü masa başında koruma üzerine
şekillenmiştir. Bundan önce yaptığımız
açıklamalarda da söylediğimiz gibi;
“TMMOB Yönetimini bu tür faaliyetleri, TMMOB’yi emekten yana,
halktan yana ve mücadeleyi temel
alan Demokratik Kitle Örgütü (DKÖ)
olmaktan çıkartıp, TMMOB'yi düzenin
icazeti içerisinde basın açıklaması yapan, mücadeleyi adliye koridorlarına
hapseden, düzenin kurullarında yer
almaya çabalayan, meclisten, yasalardan, anayasadan, Avrupa Birliği’nden medet uman, iktidarla karşı

sürecidir. Devrimcilerden
“kurtuldukları” ölçüde, burjuva düşünce ve politikaları
daha açık ve cüretli uygulamaya başladılar. TMMOB’yi
bu noktaya getirenler, devrimciliği sınıfsallıktan soyutlayan TMMOB yönetimini
oluşturan tasfiyeci reformist
anlayıştır.”

Yürüyüş: Torba yasaya
karşıya gelmeden mevcut statüsünü
ve görüntüsünü koruma üstüne diyalog
kurmak isteyen, Sivil Toplum Örgütü
(STÖ)'ne dönüştürmüştür. Bu politikalar aynı zamanda emperyalizm ve
işbirlikçi tekellerin çıkarları doğrultusunda çıkarılan her yasa, yönetmelik,
KHK’lere meşruluk kazandırmaktadır.
TMMOB bu icazetçi politikalar yerine;
sonuca odaklı bir mücadele ile, kendini hiçbir mücadele biçimiyle sınırlamadan, kazanmak için her türlü meşru, haklı mücadele biçimini hayata
geçirmelidir.”
“Mühendis mimar alanındaki mücadelenin gerilemesi de, örgütlenme
sorunları da, TMMOB’deki tıkanıklığın asıl nedeni de “İdeolojik”tir.
TMMOB’deki ideolojik savrulmanın
sorumlusu da tasfiyeci, teslimiyetçi
reformist anlayıştır. Bu anlayış
TMMOB’ye “sivil toplumculuğu”,
icazetçi anlayışı yerleştirmiştir.
TMMOB’de “sivil toplumculuğun”,
icazetçiliğin hakim kılınması süreci,
aynı zamanda devrimcilerin ve devrimci düşüncelerin tasfiye edilmesi

karşı
çalışmalarınız devam edecek mi? Programınız nedir ?
Mehmet Göçebe: Mücadelemiz
sadece torba yasaya karşı değil, AKP
faşizminin her alandaki saldırılarına
karşı sürecektir. Bu saldırılar karşısında Halkın Mühendis Mimarları
aktif olarak yer alırken “Halk İçin
Bilim, Halk İçin Mühendislik” nasıl
olur, “Halk İçin Mühendislik Mimarlık” nasıl yapılır bunu da pratikte
göstereceğiz. Bu konuda devam eden
çalışmalarımız var, önümüzdeki 3
aylık döneme ait programımız var.

Yürüyüş: Son olarak ne
söylemek istersiniz?

Mehmet Göçebe: Halkın Mühendis Mimarları olarak yürüyüşümüz
sürecinde bize evlerini açan, bizimle
ürünlerini paylaşan, bizlere telefonla,
attıkları twitlerle, araçlarından korna
çalarak, zafer işareti yaparak desteklerini sunan meslektaşlarımıza ve
tüm halkımıza teşekkür ederiz.
Sürecek

Ergene’yi Kirletenlerden Hesap Soralım, Temiz Bir Ergene İçin Birlik Olalım
Trakya Halk Komitesi, Trakya halkının yaşamını olumsuz etkileyen, iktidardakilerin rant politikalarıyla kirlettiği
Ergene Nehri’nin temizlenmesi amacıyla mücadelesine devam ediyor.
1 Ekim tarihinde Çorlu Sağlık Mahallesi içinde “Ergene İçin Direniş
Çadırı”nı yeniden açacak olan Trakya Halk Komitesi, 6 Ekim günü
de Ankara'ya, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na gidecek. 7 Ekim Pazartesi günü; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı önünde olacaklar.
Yeni eylem programını duyuran Trakya Halk Komitesi, şu çağrıyı
yaptı: “Daha fazla kar için toprağımızı, suyumuzu kirletenlerin
kimyasal atıkların suyumuza, aşımıza karışarak bizi zehirlemesine
izin verenlerin yakalarından tutup hesap soralım! Tertemiz Ergene’mizi
geri istiyoruz!”
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“Duvar yoksulların matbaasıdır”

Halkın Yozlaştırılmasına
İzin Vermeyeceğiz!

Bizim Mahalleden
İktidarlar, halkın arasındaki dayanışmayı, birlikteliği engellemek
için halkı yozlaştırırlar. Haksızlıkların, eşitsizliklerin, yoksulluğun,
açlığın, sefaletin karşısında kimse
direnmesin diye beyinleri uyuşturucuyla, cinsellikle, dizilerle, kumarla,
yoz kültürle çürütmek isterler.
Işıl ışıl bakan gözler baygınlaşsın;
dinç vücut yıpransın, işleyen beyin
düşünmez olsun isterler.
Yozlaşmanın en çok girdiği yerler
de bir gün oralardan gelip, gırtlaklarını kesmemizden korktukları gecekondu mahalleleridir. En yoksullardan korkarlar. Çünkü bilirler ki,
kendi varlıklarını yoksulların üzerine
basarak elde etmişlerdir.
Eee suçlu suçunu bilince, eline
yozlaşma silahını alıp, halkı nişan
alıyor. Gencecik çocuklarımız okul
kapılarında uyuşturucuyla tanışıyor,
kadınlarımız evlerde televizyon başlarına hapsediliyor, erkeklerimiz kahvelerde duman altlarında kumar-içki

Yozlaşmaya Karşı Mücadele
Devrim Mücadelesidir!
ile çevresinden kopartılıyor,
gençlerimiz çetelere girip her
türlü pislikle tanışıyor.
Yozlaşma öyle masum bir
şey değildir. Kendiliğinden ortaya çıkmış bir şey de değildir.
İktidarlar, çok sistemli bir şekilde
çalışır… Mahalledeki karakollar,
devlet daireleri yozlaştırma saldırısının karargahlarıdır. Polisin haberi olmadan bir mahallede uyuşturucu satılabilir mi? Halkın bildiğini
polis bilmez mi? Devrimcilere saldırmak için helikopterli baskınlar
düzenleyen, sahte delil yaratan polis,
iş uyuşturucu satıcılarına gelince mi
beceriksizdir? Kesinlikle hayır! Yozlaşmamızın sorumlusu tüm kurumlarıyla devlettir.
Uyuşturucu satıcıları, fuhuş yuvaları, kumarhaneler, batakhaneler…
polise haraç vermeden çalışamazlar.
Yani tüm kirlenmenin, yozlaşmanın,
çürümenin sorumlusu bizzat devlettir.
Peki biz mahallelerimizde yozlaşmaya karşı ne yapacağız?
Yozlaşmaya karşı mücadele iki
yönlüdür. Birincisi yozlaştırmayı
sağlayanları mahallelerimizde barındırmamak; ikincisi ise yozlaşmanın karşısına kendi alternatifimizi
koymak… Yani yıkmak istediğimiz
düzenin yerine yenisini getirmeliyiz.
Gençlerimiz internet kafelerde,
birahanelerde, batakhanelerde çürü-

mesin istiyorsak, sporla, sanatla,
paylaşımla, dostlukla gitmeliyiz ve
onları kazanmalıyız.
Kadınlarımızla dayanışmayı örgütlemeliyiz. Halkımızın, “komşusu
açken tok yatan bizden değildir”
sözünü hayata geçirmeliyiz.
AKP’nin ikiyüzlülüğüne, halkımızın dini duygularını kullanarak
sömürmesine karşı “iki gömleği
olan bizden değildir” diye gerçek
Müslümanlığı anlatmalıyız.
“Bir gece aç yatan ertesi gün kılıcına davranmıyorsa şaşarım” sözünü
hatırlatarak; açlığımızın, yoksulluğumuzun, yozlaştırılmamızın hesabını sormak için örgütlenmemiz gerektiğini anlatmalıyız.
Mahallemizi kirleten tüm pislik
yuvalarını uyarmalı, mahallemizde
barındırmayacağımızı göstermeliyiz.
Yozlaşmayla savaşmazsak; beyinlerdeki dumanı dağıtmazsak devrimi de örgütleyemeyiz.
En çok horlanan, aşağılanan, yoksul bırakılan, emeği sömürülen kesimin, yani halkın öfkesini düşmana
karşı örgütlemeliyiz. Bize bunca
yoksulluğu ve yozluğu reva görenlerin düzenini yıkacak olanlar, yine
bu halktır.
Halkımızın sınıf kinini açığa çıkartmak için yozlaşmaya karşı mücadele etmeliyiz. Bataklığı birlikte
kurutmalıyız!

Sayı: 384

Yürüyüş
29 Eylül
2013

Katillerden Hesabı Mahkemeler Değil, Halk Soracak!
Kızılay’da Gezi eylemlerine destek için katıldığı eylemde şehit düşen Ethem Sarısülük’ün katili olan polis Ahmet Şahbaz’ın yargılanmasına 23 Eylül
günü başlandı. Halk Cephelilerin de adliye önünde beklediği mahkemede bazı
avukatlar içeri alınmazken, içeriye girenler de polisin saldırısına uğradı.
6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen mahkemede polislerin erken gelerek
koltukları doldurduğu ve Ethem Sarısülük’ün akrabalarına ve Demokratik
Kitle Örgütlerinden gelen temsilcilere yer bırakmadığı görüldü. Ayrıca mahkemeyi izleyenlerin sivil polisler tarafından fotoğrafları çekilerek, sözlü taciz
edildiler. Kamu güvenliğinin sağlanamadığı gerekçesiyle artık halka kapalı
gerçekleştirilecek mahkeme 28 Ekim’e ertelendi.
Mahkeme önünde bekleyen kitle “Ethem’in Hesabını Soracağız!”, “Katillerden
Hesap Soracağız!” ve “Anaların Öfkesi Katilleri Boğacak!” sloganlarını attı.
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Halkın
Hukuk
Bürosu

Faşi̇zmi̇n Hukuku, Suç İşleyen
Poli̇sleri̇ Cezalandırmaz

Nevşehir İli’nde 9 Eylül
2013 tarihinde, Japon iki kadın turistin bıçaklı saldırıya uğradığı, birinin yaşamını yitirdiği, diğerinin hastaneye kaldırıldığı olayda önce Mustafa Volkan Dilaver isimli bir kişi tutuklanmış, daha sonra asıl katilin
bulunması ile Mustafa Volkan Dilaver'in suçsuz olduğu ortaya çıkmış ve
tahliye olmuştu. Nevşehir Başsavcı
Osman Nuri Güler, konu ile ilgili
yaptığı açıklamada, bıçaklı saldırıda
yaralanan Hoshie Teramatsu’nun fotoğraftan ve yüzleştirmede Mustafa
Volkan D.’yi teşhis etmesinin tutuklamasında önemli rol oynadığını belirttikten sonra Mustafa Volkan D.’nin
otomobilinin, “asli fail” Fatih U.’nun
aracına benzemesi ve otomobilinden bıçak çıkmasının tutuklanmasında etkili olduğunu söyledi. “Sonuçta yanlış yaptık, ama yanlıştan da
döndük” dedi.
Bu olay adaletin nasıl uygulandığının iyi bir örneğini sunuyor bize.
Elde hiçbir delil olmadan sırf “katili yakaladık” demek, başarısız gözükmemek için suçsuz kişileri tutukluyorlar.
Tutuklama da sadece bir kişinin
teşhis işlemi yeterli olabiliyor. Ve gerçek katil ortaya çıkmasaydı Mustafa
Volkan Dilaver müebbet hapis cezası ile yargılanıp ceza da alabilecekti.
Mustafa Volkan Dilaver tahliye olduktan sonra şu açıklamalarda bulundu. “Zaten ben suçsuz olduğumu
baştan beri söylemiştim. Bir tane
kırmızı renkli otomobilimiz olduğu
için suçlu durumuna düşürdüler. O
gün ne yapıp ettiğimi de ifademde belirttim. Kimse inanmadı. Herkes 'Sen
yaptın' diye sordu. Teşhise beni tek
başıma götürdüler. Sırtım dönüktü.
Birden yaralı turist kadınla yüzleştik.
Kadının sadece mimik hareketi vardı. Sonra tekrar sırtımı dönerek odanın dışına çıkarttılar. Turist kadın
beni teşhis etmiş. Sonra da kelepçeyi koluma taktılar ve süreç başladı.
Hakkımda, gazete, televizyon ve internette yayınlanan haberlerden do-
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layı, olur olmaz şeyler söylemişler.
İşimden bile oldum. Hayati tehlikem
var….Suçlu Mustafa’dır dediler.
Suçu sabitleşmiştir dediler. Beni hiç
konuşturmadılar. Bir şey sormaya
kalktığımda ‘Sus’ dediler. Böyle
bir suç işlendiğini söylediler.
Bana ‘Sen yapmışsın’ dediler, yapmadım dedim.
Annesi ise “Adliye önünde
savcıdan yargısız infaz edilmemesini istedim. Adalete bundan sonra güvenmiyorum. Ya
hadi gerçek suçlu bulunmasaydı. Eğer yakalanmasaydı,
benim çocuğumu kimse kurtaramazdı” şeklinde açıklamalarda bulundu. Olayı çözdük diye
suçsuz bir kişiyi on yıllarca hapishanelerde çürütmek ne kadar ucuz.
Tehşir et, basına açıklamalar yap,
tutukla. Yanlış yaptığın ortaya çıkınca pardon ile geçiştir. Hata yaptık diyerek üstünü ört. Devletin adalet sistemi bu kadar basit işliyor. Bu
basitlik insanların hayatlarına mal
oluyor. Bunun ne önemi var..? Önemli olan devletin gücünü göstermek.
Suçluları hemen yakalayabileceklerini
göstermek. İnsanların onurları ile
oynamışsınız, özgürlüğünü çalmışsınız, hedef göstermişsiniz. Bunlar
devletin menfaatleri karşısında önemsiz gerçekler.
Bugün F Tipi hapishanalerde tutuklu bulunan yüzlerce devrimci kim
olduklarını bilmedikleri gizli tanıkların beyanları ile tutuklular. Polisin
bir tutanağı, gizli tanık dedikleri kişiler sözleri ile yıllarca tutsak alınıyorlar. Örneğin Gülsuyu mahallesinde uyuşturucu çetelerine karşı mücadele eden devrimciler, uyuşturucu
çetelerinin ifadeleri sonucu tutuklandılar ve şimdi müebbet hapis cezası ile yargılanıyorlar.
Bu gibi örnekler çoktur. Delil olmadan sırf polisin suçluyu yakaladık
beyanları ile tutuklanıyor insanlar.
Böyle bir sistemde Mustafa’nın annesinin dediği gibi adalete güveni kalmaz kimsenin. Milyonlar adalete gü-

venmiyorsa bunun nedeni
adaletin nasıl işlediğine tanık olmaları, adaletsizliği bizzat yaşamış olmalarındandır.

Katil AKP
Adaleti Sağlayamaz
Düzenin adaletine güvenmiyoruz
söyleminin temeli çok güçlüdür bizim
ülkemizde. Halk yargı alanında iki türlü adaletsizlik yaşıyor. Kendisi suçlu ilan edildiğinde hemen tutuklanabiliyor, delil olmadan cezalandırılabiliyor. Hakkını aradığında ise binbir
engelle karşılaşıyor. Hele devletin
şiddetine maruz kalmış ve şikayetçi
olmuşsa işi çok daha zordur. Yargı
devleti aklamanın, delilleri yok etmenin, suçu zamanaşımına sokmanın
bir çok yolunu kullanıyor. Çok eski
olaylara gitmeye gerek yok. Sadece
son bir hafta içersinde basında yer
alan olaylar, bu durumu çarpıcı bir biçimde anlatmaktadır.

Polise Dava Açan
Aileye Ceza
5 Eylül 2013 tarihli habere göre
gözaltındayken İstanbul Şişli Emniyet Müdürlüğü’nün 7. katından “düşerek” ölen Erhan Turan’la ilgili açılan tazminat davasında mahkeme davayı red etmiş, dava açan aile hak-
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kında da vekalet ücreti adı altında 20
bin TL ödemesine karar vermiş. Polis Şişli Emniyet Müdürlüğü’nün 7.
katındaki nezarethanede tutulan Turan’nın tuvalete gittiği sırada atlayarak hayatını kaybettiğini iddia etti.
Polis hakkında açılan ceza davasında
polis memuru 5 ay hapis cezasına
çarptırıldı ve ceza ertelendi.
Ailenin açtığı tazminat davasında
ise İstanbul 1.İdare Mahkemesi polisin suçlu olmadığı gerekçesiyle tazminat davasını red etti.
Oysa ceza mahkemesi polisin kusurlu olduğunu kabul etmiş, ertelemişte olsa bir ceza vermişti. Tazminat davası red etmenin hiçbir hukuki dayanağı yok. Ama sözkonusu
polisi aklamak olunca her türlü hukuka aykırı karara imza atabiliyorlar.
Aileye “polisi niye şikayet ediyorsun” cezası olsun diye faiş bir vekalet ücreti takdir ediyorlar.

Kamera Görüntülerini
Silen Polisler Neden
Cezalandırılmıyor
Bir başka olay Ali İsmail Korkmaz
ile ilgili idi. Ali İsmail Korkmaz davasında Harman Ekmek Fırını ait güvenlik kamerasının bilgisayar hard
diskinin 4 defa silindiği ortaya çıktı.
Bu görüntüleri kimin sildiği net
olarak henüz tespit edilmiş değil. Ne
var ki görüntü kayıtlarını emniyete kimin verdiği, hangi memurun nereye
teslim ettiği kayıtlıdır. Görüntüleri kimin sildiği çok rahatlıkla tespit edilebilir. Ama işin içinde polis olunca
pek üstüne düşmüyorlar.
Yine Devlet, Antakya'daki eylemlerde hayatını kaybeden Ahmet
Atakan'ın düştüğünü iddia etti. Oysa
Ahmet Atakan'ı vuran kanlı gaz kapsülü vurulduğu yerdeki kanalizasyon ızgarasında bulundu. Kamsülün
üzerinde saç ve kan örneği olduğunu
görüldü ve gaz kapsülünü, Ahmet
Atakan'ın ailesiyle birlikte Hatay
Cumhuriyet Başsavcılığına teslim
edildi. Devlet ise düştügüne ilişkin görüntüleri çok hızlı bir biçimde buldu
ve basına dağıttı. Sanki Ahmet kendi kendine düştü, olayı aydınlatacak
araştırmayı yapmak yerine kendilerini

aklamaya çalıştılar, görüntüler Ahmet’in nasıl düştüğünü yansıtmazken
hemen savunmaya geçip “polis vurmadı, kendisi düştü” açıklaması
yaptılar.
Devletin yapması gerek suçluyu
araştırma, delilleri toplama işini Ailenin kendisi yapıyor. Çünkü devletin adaletini hiç mi hiç güvenleri
yok. Olamaz da. Çünkü devlet “polis kimseyi vurmadı” açıklamasından
hemen sonra hem İstanbul’da hem
Ankara Tuzluçayırda yapılan eylemlerde polis hedef gözeterek ateş açmaya devam etti.

Berkin Elvan’ı Vuran
Polisler Tuzluçayır’da da
15 Yaşındaki Cevahir’i de
Gözünden Vurdular
Tuzluçayır’daki protestolarda 15
yaşındaki Abidin Cevher polisin attığı
gaz bombası kapsülüyle gözünden yaralandı, aynı gün İstanbul Sarıgazi'de Orhan Şahin adlı bir kişiyi daha
hastanelik etti. Polisin attığı gaz fişeği
nedeniyle gözünden yaralanan Şahin
ameliyata alındı. Orhan Şahin'in gözünü kaybetme tehlikesi bulunduğu
açıklandı. Polis öldürme kastıyla ateş
etmeye devam ediyor.
Aynı günlerde Kadıköy’de
12.9.2013 günü eylemler sonrasında
gözaltına alınan 13 kişiden 2 kadının
Kadıköy İskele Karakolu’nda çıplak
aramaya maruz kaldığını belirtti.
Gözaltına alınan kadınların avukatları “Görüştüğümüzde psikolojik olarak
hala yaşadıklarının etkisindelerdi. Çıplak aramayı reddetmelerine rağmen insan onuruna aykırı olan bu davranışla karşılaştıklarını anlattılar” dedi.

Ahlaksız, Tacizci,
Tecavüzcü Polis
ODTÜ ormanlarının tahrip edilmesine karşı eylemlerde ise gözaltına alınan Ezgi Özen, polisin cinsel tacizine maruz kaldı. Özen, gözaltına
alınırken, polislerden birinin elini
bluzunun içine sokarak sütyenini çıkarmaya çalıştığını, karakola götürülmeden önce polislerin sırayla vücuduna dokunarak kendisini taciz ettiğini söyledi. “Her biri sıra eşliğin-

de vücuduma dokundu. Bağırdığımda ve direnmeye çalıştığımda dayak
yedim. Öyle ki ‘bizim işimiz bu’ diye
aralarında gülüştüler” dedi.
Tüm örnekler polisin ne kadar pervasız ve rahat olduğunu gösteriyor.
Polisler cezasız kalmasının sonucunda daha da pervasızlaşıyorlar.
Zaten rahat hareket etsinler diye cezasız kalıyorlar. Bu örnekler polisin
eylemcilere karşı tutumu ve polisin işlediği suçlara ilişkin yargının hiçbir
şey yapmadığına ilişkindi. Ancak
polisler sadece bu konularda korunmuyor. Çetevari faaliyetlerinde de korunmakta, işledikleri suçlar ispat edildiğinde dahi tutuklanamayabiliyorlar.
Örneğin Adana’da iki polis memuru, yardım isteyen 16 yaşındaki kız çocuğunu 3 saat gezdirdikten
sonra, ekip aracında tecavüz etti.
Kızın şikâyeti üzerine 2’si polis 4 kişi
hakkında 7 yıldan 29 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı ancak polisler serbest bırakıldı.
Ya da Antalya-Elmalı Karayolu'nda 9 Eylül günü 5 kilo altın bulunan aracı kalaşnikof silah kullanarak soymak isteyen, çıkan çatışmada
4 kişiyi yaralayan polisler gözaltına
alındı ancak adliye sevk edilmelerinden sonra serbest kaldılar.
Yine Mersin’de Şevket Sümer
Mahallesi’nde yaşayan 8 yaşındaki
D.Ö, 11 Eylül’de evlerinin karşısında bulunan Siteler Polis Merkezi
önünde bir arkadaşıyla birlikte oyun
oynuyordu. O gün polis merkezi
önünde konuşlanan çevik kuvvet ekibinde yer alan O. adlı bir polis, D.Ö.
ve arkadaşını yanına çağırdı. Polis iki
çocuktan birbirlerine vurmalarını istedi. D.Ö. bunu kabul etmeyince polis çocuğa bir tokat attı. Bunun üzerine D.Ö de polise küfür ederek kaçtı. Sinirlenen polis O., 8 yaşındaki
D.Ö’yü yakalayarak feci şekilde dövdü. Küçük çocuk, iç kanama riskiyle 1 haftadır hastanede tedavi görüyor.
Polise ne oldu dersiniz. Hiçbir şey. İşine devam ediyor. Hakkında İdari ve
Adli soruşturma açıldığı söyleniyor.
Öldürmeye teşebbüs eden bu polisin
tutuklanması ve görevden alınması
gerekmiyor mu? Öyle olmuyor.
Tutun ki kamuoyu baskısı altında
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polis hakkında soruşturma açıldı. Polislere göstermelik olarak
ceza veriliyor. Antalya’da 16
yaşındaki Vedat Oğuz'un gözünü kaybetmesine neden olan
1 polis memuru ile 2 Haziran'da
belediyenin kapalı otoparkında
3 üniversiteliyi döven 17 polisin de bulunduğu toplam 25 polis hakkında sadece 16 ay kıdem durdurma cezası uygun
görüldü. Bir göze karşılık uygun görülen ceza ise kıdem
durdurma cezasını. Oysa aynı
suçu halktan biri işlese öldürmeye teşebbüsten cezalandırılırdı. İşinden atılırdı. Polisler ise
işledikleri insanlık suçu karşısında ödül niteliğinde ceza ile
işlerini devam edebiliyorlar.
Ceza davaları açısından tutuklanmıyor, ceza almadan aklanabiliyorlar. Devlet muhtemelen görev yerlerini hızla değiştirip bu cezaları telafi edecek
yollar arıyacaklar. Kıdemlerinin yükselmesini sağlayacak
yerlere atanırlarsa çok şaşırtıcı olmayacaktır.
Sonuç olarak , devlet polise verdiği yetkilerle, talimatlarla halka yönelik suç işlemeye, katletmeye devam ediyor. Ayaklamalarda ve eylemlerde katledilen, gözleri çıkartılan, sakat kalan insanların
sorumlusu AKP’dir. AKP “sessiz devrim niteliğinde demokratikleşme” paketleri açıklayacağı günlerde mahallelerde insanlar katlediliyor. Polisler gözaltına alınanları taciz
ediyor, insan öldürmeye devam
ediyorlar. Öldürme kastıyla hareket eden polislerin olduğu ülkede ne demokratikleşme sağlanabilir, ne Adalet duygusu tatmin edilebilir. AKP adaleti sağlayamaz ama biz mücadelemizi ortaklaştırırsak, omuz
omuza verip vazgeçmezsek
Adaletin sağlanmasını sağlayabiliriz. Ekmek, Adalet, Özgürlük mücadelemiz mutlaka
sonuç alacaktır.

Kendini Geliştirmeyen Düzeni Geliştirir

Cepheli Gelişi Güzel
Okumaz!
Okumak bir devrimci için önemli bir
faaliyettir. Nasıl ki hayatta kalabilmek
için, gıdaya ihtiyacı varsa devrimcinin
beyninin de okumaya ihtiyacı vardır.
Okumak eğitimin önemli unsurlarından
biridir.
Okuyarak gelişir bir devrimci. Okuyarak yenilenir. Ve yenilenerek eski olana karşı savaş açabilir. Eski olan düzendir. Yeniyse devrim. Savaşımız düzene karşı bir savaştır. Savaşımız düzenin yıkılıp parçalanması üzerine kuruludur. Ve savaşımız parçalanan düzenin
yerine yeni olan devrimin kurulmasıdır.
Bu anlamda okumak eğitimin önemli parçalarından biri olarak hedefe yürümektir. Hedef devrimdir.
Bir devrimci, bir cepheli için okumanın önemi ortadadır. Ve bu nedenle
cephelinin okuduklarının bir programı olmalıdır. Programsızlık sıradanlaşmayı,
belirsizliği ve hedefsizliği getirir. Oysaki Cepheli, okuma konusunda da diğer
tüm işlerindeki gibi programlıdır. Programı ise devrime endekslidir. Zaten aksi
hali hedefsizlik demektir. Hedefini yitirmek demektir.
Bakalım etrafımıza, binlerce kitap var
“piyasada” ve hemen her gün de bu “yığına” yenileri ekleniyor. Ancak bu binlerce kitabın, piyasaya yeni çıkan kitapların benzeştikleri bir nokta var. O da
emperyalizmin yoz kültürünü pompalamalarıdır. Çünkü bu kitaplar emperyalizmin kültürel saldırısında bilinçli olarak piyasaya sürülmekte, teşvik edilmektedir. Teşvik edilen konularsa bellidir, yoz aşklar, ahlaksızlıklar, parçalanan
“tabular”, yalnızlıklar, bunalımlar, çarpık ilişkiler. Yani teşvik edilen konular
halkın gelenek göreneklerinin, halkın mücadelesinin çok uzağındadır. Halkın ve
devrimcinin mücadelesinden bahsettiğini
sananlar da ise mutlak bir çarpıklık,
yozluk, reformist, oportünist bakış açı-

sı vardır. Hedefsiz, bedelsiz, belirsiz
bir devrimcilik anlayışı vardır. Evet, bu
şekilde piyasada binlerce kitap vardır ve
sayıları her geçen gün artmaktadır. Ancak bu işin bir yönüdür. Diğer yönü ise
Cephelinin okuyacağı, kendini eğitebileceği binlerce kitabın varlığıdır. Ülkemiz ve dünyada halkların mücadelesini
devrimci mücadeleyi anlatan kitaplardan
başlamak üzere çok çeşitli konuları araştıran ve Cepheliye katkı sunacak binlerce
kitap vardır. İşte Cepheli, okuyacağı kitapları öncelikle bunlardan seçmelidir.
Unutulmaması gereken şudur; Cephelinin beyni çöplük değildir.
Cepheli, okurken; daldan dala, konudan konuya atlamaz, hedefsiz, belirsiz okumaz. Emperyalizmin yoz kültürünün pompalandığı yayın ve kitap programına ortak olmaz. Elbette ki piyasaya
çıkan ve halkın beynini zehirleyen kitaplardan ve yayınlardan haberdar olmalıdır Cepheli. Bunların içeriğini bilmelidir ki, halkı bu konuda uyarabilsin
ve eğitebilsin. Ancak bu tip yayınları bilmesi ve bunlardan haberdar olması bunları bir program dahilinde okuması anlamına gelmez. Onun önceliği kendini ve
çevresini eğitebileceği, halkı ve devrim
mücadelesini anlatan ya da kendine katkı sunacak bilgiler içeren araştırma kitaplarından seçim yapmaktır.
Sonuç olarak Cepheli hem hedefsiz
okumaz hem de hedefli okurken programlı olur. Bunun dışında zararlı kitap ve
yayınlara karşı uyanıktır. Beyni bunlarla kirletmeye karşı temkinli davranır. O
beynin gıdasını nelerden, nerelerden
alacağını bilir. Öğreneceği yer devrime
dair her şeydir. Bu anlamda okumaya
önem verir. Okumanın, bilinçli bir okumanın kendini yenileyip dönüştürmeye
katkı sunacağını bilir ve istikrarlı bir şekilde hedefli programlı okumayı hayata
geçirir.
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Temmuz’da 120, Ağustas’ta 147 işçi İş cinayetlerinden katledildi!

Katili AKP İktidarıdır!
İşçiler, İş Cinayetlerinde Katledilmemek İçin
Devrimci İşçi Hareketi’nde Örgütlenelim!
-Türkiye Kömür İşletmeleri
Genel Müdürlüğü’nden Şırnak
İl Özel İdaresi’ne; oradan ihaleyle özel sektöre devredilen
saha, işletmeci tarafından taşeronlara sözleşmesiz bir şekilde işlettiriliyor.
- Yoğun birikim ve deneyime sahip olan kurum ve kuruluşlar yerine üretimin, teknik
ve altyapı olarak yetersiz, de Nedeni; Emperyalizmin neyim ve uzmanlaşmanın olYeni Sömürgesi Bir Ülkede madığı kişi ve şirketlere bırakılıyor.
Oligarşinin Faşist
- Bakanlık ve ilgili kurumlar
Diktatörlüğü Altında
denetlemiyor.
Örgütsüzoluşumuzdur.
Sonuç; “kazı sırasında
basamaklar oluşturulmadığı
 Çözüm; DİH Saflarında için şev duyarlılığı sağlanaÖrgütlenerek,
madı ve göçük oluştu.”
Emperyalizme Karşı
İstisna mı?
Bağımsızlık, Faşizme Karşı
İşçiler olarak, yaşamımızla
da biliyoruz ki, değil; ancak raDemokrasi, Kapitalizme
kamlarla da ortaya koyalım. Aynı
Karşı Sosyalizm
raporda sunulan veriler şöyle:
Mücadelesine Katılmak ve
“2008 yılında 43 maden
İktidarı Almaktır.
çalışanı iş kazası sonucu yaşamını yitirmişken,
2 Eylül 2013’te Şırnak Ara2009 yılında bu sayı 92,
köy’deki asfalit sahasında meydana
2010 yılında 105,
gelen maden göçüğünde 3 işçi ölm2011 yılında 77,
üştü. Türkiye şartları açısından bir
2012 yılında 61 olmuş ve
rutin olan, olağan karşılanan bu
durum hiç de söylendiği gibi olağan,
2013 yılında bu
normal bir durum değil, bir cinayetson kaza ile birlikte
tir!
43 kişi hayatını
kaybetmiştir.”
Çocukların da, çok daha ucuza
ve köle gibi çalıştırıldığı Şırnak’taki
Sadece maden iş
asfalit sahasında, işlenen iş cinayetiyle
kolunda mı? Hayır!
ilgili TMMOB Maden Mühendisleri
Bütün iş kollarında
Odası’nın açıkladığı rapor, cinayetin
ve sürekli iş cinanasıl işlendiğini anlatırken, Türkiyetleri işleniyor.
ye’deki çalışma şartlarına ışık tutuÖrneğin, İstanyor:
bul İşçi Sağlığı ve
-İşçiler çevre köylerden alınıyor,
İş Güvenliği (İSİG)
sigortasız çalıştırılıyor.
Meclisi’nin raporuna

 Türkiye’de İşçi Olmak;
İşsizlik Altında Sürünmek
ya da Üç Kuruşa,
Sendikasız, Sigortasız,
Kölelik Koşullarında
Sömürülmek ve İş
Cinayetlerine Kurban
Gitmektir.

göre, sadece Ağustos ayında 147 işçi
iş cinayetlerinde yaşamını yitirdi.
Bunların 21’i çocuktu ve en küçüğü
henüz 6 yaşındaydı.
İşçi ölümlerinde Avrupa’da birinci,
Dünya’da üçüncüyüz. Son 10 yılda
10 bin 723 işçi öldürülürken, sadece
2011 yılında ölen işçi sayısı 1563’tü.
Türkiye’de resmi rakamlara göre
günde 3 işçi hayatını kaybediyor.
Oysaki resmi rakamlara yansımayan
cinayetler de eklendiğinde bu sayı
kat kat fazladır. Ve bu rakamlara,
sağlıksız çalışma koşulları nedeniyle
yakalanılan meslek hastalıklarının
yarattığı ölümler dahil değildir.
Bu ölümleri cinayet yapan ise;
meslek hastalıklarının tümünün,
iş kazalarının yüzde 98’inin önlenebilir olmasıdır. Ancak kar hırsı,
her şeyin, tekellerin patronların kasalarının dolması için düzenlenmiş
olması, bu tedbirleri almayı gereksizleştiriyor patronlar için. Çünkü
bir işçi öldüğünde ödeyeceği tazminat
alınacak tedbirlerin maliyetinden çok
daha ucuz.
Çalışmaktan başka yaşama şansı
olmayan biz işçiler için ise aç kalmakla kölece çalışma koşullarına
boyun eğmek arasında tercih yapmaya
zorlanıyoruz.
İşten atılmakla üç kuruş pahasına
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ölümü göze alarak çalışmak arasında
tercih yapmaya zorlanıyoruz.
Çalışmadan yaşama şansı olmayan
bizlere, emeğimiz dışında satacak
bir şeyi olmayan bizlere, işsizlik dayatmasıyla kölelik ve ölüm dayatılıyor. Çocuklarımızın emeğini bile,
bizim emeğimize alternatif olarak
değerlendirip bizi daha ucuza ve
daha kötü şartlarda çalıştırmak üzere
kullanıyorlar. Çocuklarımız kötü koşullarda, ağır işlerde çalışarak aile
geçindirmek zorunda kalıyorlar.

İş Cinayetlerinin
Bu Denli Artmasının
Nedeni AKP’nin Tekelleri
Koruyan Kollayan
Sömürü Düzeni ve
İşçilerin Örgütsüzlüğüdür
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Bu aşağılık sömürü çarkına karşı
çıkmamız faşist devlet tarafından engelleniyor. Yasalarca kazanılmış haklarımızı bile kullanamıyoruz. Birçoğumuzun haklarımızdan haberi bile
yok. Olsa da kullanma şansımız yok.
En ufak bir hak arayışında kapının
önüne konulma riskiyle karşı karşıyayız. Hakkımızı aradığımızda, bizim
vergilerimizle beslenen polisin, askerin, yargının baskısıyla yüzyüze
kalıyoruz. Yasal haklarımız da devrimcilerin ve bilinçli işçilerin ödedikleri bedellerle kazanılabiliyor.
Çünkü bu devlet; işçinin, emekçi
halkın değil işbirlikçi tekelcilerin,
tefeci tüccarların, ağaların, yani çalışmadan sömürerek geçinenlerin
devleti ve onlara hizmet ediyor. İşsizlik ve iş cinayetleri, açlık ve yoksulluk sürekli artarken, tekellerin kasası doldukça doluyor. Sadece Sabancı Holding’in 2013 yılına ait ilk
yarı konsolide net karı geçen yılın

aynı dönemine göre yüzde 51'lik artışla 1 milyar 89 milyon lira oldu.
Bu rakamlarla birlikte Sabancı Topluluğu'nun toplam varlıkları da 185
milyar 969 milyon liraya yükseldi.
Bugün bu sömürü ve zulüm düzenini sürdüren AKP’dir. Faşist AKP,
işçi ve emekçi düşmanıdır. Yoksulluğumuzun, açlığımızın, işsizliğimizin
ve iş cinayetlerinin sorumlusu
AKP’dir. AKP faşizminin gücü; bizim
sınıf bilincinden yoksunluğumuzdan
ve örgütsüzlüğümüzden ileri gelmektedir.

Çözümsüz Değiliz,
DİH Saflarında
Örgütlenelim DİH,
Öncülüğünde
Türkiye İşçi Sınıfı
Tarihine Birçok İlk
Kaydolmuştur.
Bu İlklerin Adı Zaferdir
Çözüm; her gün işsizlik, açlık,
ölüm korkusuyla kölelik koşullarında
yaşamak yerine. örgütlenerek mücadele etmektir. Hareketimiz Devrimci İşçi Hareketi (DİH), mücadele
tarzıyla, kurulduğu günden bu güne
kadar, gücü oranında yol açıcı ve
yol gösterici olmuştur.
Örneğin ’80 cuntası sonrasında
örgütlediği Migros Greviyle, cunta
sonrasında ilk zaferle sonuçlanan direnişi gerçekleştirmiştir. 1995 Eminönü Belediye işçilerinin direnişi.
ölüm orucu da dahil yapılan eylemler
sonucu kazanımla bitmiştir. Türkan
Albayrak ve Cansel Malatyalı direnişlerinde olduğu gibi tek kişilik
direnişleri kazanımla sonuçlandırmıştır. HEY TEKSTİL, Roseteks,
DARKMEN, BEDAŞ işçilerinin direnişlerini ve Cansel Malatyalı’nın

Antalya’da 20 Eylül günü
Attalos Heykeli önünde hasta
tutsak Abdullah Kalay ve
tüm devrimci hasta tutsaklar için eylem yapıldı. Demokratik Haklar Federasyonu ve Halk Cephesi tarafından
yapılan eyleme 28 kişi katıldı.
Açıklamada, “Egemen sınıflar tarafından haksız ve
hukuksuzca ölüme terk edilen hasta tutsaklardan bir

direnişlerini birleştirmiş, ısrarlı, militan mücadele tarzıyla sonuç almış,
kazanmanın yolunu ve birlik olmanın
önemini bir kez daha göstermiştir.
Bugün de Kazova işçileri; patron
Somuncu’nun makineleri bozmasına
rağmen, fabrikayı kendi yönetimlerinde üretime geçirmiş, tarihe bir ilk
daha yazarak yol gösterici olmuştur.
Dünya ve Türkiye’de işçi sınıfı tarihi göstermiştir ki, işçilerin kazanması
mümkündür. Kazanmanın yolu düzenin
ve reformistlerin önerdiği gibi boyun
eğmekten ve dilenmekten değil, örgütlenmekten ve militanca mücadele
etmekten geçmektedir. Devrimci saflarda örgütlenildiğinde ve militanca
direnildiğinde işçilerin kazanamayacağı
hiçbir şey yoktur. Çünkü her şeyi üreten, biz işçileriz. Ve tabi ki, düzenin
ve reformistlerin yakıştırdığı gibi
sadece yönetilmeyi bilen değil; ülkemizi ve kendi kendimizi, kendimiz
için yönetebilecek güçteyiz. Tek engelimiz örgütsüzlüğümüzdür.
Daha iyi bir yaşam, güzel bir gelecek isteyen tüm işçiler; DİH çatısı
altında birleşerek; “Emperyalizme
Karşı Bağımsızlık, Faşizme Karşı
Demokrasi ve Kapitalizme Karşı
Sosyalizm” mücadelesine katılmalı
ve halkın iktidarı için mücadele etmelidir. Çünkü; yoksulluk, işsizlik,
iş cinayetleri, açlık, sömürü, baskı,
zulüm, adaletsizlik ancak o zaman
yok olacaktır.
Bu ülke, bu halk bizim; kahrolsun
emperyalizm!
Sömürü ve zulüm kader değil,
AKP faşizmini yeneceğiz!
Üreten biziz, yöneten de biz olacağız!

tanesi de Abdullah
Kalay’dır. Kalbinin
%70'i çalışmamasına rağmen F Tipinde ölüme terk edilmiştir… Bütün
hasta tutsakların özürlüğü için ortak mücadeleyi yükseltelim,
Abdullah Kalay’ın ve devrimci tutsakların katledilmesine
izin vermeyelim” ifadelerine yer verildi. ESP’nin de
destek verdiği eylem sloganlarla sona erdi.

Hasta Tutsaklar Serbest Bırakılsın
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İşçiyiz Haklıyız
Kazanacağız!
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Yoksulla Zengin Arasındaki Gelir Farkı 8 Kat
Dünyada Bu Adaletsizlik, Bu Sömürü, Bu Zulüm
Sürdüğü Sürece Halkların Ayaklanmasından
Kurtulamayacaksınız...
“Bilin: Halkın ekmeğidir adalet.

kiye’de de durum çok farklı
değil. 2012'de toplam serveti
95 milyar dolar olan 35 milyarder Forbes’in en zenginler
listesinde yer alırken, bu yıl
44 dolar milyarderi 117,85 milyar dolarla yedi yılın en yüksek toplam servetine ulaştı.
“Milyarder aile” sayısı da
20’den 28’e çıktı. Ülkemizdeki
adaletsizliğin en büyük
sorum-

bakarsınız bol olur bu ekmek,
bakarsınız kıt,
bakarsınız doyum olmaz tadına,
bakarsınız berbat.
Azaldı mı ekmek, başlar açlık,
bozuldu mu tadı, başlar hoşnutsuzluk boy atmaya.”
İstanbul’da WOW Kongre Merkezi'nde “Sürdürülebilir Kalkınma
için Sürdürülebilir Finans" başlığıyla düzenlenen Uluslararası Finansal Sistemler Forumunda (IFFS)
açılış konuşmasını yapan İslam Ülkeleri İstatistik, Ekonomik ve Sosyal Araştırma ve Eğitim Merkezi
(SESRIC) Genel Direktörü Prof.
Savaş Alpay konuşmasında şunları
söyledi: "… İnsanlık tarihinin son
derece zor bir döneminden geçiyoruz.
Bugünkü finansal ve ekonomik sistem bizlere adil, dengeli bir sonuç
getirmemiştir. Hali hazırda bu dünyada yaşayan insanların sadece
yüzde 0,5'i mevcut birikmiş zenginliğin yüzde 40'ına sahip. Daha
da fenası bu dünyadaki insanların
lularından
yüzde 70'i küresel zenginlikten sadece
Sabancılara
ait Sabancı Holyüzde 3,5 pay alabilmektedir. Bu
son
derece
çarpıcı
bir
sonuçtur. Hiçbir şekilde adalet
Tü rkiye İstatistik Kurumu (TÜİK),
ve hakkaniyet göstergesiyle bağ- “2012 Yılı Gelir ve Yaşam Koşulları
daşamaz."
Araştırması” sonuçlarını açıkladı. Buna
Dünyada dolar milyarderlerinin göre yü zde 20’lik gruplarda, en yü ksek
sayısı iki bini geçmiş durumda. gelire sahip son gruptakilerin toplam
Yalnızca bunların servetleri top- gelirden aldığı pay yü zde 46.6 iken, en
lamı, Almanya ve Fransa ekono- dü şü k gelire sahip ilk gruptakilerin
milerinin toplamından fazla du- toplam gelirden aldığı pay yü zde 5.9
rumda: 6,5 trilyon dolar. The oldu. Buna göre, son yü zde 20’lik grubun
World Ultra Wealth Report adlı toplam gelirden aldığı pay, ilk yü zde
bir araştırma şirketinin verilerine 20’lik gruba göre 8 kat oldu. Halkın
göre, dünyada 200 binden fazla yü zde 16’sı sürekli yoksulluk riski altınkişi 30 milyon dolar ya da daha da. Yü zde 61’inin borç ya da taksit ödefazla paraya sahip ve bu grubun mesi var. Ciddi finansal sıkıntıyla karışı
toplam servetleri 2013’te 28 trilyon karşıya olan nü fusun oranı olarak ortaya
dolara yükseldi.
çıkan ve 9 maddeden en az dört tanesini
Dünyada hal böyleyken Tür- karşılayamama ya da mahrum olma du-

ding’in, 2013’ün ilk altı ayındaki
net karı, 2012’nin ilk altı ayına göre
yüzde 51 artış gösterdi ve 1 milyar
89 milyon lira oldu. Sabancı topluluğunun toplam serveti de 186 milyar
liraya ulaştı.
TÜİK verilerine göre 2012’de
nüfusun en yoksul yüzde 20’siyle
en zengin yüzde 20’si arasındaki fark
tam 8 kat. 2013’te bu fark daha da
büyüdü. Türkiye nüfusunun yüzde
16,9’u yoksulluk sınırının altında
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rumunu tanımlayan “maddi yoksunluk”
oranı yü zde 59.2 olarak hesaplandı.

En çok gelir ü cret ve maaşlardan: Maaş-ü cret gelirleri yü zde 46.5’lik
oranla toplam gelir içerisinde en fazla
paya sahip oldu. Bunu yü zde 20.4 ile
girişimci gelirleri ve yü zde 20 ile sosyal
transferler izledi.
Sosyal transferlerin yü zde 92’sini
emekli, dul ve yetim aylıkları oluşturdu.
Emekli, dul ve yetim aylıkları toplam
gelir içinde yü zde 18.4’lü k paya sahipken,
diğer sosyal transferlerin payı yü zde 1.6
olarak belirlendi. Girişimci gelirlerinin
de yü zde 66.7’si tarım dışı gelirlerden
oluştu.
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yaşıyor. TÜİK verilerine göre, İşsizlik
2013 Haziran itibariyle yüzde 8,8 olarak
gerçekleşti . Tabi bu rakamlar resmi rakamlar. Gerçek rakamlar bunların çok
daha üzerinde, adaletsizlik çok daha büyük.
Onlar sürekli zenginleşirken halk
daha da yoksullaşıyor. Açlar, yoksullar,
işsizler ordusu gün geçtikçe büyüyor.
Bir avuç sömürücü asalakla en yoksullar
arasındaki uçurum, yani adaletsizlik arttıkça yoksulların öfkesi, adalet özlemi
de büyüyor.
“Sürdürülebilir Kalkınma İçin Sürdürülebilir Finans" başlığıyla düzenlenen Uluslararası Finansal Sistemler Forumu’nda tartıştıkları, kendilerinin ifade
ettiği gibi “bu adaletsizliğe çözüm bulmak” değildir. Bir yanda krizlerini nasıl
aşacaklarına, bir yanda da büyüyen adaletsizlik karşısında yükselen halkın öfkesini nasıl dindireceklerine çözüm arıyorlar aslında.
“20. yüzyıl ayaklanmalar yüzyılı
olacak” tespitini yaptıran, bu rakamların
ortaya serdiği gerçektir. Bir avuç tekel,
milyarlarca insanın kanını emiyor. Daha
fazla kar için yapmayacakları şey yoktur
bu kan içicilerin. Dünya halklarının yaşadığı korkunç açlık, yoksulluk, zulüm
tablosunun tek sorumlusu emperyalistlerdir.
Bugün Orta Doğu’da, yoksulluğun
ve açlığın hüküm sürdüğü tüm topraklarda akan kan, emekçilerin döktükleri
alınteri, emperyalist tekellerin kasalarına
kar olarak akıyor. Emperyalistler ve işbirlikçileri, bu adaletsizliğe karşı çıkan,
ayaklanan halklara baskı ve zulümden
başka bir şey vermiyor. Emperyalistler
ve işbirlikçileri, o çok korktukları düzenlerini temellerinden sarsan ayaklanmalardan kurtulamayacaklar. Bu sömürü
ve zulüm düzeni, adaletsizlik sürdükçe
halkların ayaklanmaları sürecek. Çünkü
ezilen dünya halkları ekmeğe de adalete
de açlar. Başkaldırmaktan, bu çürümüş
düzeni sahiplerinin başlarına yıkmaktan
başka çözümleri yoktur.
“Bozuk adalet yeter artık!
Acemi ellerle yoğurulan, iyi pişirilmemiş adalet yeter!
Yeter katıksız, kara kabuklu adalet!
Dura dura bayatlayan adalet
yeter!”
(Bertholt Brecht-Halkın Ekmeği)

Halk

Düşmanı

AKP

Keser Döner Sap
Döner Gün Gelir
Hesap Döner!

Herkesi dinlemeyi meşru gören
AKP'yi de dinleyenler varmış. 17
Eylül'de basına yansıyan haberlere
göre, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın çalışma odasında böcek
bulundu. Hemen ardından da Başbakanlığa bağlı Yurtdışı Türkler
ve Akraba Topluluklar Başkanlığı
(YTB)'nın da dinlendiği ortaya
çıktı. Haber kaynaklarından biri
olan, Türkiye gazetesinden Arzu
Yıldız'a göre, YTB "böcek skandalı" bir ihbar mektubuyla ortaya
çıktı. Ankara Emniyet Müdürü,
ortam dinleme cihazı adı verilen
böcekleri bulduktan sonra kimlerin
koyduğunu da belirledi. İddialara
göre "böcekleri koyanlar
AKP'nin kurucularından olan
iki kadın."İsimleri açıklanmayan
iki kadının telefonlarının "İran
uyruklu" bir şahıs üzerine kayıtlı
olduğu belirtiliyor. İranlı ajanlar
tarafından dinlendikleri şüphesi
üzerinden araştırmayı sürdüren güvenlik ekipleri hala dinleme olayını
aydınlatabilmiş değil.
Demek ki, dinleyenler de dinlenebiliyormuş. Şu ana kadar AKP
hükümeti kaç kişiyi dinlediği konusunda net rakam vermekten kaçındı. En son 2012'de Adalet Bakanlığı ve TİB (Telekominikasyon
İletişim Başkanlığı)'na CHP milletvekili Umut Oran'ın, dinleme
ile ilgili resmi veriler konusunda
yönelttiği sorular cevapsız kaldı.
Sorulara ilişkin Adalet Bakanı Sadullah Ergin, konuyla ilgili TİB'den
aldığı cevabı şöyle ifade etti "...
mobil dinleme cihazlarının kullanılması ile yapılan dinlemelerin
Başkanlığın yetki ve görevleri arasında yer almadığını belirtmiştir."

Dönemin Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin, 2009 yılında dinlenilen kişi sayısını 70 bin olarak
açıklamıştı. 2010 yılında, dönemin
Emniyet İstihbarat Daire Başkanı
Ramazan Akyürek: "Biz ortam
dinlemesi yapmıyoruz, Buna yönelik techizatımız yok" bilgisini
verdikten sonra Türkiye'de 11 mobil dinleme aracının bulunduğu
iddia edildi.
Artık hiç şüphe yok ki, AKP
hükümeti yasal ve yasa dışı yollarla
istediği kişi ve kurumu dinliyor.
Yüzlerce devrimci ile halktan sıradan insanlar sadece dinlemelere
ve üstelik çoğu yasadışı dinlemelere
dayandırılıp, kendilerine göre yorumlanarak, suç unsuru sözler sarfedilmiş gibi gösteriliyor ve onlarca
yıl hapse mahkum edilebiliyor,
hayatları karartılabiliyor.
Yapılan dinlemeler, keyfi ve
yasadışı yollarla tutuklanıyor. En
son Halkın Hukuk Bürosu'ndan
çıkan "böcek" AKP hükümetinin
halkın hukukunun, adaletinin savunucusu olan avukatlardan ne
kadar korktuğunun göstergesidir.
AKP hükümeti halktan ve tüm
halk örgütlülüklerinden korkuyor
ve bunun için dinliyor. Çünkü yalan, baskı ve zulüm üzerine kurduğu faşist düzenini halk güçlerinin
yıkacağının farkında. Ama korkunun ecele faydası yok. Dinleyenler
de dinlenebiliyormuş. AKP halka
yönelttiği her çeşit silahın bir gün
kendini de vuracağını hesap etmeli,
çünkü halkımız der ki;
"Keser Döner Sap Döner
Gün Gelir Hesap Döner!"
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Ülkemizde Gençlik
BİZ DEV-GENÇLİYİZ! -1-

Dev-Genç’in Zafer Çağrsı
Her Daim Egemenlerin Korkulu Rüyasıdır!
Dev Genç’liler Bu Halkın En Onurlu
Evlatlarıdır! Dev Genç’li Olmak Bir
Ayrıcalıktır! Her Dev Genç’li Bunu Yaşar
Bin Kez Daha Ne Mutlu Bize
Ne Mutlu Bize ki, Dev Genç’liyiz!
 Dev-Genç’li, kolektivizmi
hayatın her alanında yaşatır.

 Dev-Genç’li, ulusların kendi
kaderini tayin hakkını savunur.

Dev-Genç’li, gençliğe devrim anında sadece savaşacak güç
olarak bakmaz; devrimi örgütleyen, devrimi yöneten, devrimi yapan ve halkı o devrimin ışığında
yeni baştan yaratacak olan kadrolar
olarak bakar.

 Dev-Genç’li, enternasyonalisttir, vatanseverdir.

 Dev-Genç’li, M-L’yi öğrenir,
kavrar, kavratır.
Dev-Genç’li, diyalektik materyalist düşünmeyi öğrenir ve öğretir.
 Dev-Genç’li, kitleye karşı
“hiçbir şey bilmiyor, düşünmüyor”; kendine karşı da “her şeyi biliyorum” tavrıyla hareket etmez, kitleye tepeden bakmaz.
 Dev-Genç’li, gençliğin sorunlarını dinler, düşüncesini sorar,
söz hakkı verir.
 Dev-Genç’li, her başarısız işte
önce kendine döner, eksik ve hatalarını bulur yok eder.
 Dev-Genç’li, gelecek hayalleri olan, gençliğe bunu aşılayan, geleceği kurmak için canla başla mücadele edendir.
 Dev-Genç’li kendini sadece
gençliğin sorunlarıyla sınırlamaz,
devrim mücadelesinin her alanında
görev almaya hazırdır.
 Dev-Genç’li, halkın öncüsü
olduğunu bilir ve en karanlık zamanlarda dahi bozkırı tutuşturan kıvılcım olması gerektiğinin bilincindedir.

 Dev-Genç’li, kendi ulusal
kimliğini öğrenir geliştirmek için çalışır.
 Dev-Genç’li olmak bir ruh ve
coşku halidir.
 Dev-Genç’li, coşkusu ve cesaretiyle halkı ve vatanı için her türlü bedeli ödemeye hazırdır.
 Dev-Genç’li, şehitlerinden
devraldığı mücadele bayrağını bir
ömür boyu taşır.
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 Dev-Genç’li, yeteneklerini
devrim için kullanandır. Yeteneği
yaratanın merak ve emek olduğunun
bilincindedir. Bununla birlikte üretimdeki asıl meselenin yetenek değil, tercihler olduğunu bilir. Tercihler olduğu müddetçe her şeyin
öğretilebileceğine, her şeyin değişebileceğine inanır.
 Dev-Genç’li, örgütsüzlüğü
nesnel gerçeklik edebiyatıyla açıklamaya çalışmaz. İdeal koşullar
beklemez. Var olan koşullara uygun
örgütlülükler yaratır.
 Dev-Genç’li, gençlikle arasındaki duvarları kaldırmanın mutlaka bir yolunu bulur; adım adım örgütlenir, örgütlülüğünü büyütür,
geliştirir.
 Dev-Genç’li, örgütlülüklerinde ve çalışmalarında savaşın ihtiyaçlarını, hedef ve amaçlarını bir
an bile aklından çıkarmaz.

ADALET İSTİYOR SENİN İÇİN!
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Ülkemizde Gençlik
 Dev-Genç’li, kararlılığıyla, sabrıyla, cesaretiyle, emeğiyle ve iddialı olmasıyla aşamayacağı şeyin
olmadığının bilincindedir.

 Dev-Genç’li, kendine güvenir. Güçlü olmak için sürekli öğrenir,
bilmediği şeyler karşısında gücünü tarihsel ve
siyasal haklılığından alır.

 Dev-Genç’linin görevi, Türkiye gençliğine
umut verip umut haline getirmek, inanç verip inanç
haline getirmek ve halkın
zaferini yaratmaktır.

şünür ve hareket eder.

 Gençlik bir sınıf değildir. İşçi
gençlik işçi sınıfının, köylü gençlik
köylülüğün özelliklerini taşır. Gençliğin karakteristik özellikleri; dinamik, atılgan, yaratıcı, hayalci, radikal,
yeniliğe açık olmak ve küçük burjuva kişilik yapısıdır. Dev-Gençli işte bu
tabloda gençliği devrimcileştirendir.

Sayı: 384

Yürüyüş
29 Eylül
2013

 Dev-Genç’li, “gençlik düşünmüyor, sorgulamıyor, ezberci, apolitik, duyarsız, yozlaşmış” vb gerekçelerine sığınmaz. Örgütsüzlüğün
nedenlerini kendi politikasızlığında,
kendi eksiklerinde arar, bulur ve değiştirir.
 Dev-Genç’li, alternatiftir, yeni
insanın örneğidir. Bu yanıyla gençlik
için model oluşturur.
 Dev-Genç’li, gençliğin giyim
kuşam vb mevcut durumuna bakarak
ön yargılı yaklaşmaz. Onunla arkadaş
olur, yaşamına girer, onlarla bütünleşir, bütün olarak yaşamı paylaşır.
Değişip gelişmesinde öncülük eder.
 Dev-Genç’li, gençliğe giderken
salt siyasi gündemle gitmez. Gençliğin içinde, gençlerle birlikte halk
için program üretir ve hayata geçirir.
 Dev-Genç’li, örgütlü olmanın
güçlü olmak olduğunu, çözümün örgütlü olmaktan geçtiğini pratikte somutlayarak, gençliğin örgüt fobisini
yenmenin yollarını bulur.
 Dev-Genç’li, hayatın içindedir;
derste, kursta, kütüphanede, sporda
vb... gençlik neredeyse oradadır.
 Dev-Genç’li bilir ki; gençlik
devrimin kadrosu değilse, düzenin
kadrosudur. Bu nedenle “her genç
Dev-Gençli olmalıdır”, perspektifiyle hareket eder.
 Dev-Genç’li, kendine arkadaş
gurupları kurarak bir örgüt olarak dü-
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 Dev-Genç’li bilir ki; siyaset yaşamın kendisidir, sorun çözme sanatıdır. Gençliğe sorunlarının çözümünün devrimci siyaset yapmak olduğunu kavratır.
 Dev-Genç’li, her sorunun-çelişkinin, düzene karşı bir hareket yaratmak için, çorap söküğü olduğunu
bilir.
 Dev-Genç’li, sorunları çözmek
için yapılan küçük-büyük her ortak mücadelenin bir okul olduğunu bilir.
 Dev-Genç’li, ana halkayı, baş
çelişkiyi yakalayabildikçe örgütleyebilir, örgütlülüğü büyütebilir.
 Dev-Genç’li, her şeyin başının
emek, fedakârlık ve cüret olduğunu
bilir.
 Dev-Genç’li politeknik eğitimi
savunur.
 Dev-Genç’li, halk için bilim,
halk için eğitim için mücadele eder.
 Liseli Dev-Genç’li, demokratik
liseler için mücadele eder. Faşizmin
olduğu ülkede demokratik hiçbir kurumun olamayacağını aklından çıkarmaz.
 Dev-Genç’li, eğitim her aşamasının parasız olması için mücadele eder.
 Dev-Genç’li, milliyetçiliğin
bayrağını taşıyan gençleri vatansever
yapmak için çalışır, çünkü bilir ki, biz
ulaşamadığımız için onlar o saftadır.
 Dev-Genç’li bilir ki; yüzlerce
yıl dini gericilikle gerçekleri görmesi engellenen, kader diye tüm zulüm,
baskıyı sineye çeken halkı o gericilikten kurtarmak için yüksek bir
inanç ve emek gerekir, sabır gerekir.
Dev-Genç’li olmak bunlara sahip olmaktır.

 Dev-Genç’li, halkına ve yoldaşlarına sevgisini, düşmana kinini
sürekli büyütür. Zor koşullarda dayanağı kin ve sevgisidir.
 Dev-Genç’linin kafasını meşgul eden tek şey mücadele ve onun ihtiyaçlarıdır.
 Dev-Genç’li, yetinmeci değildir. Ufku geniştir, kendisiyle, devrimle, örgütlükle ilgili ileriye dair hayaller kurar.
 Dev-Genç’li, birine bir şey
vermeden ondan bir şey beklemez.
 Dev-Genç’li, önce nedeni bulur, nedenini değiştirmeden sonucu
değiştiremeyeceğini bilir.
 Dev-Genç’li, teknolojiye ilgi
duyar, gelişmeleri takip eder, kendini donatır geliştirir. Devrimin çıkarları için teknolojiyi kullanır.
 Dev-Genç’li, kendine kalıplar
koymaz. Rahat olur ve geniş düşünür.
 Dev-Genç’li, örgütlenmek, savaşmak için politika, insan, araç gereç ne gerekiyorsa yaratır, hazır beklemez.
 Dev-Genç’li, sorunlar ve yapacakları karşısında hazır reçeteler
beklemez, neyi nasıl yapacağını düşünür, politika üretir, uygular.
 Dev-Genç’li, gençliği ve halkı
ilgilendiren her soruna ilgi duyar
önemser.
 Dev-Genç’li, militandır. Militanlık alınan görevleri sonuca ulaştırmaktır. Ne “olmuyor” deyip bırakmak, ne de “hallederiz” diye savsaklamak Dev-Genç’liye aittir.
 Dev-Genç’li, tembellik nedir
bilmez. Onun kaybedecek, boşa geçirecek bir saniyesi bile yoktur.
 Dev-Genç’li, disiplindir.
 Dev-Genç’li, inisiyatiflidir, bulundukları alanda devrimi örgütleyen
kadrolardır.
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Dev-Genç’li Olmanın Onurunu Birlikle Yaşayalım!
Antakya; Dev-Genç’in 44. yıl
şenliği için Antakya’da Armutlu ve
Saray Caddesi afişlerle donatıldı. 22
ve 23 Ekim günleri Dev-Genç’liler
Armutlu Mahallesi Gündüz Caddesi’nde 70 adet, Saray Caddesi’nde ise
25 adet afiş astılar. Armutlu’dan
gençler konsere geleceklerini belirttiler, 5 kişi telefon numarası aldı ve
arayacağını belirtti.

Mersin; Mersin Üniversitesi
Çiftlikköy Kampüsü’nde 23 Eylül
günü Dev-Genç’liler masa açtı. Masaya gelen öğrencilere 12 Ekim DevGenç Şenliği hakkında bilgi verildi.
Kampüs merkez çarşısı ve fakültelere 50 adet şenlik afişi asıldı. 5 saat açık
kalan masada, Yürüyüş dergisi ve
Gençlik 1-2 kitapları öğrencilere
ulaştırıldı.
Gerektiği Yerde
Yol Yapmayıp,
Ormanlarımızı Keserek
Rant İçin Yol Yapan
AKP’ye Karşı Direnecek,
ODTÜ’den Yol
Geçirtmeyeceğiz!
ODTÜ arazisi ile 100. Yıl ve Çiğdem Mahalleleri’nden AKP tarafından
geçirilmek istenen rant yoluna karşı,
19 Eylül günü ODTÜ ve 100. Yıl Mahallesi’nde eylemler yapıldı. ODTÜ'deki devrimci demokrat öğrenciler ve demokratik kitle örgütlerinin katılımı ile gerçekleşen eylem yurtlar
bölgesinin dolaşılmasından sonra yol
şantiyesine yöneldi. Şantiyeyi durdurmak hedefiyle yürümeye başlayan
kitlenin önünü ODTÜ çıkışında kesen
AKP'nin faşist polisi, çevik kuvvet
ekipleri, TOMA ve akreplerle azgınca saldırdı.
Polis yoğun şekilde plastik mermi, ses bombası ve biber gazı kullandı. Polisin bu saldırısına taş ve havai fişeklerle karşılık verildi. Barikatlar kuruldu ve çatışma gece
00.00'ye kadar devam etti.
Çatışmada Dev-Genç ve Halkın

Mühendis Mimarları en ön saflardaydı. 100. Yıl halkı aynı saatlerde
mahallede yürüyüş yaparak, şantiye
alanına yöneldikten sonra, polisin
saldırısına uğradı. Mahalleliler, saldırının ardından ODTÜ'ye destek
vermeye geldi.
Eylem boyunca halk ayaklanması şehitleri için sloganlar atıldı.
“ODTÜ'den Yol Geçirtmeyeceğiz”
yazılı pankartın taşındığı eylemde, bir
Dev-Genç'li biber gazından astım
krizine girerek hastaneye kaldırılırken;
bir diğeri ise ses bombasının yanında patlamasından dolayı geçici sağırlık yaşadı. Plastik mermiden hafif
yaralananlar oldu. Gecenin sonlarına
doğru polisin de ODTÜ kapısından
biraz daha çekilmesi, eylem komitesi
kararı ile eylem iradi olarak bitirildi.
Şantiye alanından eylemden önce
inşaat makinelerinin çekilmesi ve çatışmanın uzun süre devam etmesiyle
yol yapımı bu süre içerisinde durdurulmuş oldu. Bu rant yolunun geçmesine izin verilmeyeceğine dair sloganlar
atılarak, 20 Eylül’de ODTÜ'de yapılacak foruma çağrı yapıldı.

Liselerde Söz, Karar,
Yetki Hakkımızı
İstiyoruz, Alacağız!
Liseli öğrenciler, eğitim ve sınav
sistemin her yıl değişmesinden, okullarındaki keyfi uygulamalardan her
geçen gün daha fazla rahatsız hale gelmişlerdir.
Liseli Dev-Genç’liler, 19 Eylül
günü Gazi Mahallesi Şair Abay Konanbay Lisesi’ne “Liselerde Söz, Karar, Yetki Hakkımızı İstiyoruz, Alacağız! Liseli Dev-Genç” yazılı pankart asarak, sistemin tek tip insan yetiştirme dayatmalarına karşı taleplerini bir kez daha dile getirdiler.
Liseli Dev-Genç’liler, “Yeni çıkan
yasalara göre devamsızlık 10 güne,
ders araları 5 dakikaya indi. Ayrıca geçiş notu 45'den 50'ye yükseltildi.
Bizler Liseli Dev-Genç'liler olarak bu
keyfi yasalara izin vermeyeceğiz”
dediler.
Okul önünde bekleyen öğrenciler li-

ODTÜ
selerde eğitim sisteminin kendilerini
geliştirecek yönde olmadığını, izin gününün on güne indirilmesinden şikayetçi olduklarını anlatarak, okullarda yapılan meclis çalışması hakkında Dev-Genç’lilerden bilgi almak istedi. Ayrıca yoğun bakımda olan Berkin Elvan’ın da yanında olduklarını belirterek, “Farklı görüşlerde de olsak aynı saflarda çatışacağız,
direneceğiz” dedi okulun öğrencileri.

Liseli Dev-Genç’liler
Otobüs Seferlerinin
Arttırılması İçin
İmza Topladı!

Sayı: 384

Yürüyüş
29 Eylül
2013

AKP İktidarı Ulaşımı
Bile Öğrenciler İçin
İşkenceye Çeviriyor!
Malatya Yakınca Belediyesi’nde
olan Fethi Gemuhluoğlu Anadolu
Öğretmen Lisesi, 2013-2014 eğitim
öğretim yılında TOKİ güzergâhından
yakınca yol üstü güzergâhına taşınmıştı. Okul önlerinden araçlar 1 saat
15 dakika arayla geçmektedir. Öğrenciler bu araçlara yetişemediklerinde, çevre yolundan okula dakika
yol yürüyerek okula gitmek zorunda
bırakılıyordu. Servise para verecek
durumu olmayan öğrenciler ya derslerine geç kalmakta ya da 45 dakikalık
yolu yürümek zorundalar. Bu duruma
göz yummayan, parasız eğitim ve eğitimde fırsat eşitliği isteyen DevGenç’li öğrenciler otobüs seferlerinin
arttırılması için 19 Ekim 2013 tarihinde bütün sınıfları gezerek 350’ye
yakın imza toplamıştı. Topladıkları
imzaları 26 Ekim 2013 tarihinde Yakınca Belediyesi’ne verdiler.

ADALET İSTİYOR SENİN İÇİN!
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Liseliyiz Biz
14 Yaşında, Hastane Sedyesinde Bir Ülkenin Öfkesi Yatıyor!
Ne Yapacaksın?

LİSELİLERİN ÖFKESİ BERKİN
İÇİN NÖBETTE OLACAK!
Biz Liseli Dev-Genç’lileriz
Berkin Konuşuyor:
“Benim adım Berkin Elvan! Ben daha 14 yaşındayım!
BOYKOTA ÇAĞIRIYORUM SENİ BİR DERS İÇİN!
SABAH GİRME SINIFINA, OTUR ADALET İÇİN KARDEŞİNE, ARKADAŞINA,
ADALETE VE ÖZGÜRLÜĞÜMÜZE SAHİP ÇIKMAK İÇİN! HER OKULU DAR EDİN
BENİM İÇİN AKP’NİN KATİLLERİNE! BENİM İÇİN ADALET İSTEYİN!”

Sayı: 384

Yürüyüş
29 Eylül
2013

Sokakta karşınıza çıkabilirim her an. Okulda sıranızın
polisle karşı karşıyayım şimdi. Namlu siyah ölüm
yanında oturan benim. Dar yollarda top peşinde koşan,
kokuyor. Namlu yaşım kadar büyük, namlu Amerikan
demiri. Bir fişek saplandı ensemden içeri. 14 yaşındayan yana yürüdüğünüz omuz omuza kavgaya da girdiğiniz
arkadaşınız benim. Ben daha 14 yaşındayım.
yım… Komadayım 100 günü geçti.
Adım Berkin Elvan! Bugün en çok, adaletin en az
Şimdi boykota çağırıyorum sizi.
olduğu yerlerde geçiyor adım. Beni vuran katiller ellerini
Şimdi adalet istiyorum tüm yaşıtlarımdan. Öfkesi,
kollarını sallaya sallaya geziyor. Halbuki ben ülkemin
namusu ben olacağım. Adalet sizsiniz. Siz yan yana
geleceği için çıkmıştım sokaklara. Başımda yaşımdan büyük
olursanız eğer, bir sel olursanız kimse durduramaz. Siz
bir lanet taşıyorum. Bir gaz fişeği isabet ettirdiler başıma.
birlik olursanız eğer, katil polis sürüsü kaçar gider önüNişan alıp bir metreden vurdular. Beynim sokaklara aktı.
nüzden. Siz birlik olursanız eğer ekmek, adalet ve
Henüz 14’ünde 100 gün beni yatağa bağladı AKP’nin
özgürlük için biz kazanacağız demektir.
polisleri. Annemi aldılar benden.
Nasıl salladıysak bütün bir
Babamı aldılar. Arkadaşlarımı, ha-  Çürümenin içinde büyümek istemiyoruz ülkeyi sokaklarda... Şimdi yine,
yatımı aldılar. Oysa daha güzel
benim için bu kez liseliler benim
 Uyuşturucu bataklığında
bir gelecek için barikattaydım ve
için, 14 yaşındaki Berkin için
büyümek istemiyoruz
en çok da biz hak ediyorduk bu
durdurun derslerinizi. Sınıflara
yarınları.
 Üniversite kapılarında
kapatıp susturmak istiyorlar sizi.
Okmeydanı sokakları karman
adaletsizlik istemiyoruz
Kabul etmeyin!
çormandır. Bir sokak ince bir
Bugün benim için girmeyin
yoldan birine bağlıdır. Hangi bah Büyüdüğümüzde işsizlik bataklığında
derslere!
Bir dersi boykot edin
çeden arkaya geçilir bilirdim.
boğulmak istemiyoruz
haydi! Sıra sıra dizip kendi düHangi kapı açar zor bir durumda
aniden kendini. Hangi insan sarıp  Bunun için, demokratik bir lise istiyoruz zenleriyle sokarlarken sizi içeri,
girmeyin! Oturun olduğunuz yere.
kurtarır seni her türlü tehlikeden
 Demokratik bir lise için, özgür,
İşte orada en önde ben de varım!
bilirim. Sabah kahvaltıda böldübağımsız bir ülke istiyoruz
ğüm ekmeğimden, umudun adı
Sırtımda kanlı gömleğimle yanı Bunun için, bu yaşta,
işlenmiş yazılarla dolu, altında
nızda olacağım!
yattığım duvarlar tanır beni.
Bugün benim için çıkın soBU KAVGADA BİZ DE VARIZ!
14 yaşındayım. Adım Berkin
kaklara. Şimdi adalet istiyorum
Elvan! Bir barikatın başındayım.
liselilerden. Ben hasta yatağımda
Burası benim sokağım. Benim
değilim. Kolumda bir serumla
 Liseliyiz biz... Genciz, çok genç...
mahallem. Benim arkadaşlarım
beklemeyeceğim sizi. Elimde son
var yanımda. Sağdan soldan çalan
Ama yüreklerimiz büyük ama erken
taşım sıkılı duruyor. Okulda sıra
tencerelerin sesi geliyor… Bir
olgunlaşıyoruz biz, bu ülke, bu düzen
arkadaşınız benim. Dar yollarda
barikatın ateşi ısıtıyor yüzümü.
erken büyümek zorunda bırakıyor bizi top peşinde koşan, yan yana yüAvucumun ortasında sakladığım
rüdüğünüz omuz omuza kavgaya
 İşte bu yüzden,
taşımla koşuyorum ileri. Köşeyi
da girdiğiniz arkadaşınız. Sözümüz
tutmuş AKP’nin köpekleri. Bir
BU KAVGADA BİZ DE VARIZ!
söz o zaman! Kazanacağız!

Bu Kavgada Biz de Varız
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Devrimci Bir Babadan Evlatlarına;

“SİZLER BİRLEŞTİRECEK, İLERLETECEK,
SAVAŞTIRACAK, YAKACAK, YIKACAK VE KURACAKSINIZ!

HER ŞEY O YÜCE ELLERİNİZDE OLACAK!”
Merhaba
Özlem ve hasret kokan, duygusal
mektubunu aldım.
Hepimiz memnun olduk, sevindik.
Evet, biraz silkelediler bizi, kirimizi ve pasımızı atmak için.
Şimdi daha güçlü ve çelikteniz.
Çünkü her deney biliyor bilincimizi
ve bizi. Arındırıyor kişiyi, eksiklerinden, zaaflarından. Daha sağlam
adımlarla ilerliyor, özgürlük yolunda.
Bizde de öyle oldu. İyiyiz buna rağmen. Kopmadık hiçbir şeyden ve
yaşadık, soluduk o anlarda dahi, devrimi ve zorluklarını, ama dik durduk.
Onurumuzu, umudumuzu ayaklar altına aldırmadık.
Tabi bu yetmez.
Şimdi yanlışlıklarını, onlara gösterme zamanı. Emperyalizm ve faşizmle işbirliği yapmanın ne olduğunu
anlatma ve kavratma zamanı. Öyle
kolay değil, bir Cepheli’ye saldırmak.
Öyle kolay değil bir özgür tutsağı
susturmaya çalışmak. Öyle kolay değil devrimcileri Almanya, Fransa ve
Türkiye faşizmine iade etmek, teslim
etmek.

Duyuracağız ezilenlerin sesini.
Duyuracağız halklarımızın isyanını.
Duyuracağız haklılığımızı ve davamızı. İhanettir diyeceğiz bu yaptıklarınız. Halkınıza, onun onurlu tarihine, faşizme karşı savaşmış, halkının
özgürlüğü ve bağımsızlığı için kan
vermiş, can vermiş atalarınıza. İhanettir ezilen, sömürülen dünya halklarına ve onların geleceğine. Evet,
bunları işleyeceğiz. Ve direneceğiz,
geleneklerimize, değerlerimize, şehitlerimizin bırakmış oldukların miraslarına sadık kalarak. Yılmadan,
bıkmadan, usanmadan ilerleyeceğiz.
Çünkü Yunus gibi biliyoruz "Dağ
ne kadar yüce olsa da yol onun
üstünden geçer". Evet, sorunlarımız,
engellerimiz, tutsaklıklarımız, kayıplarımız vb. olacak ama üstesinden
geleceğiz. Taksim'de direnen halkımızla kuracağız o güzel yarınları.
Biz olmasak da olsak da yaşam devam edecek, direnişi içinde taşıyarak.
Çocuklarımız, bu gelecek için
çok önemli. Herşey onlar için ve onlarla örülecek. Kimi zaman beraber,
kimi zaman ayrı kalacak, onları özleyecek, burnumuzda tütecek ama

hep yaşayacak. Canlı, onurlu, sevgimizin tüm gücüyle, kalplerimizde,
yüreğimizde yaşayacak. Direnişimizde, mücadelemizde, her nefes alışverişimizde yaşayacaklar her zaman.
Mutlu ve huzurluyuz. Çünkü hep iç
içe ve beraberiz, ırakta olsak dahi,
bir bütünüz. El ele tutuşup, gönüllerden uzak olanlardan daha yakınız.
Aynı can, aynı yol, aynı davayız her
zaman.
Her yerde nefesimizin, simamızın
ve sözümüzün olması bundandır.
Onurlu davamız, yol gösterici Dayı’mız ve büyük ailemizdendir. Büyüklük irademizde, ideolojimizde ve
şaşmaz bilincimizde, devrim tercihimizdedir. Bizde, kişide asla değildir.
Biz sadece bir aracı, taşıyıcı, bilgilendiriciyiz. İşin özü sizdedir. Siz,
sizler birleştirecek, ilerletecek, savaştıracak, yakacak yıkacak ve kuracaksınız. Her şey o yüce ellerinizde
olacak. Onun için, o elleri güçlendirin.
Yeri geldiğinde koruyun. Ama o ellerin görevini unutmayın. El ele verin.
Umudu taşıyın.
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Sevgi ve Saygılarımla
Erdoğan Çakır

Bu Memleketin Her Yeri Bizim Biz “Ormana” da Gideriz

Sen Amerika’ya Git Tayyip!
Başbakan Erdoğan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı binası önü nde iki kadın tarafından
açılan ve ü zerinde “Ağaç Kesme,
Metro Yap”, “Yol İstemiyoruz,
Orman İstiyoruz” gibi sloganların
yazıldığı dövizlerin açıldığını görünce birden “Gezi” yi hatırladı.
Ve Tayyip’i karabasanlar bastı.
Bunun üzerine yaptığı konuşmada önce yolun medeniyetle
ilişkisini açıkladıktan sonra, her
zamanki halkı aşağılayan tavrıyla;
“Sizi ormanlara gönderelim, orada
yaşayın” dedi.
Başta Tayyip olmak üzere AKP’lilerin

halka karşı tavırlarını biliyoruz.
Fakat artık halkın ağzı torba değil, Tayyip’in tehditlerinden, işten attırmalarından,
gözaltına aldırtıp hatta tutuklatmalarından kimse korkmuyor.
Birisi de çıkıp Tayyip’e “sen de
çöle git” dedi...
Biz de diyoruz ki; siz bakmayın
onun “Müslüman” dediğine, Araplar’a “din kardeşimiz” dediğine...
Onu gönlü hep “Batıda” olmuştur.
AMERİKA’YA GİT diyoruz. Senin
Araplar’la falan işin olmaz. Sen efendilerinin yanına git... Senin asıl memleketin
orası...
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Ekmek Adalet Özgürlük
Mücadelesinde “Devrimci Avukatlık”
AV. FUAT ERDOĞAN ANISINA
ÜÇÜNCÜ ULUSLARARASI
SEMPOZYUM BAŞLIYOR;
"EKMEK, ADALET VE ÖZGÜRLÜK MÜCADELESİNDE
DEVRİMCİ AVUKATLIK"
Bizler dünyanın farklı kıta ve
ülkelerinden hukukçular; halkların
emperyalizm ve faşizm karşısında
verdiği mücadeleyi, ayaklanmaları,
isyanları ve dünyanın her yerinde
halkın avukatlığını yaparken tutsak
düşen ve katledilen avukatları konuşmak ve mücadelemizi ortaklaştırmak üzere İstanbul’da buluşuyoruz.

Katılımcı Ülkeler;
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ABD, ALMANYA, ARJANTİN,
ŞİLİ, BREZİLYA, FİLİPİNLER, İNGİLTERE, İSPANYA, KANADA,
MISIR, SURİYE, VENEZÜELLA,
YUNANİSTAN
TARİH: 28-29 EYLÜL 2013
YER: KÜÇÜKARMUTLU
DÜZENLEYEN: HALKIN
HUKUK BÜROSU
İLETİŞİM
www.halkinhukuk.org
TEL. 0212 296 31 59
NOT: 28-29 EYLÜL TARİHLERİNDE SAAT 09.30 VE 10.30'DA
CEVAHİR AVM ÖNÜNDEn OTOBÜS KALDIRILACAKTIR.

Sempozyum Programı
Av. Fuat Erdoğan Anısına
III. Uluslararası
Sempozyum
EKMEK ADALET ÖZGÜRLÜK
MÜCADELESİNDE “DEVRİMCİ
AVUKATLIK“
1.GÜN (28 EYLÜL) 10.00
Açılış Konuşması- Sinevizyon
Gösterimi
I. OTURUM 10.30- 12.30
EYLEME GEÇMİŞ HALK ÖFKESİ NEDİR? NE DEĞİLDİR?
- Av. Safaa Zaky MOURAD
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MOHAMED IBRAHIM (Mısır)
- Av. Suzanna ADLEY (ABD)
- Yrd. Doç. Dr. Özlem DUVA
KAYA (Dokuz Eylül Üniversitesi)
- Av. Salem MOUSTHAPHA (Suriye)
- Hüsnü MAHALLİ (Yurt Gazetesi)
Moderatör: Av. Aycan Çiçek
ARA : 12.30- 13.30
II. OTURUM – 13.30 – 15.30
Halk Ayaklanmasının Dinamikleri
Doç. Dr. Sibel Özbudun
Av. Hüseyin AYGÜN
Av. Manuel VADELL (Venezuella)
Ali ARACI (Grup Yorum)
Av. Metin YEĞİN
Moderatör : Av. Dinçer Çalım
ARA : 15.30- 16.00
III. OTURUM- 16.00- 18.30
Halk Ayaklanmasında mesleki uzmanlık alanlarının rolü
Ayça SÖYLEMEZ (Bianet)
Prof. Dr. Taner GÖREN (İstanbul
Tabip Odası Başkanı)
Av. Sema PEKTAŞ (İzmir Barosu
Başkanı)
Av. Thanasis Kampayannis (Yunanistan)
Av. Ali HAS (İngiltere)
Moderatör : Av. İlknur ALCAN
2.GÜN (29 EYLÜL)
I. OTURUM 10.30-12.30
Emperyalizmin Halkın Yaşam
Alanlarına Saldırısı ve Avukatlık

Av. Fevzi ÖZLÜER
Av. Zeycan BALCI ŞİMŞEK
(ÇHD GM)
Akman ŞİMŞEK (KESK MYK
Üyesi)
Av. Adrian KRMPOTIC (Arjantin)
Av. Adil Omer(Suriye)
Moderatör: Av. Tarkan ÖZDEMİR
ARA- 12.30- 13.30
II. OTURUM 13.30- 15.30
“Terör Hukuku” ve Avukatlık
Yrd. Doç. Dr. Mehmet Karlı (Galatasaray Üniversitesi)
Av. Dr. Güray DAĞ (ÇHD İstanbul Şube Sekreteri)
İsmail SAYMAZ (Gazeteci-Yazar)
Prof. Dr. Bill BOWRİNG (ELDH
Başkanı)
Av. Margarita PEÑA HUMAÑA
(Şili)
Moderatör : Av. Evrim Deniz KARATANA
ARA : 15.30-16.00
III. OTURUM 16.00- 18.30
Avukatlık Mesleği ve Devrimci
Avukatlık
Av. Eşber YAĞMURDERELİ
Av. Several BALLIKAYA ÇELİK
(Savunmaya Özgürlük Platformu)
Av. Behiç AŞÇI
Av. Ephraim CORTEZ (Filipinler)
Av. Chelsea THOMAS (Kanada)
Moderatör : Av. Engin GÖKOĞLU...
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HAYDUT AMERİKA VE İŞBİRLİKÇİSİ
AKP’NİN SALDIRGANLIĞININ
NEDENLERİ NEDİR? -2projesi çökmüştür.
4- Emperyalistlerin hazırlattığı
bilimsel raporlara göre, son 50 yıldır
dünyanın en büyük petrol rezervini
barındıran yataklardaki petrol yavaş
yavaş azalıyor; yeni petrol yatakları
ise açılmıyor. Bu nedenle petrolün
yerine yeni bir enerji kaynağı, yani
doğalgaz önem kazanıyor.
Petrole göre daha ucuz ve daha
temiz olan doğalgazın zengin rezervlerinin yüzde 27’si Rusya’da,
yüzde 16’sı İran’da, yüzde 15’i Katar’da bulunuyor.
Doğalgaz'ın önem kazanması
ABD'nin işine gelmiyor. Çünkü doğalgaz kaynakları ağırlıklı olarak
ABD denetimi dışında. Ayrıca doğalgazı bir yerden bir yere taşımak
için gerekli yola da ihtiyacı var.
“Doğalgaz, yüzde 24 ile petrol
ve kömürden sonra şu anda en önemli
enerji kaynağı. Doğalgazın kullanımı,
yenilenebilir enerjiler dışında, son
yıllarda giderek artıyor ve bu eğilim
böyle devam edecek.” (Alman Federal
Ekonomi Bakanlığı, 2002)
5- Amerika, Rusya'nın hakimiyetinin artmasını önlemek için, Rusya'nın etrafındaki ülkelerde de "devrimler" organize etti. 2000 yılında
Gürcistan'a Şavardneze yerine Amerikan yetiştirmesi Şakaşvili getirildi.
Ukrayna'da "Turuncu
Devrim"le iktidar değişikliği yapıldı.
Rusya, Avrupa ülkeleri ile arasındaki
enerji koridoru olan
Ukrayna'yı dize getirmek için, doğalgaz
ücret tarifesini değiştirdi. Boru hattına ev
sahipliği yaptığı için
Abdullah Gül Katliamcı Ömer El Beşiri
Ukrayna'dan 1000
ile poz verirken

1- Tayyip Erdoğan, "1, 2, 3, 4
Kişi Ölüyor Twitter Altüst, Mısır'da
Ölenlere Dünya Sessiz" demişti. Tayyip’in “kahraman” polisleri, Tayyip’ten aldıkları talimatla, Haziran
Ayaklanması’nda gençlerimizi öldürürken; Tayyip, Mısır'da ölenler için
başsağlığı dilemişti. Öte yandan Suriye'de stratejik ortağı olan Suudi
Arabistan, Katar ve Amerika’yı Mısır’da ölenlere sessiz kaldıkları için
eleştirmemiştir.
2- AKP, Sudan'da yaptığı katliamlarla, BM nezdinde suçlanan ve
aranır durumda olan Ömer el Beşir'i
Türkiye’de misafir etmiş, Müslüman
bir liderin katliam yapamayacağını
söylemişti. Aynı Erdoğan, Esad'ı diktatörlükle suçlarken, diktatörlükle
yönetilen Katar ve Suudi Arabistan'la
stratejik ortaklığına devam ediyor.
El Nusra’nın Suriye’de, Reyhanlı’da
yaptığı katliamlara sessiz kalıyor,
hatta destek veriyor.
3- Amerika ve AKP, Mısır’da
Müslüman Kardeşler’in iktidarının
devamını istiyordu çükü; AKP nasıl
ki ülkemizde “Ilımlı (işbirlikçi) İslam”
projesinin ürünü ise Müslüman Kardeşler de Mısır'da aynı projenin ürünüydü. AKP, Müslüman Kardeşler
iktidarının yıkılmasında kendi sonunu
görmektedir. ABD’nin Orta Doğu’yu
İşbirlikçi İslamcılarla düzene sokma

metreküp doğalgaz için 50 Dolar
alan Rusya, Amerika'nın müdahalesinin ardından fiyatı 4,5 katına çıkartarak 220 Dolar yaptı.
Rusya, Batı Avrupa ülkelerine
sattığı doğalgazın yüzde 80’ini Ukrayna’dan geçen hatları üzerinden
satıyor. Rusya, Amerikan modeli
“Turuncu Devrim”le iktidara gelen
Yuşçenko'yu, iktidardan indirebilmek
için doğalgaz vanalarını dahi kesmişti.
Yani ısmarlama devrimlerin arkasında da emperyalistler arası pazar
kavgası vardır. Hiçbir şey masum
değildir.
6- Batı ve Doğu Avrupa ülkeleri,
başta enerji olmak üzere, birçok alanda Rusya’ya bağımlı. AB’nin en büyük ülkesi Almanya doğalgaz ihtiyacının yüzde 40’ını Rusya’dan karşılarken, pek çok Doğu Avrupa ülkesi,
ihtiyaç duyduğu doğal gaz ihtiyacının
yüzde 90’ını Rusya’dan sağlıyor.
Suriye konusunda neden Rusya'yı
ezip geçemediklerinin sebebi burada
yatıyor.
7- Avrupa Birliği, enerji stratejisini
oluşturmak için hazırlattığı bir raporda
şunları maddeliyor:
"- Acil olarak enerji sektörüne
yatırım yapılması gerekiyor. Sadece
Avrupa önümüzdeki 20 yıl içerisinde
enerji sorununu çözmek ve eski alt
yapıyı değiştirmek için milyarlarca
Euro’luk bütçe ayırmalı.
- İthalat bağımlılığımız artıyor.
Eğer kendi enerji kaynaklarımızı rekabete açık bir şekilde yenilemezsek,
AB’nin şu anda yüzde 50 dışarıdan
karşıladığı enerji ihtiyacı 20-30 yıl
sonra yüzde 70’e çıkacak. Enerjinin
alındığı bazı bölgelerde güvensiz
ilişkiler tehdidi var.
- Enerji rezervleri sadece bir kaç
ülkede yoğunlaşmış durumda. Şu
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anda AB’nin doğalgaz ihtiyacının
yarısı üç ülkeden (Rusya, Norveç ve
Cezayir) karşılanıyor. Güncel ihtiyaçlar bu yönde devam ettiği taktirde
doğalgaz ihtiyacı 25 yıl sonra yüzde
80 artacak.
- Enerjinin yarattığı sorunlar da
dünya çapında artıyor. Dünya çapındaki enerji sorunları ve karbondioksit 2030 yılına kadar tahminen
yüzde 30 artacak. Dünya çapında
petrol ihtiyacı 1994’ten bu yana yüzde
20 arttı. Göstergeler yıllık petrol ihtiyacının yüzde 1.6 arttığını gösteriyor.
- Petrol ve doğalgaz fiyatları artıyor. AB’de son iki yıl içerisinde fiyatlar iki katına çıktı, elektrik fiyatları
bunu takip ediyor." (Grünbuch - Yeşil
Kitap, AB)
Yani enerji sorunu emperyalizm
için büyük bir sorundur.
8- AB'nin hazırlattığı Yeşil Kitap'ta, başlıca enerji kaynakları Rusya'nın dışında, Kuzey Afrika ülkeleri
Tunus ve Cezayir başta olmak üzere,
Afrika Kıtasına yönelik yeni bir strateji hazırlanması gerektiği de ifade
ediliyor.
Almanya Dışişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan altı sayfalık “Alman dış politikası açısından enerji
güvenliği için tezler”de , “Enerji
paylaşım çatışmaları”nın hızlanacağına dikkat çekiliyor: “Enerji paylaşımı çatışmaları devletler arasındaki kargaşaya kaynaklık edecek.
Bundan ötürü de, enerji güvenliği
konusu, Almanya’nın dış politikası
ve güvenliğiyle ilgili bütün forumlarda
ele alınmak zorunda” deniliyor. (Der
Spiegel, 9/2006)
Özcesi, filler tepişirken, olan çimlere oluyor. Emperyalistler arası çıkar
çatışmaları, BOP'da olduğu gibi geri
bıraktırılmış halkların, yeni sömürge
ülkelerin kaderini çiziyor.
9- Türkiye bu enerji koridorunda
nerede kalıyor? Rusya'ya bağımlı olmak istemeyen emperyalist ülkeler,
enerji akışı için Türkiye'ye ihtiyaç
duyuyor.
Türkiye konumu nedeniyle, enerji
kaynaklarının bulunduğu Orta Doğu,

Orta Asya ve Kafkaslar ile enerjiye
ihtiyacı olan Avrupa ülkeleri arasında
doğal bir köprü konumundadır. Türkiye her ne kadar enerji üreticisi olmasa da, Orta Asya ve Kafkasya’da
bulunan enerji kaynaklarının boru
hattı projesiyle taşınmasında kilit rol
oynamaktadır.
10- ABD Avrasya Enerji Kaynakları Özel Temsilcisi Richard Morningstar ve ABD Kongre üyesi Senatör Richard Lugar’ın koordinatörlüğünde, ilgili devletlerin başbakanlarıyla 13 Temmuz 2009’da Türkiye’de Nabucco Projesi imzalanmıştı.
Amaç, Türkiye-Bulgaristan-Romanya-Macaristan-Avusturya arasında kurulacak boru hattı ile Basra’dan
Doğu Akdeniz’e bir enerji koridoru
oluşturmaktı. Nabucco Projesi, bir
koluyla Türkmenistan ve Azerbaycan
kaynaklarını, diğer koluyla da Kuzey
Irak kaynaklarını Batı’ya taşıyacaktı.
Rusya Türkmenistan ve Azerbaycan’la önemli anlaşmalar yaparak,
Nabucco’yu bu iki ülke için gereksiz
hale getirdi. Rusya, Almanya, Fransa
ve İtalya’yla enerji anlaşmaları yaparak, Amerika'nın enerji planlamalarını baltaladı.
Suriye'de iktidar değişikliği için
çabalayan Amerika, Rusya ile olan
çıkar çatışmasında şimdilik geri adım
attı. Amerika'nın planlarını gerçekleştirememesi, AKP'nin de bölgedeki
faaliyetinin daraldığı anlamına geliyor.
11- Dünya pazarının yüzde 22’sini
kontrol eden Amerika, enerji ihtiyacının yüzde 50’sini dışarıdan alıyor.
AB ülkeleri ise tamamen dışa bağımlı.
Amerika'nın Orta Doğu’ya yönelik
haydutluğu, kendi enerji ihtiyacından çok karşı güçlerin alanını daraltmaya dönük.
Arap ülkelerine "demokrasi" ihracı, işte bu haydutluğun sonucudur.
Türkiye’nin ithal etmek zorunda
kaldığı enerji açığı 60 milyar dolar
civarında ve bu rakam cari açığa
denk. Bu nedenle AKP iktidarı enerji
alanında sıkışmış durumda.
12- Libya'ya yönelik emperyalist
haydutluğun arkasında da petrol sa-

vaşı vardır. AKP, önce "NATO’nun
Libya’da ne işi var” derken; Libya
NATO’nun İzmir karargahından
vuruldu. Üstüne üstlük AKP, Kaddafi
iktidarını yıktırmak için işbirlikçi
gruplara 300 milyon dolar verdi.
Bu arada Libya’nın petrolü ABD,
Fransa, İtalya, İspanya tarafından
parsellendi.
13- Suriye, Baas rejimi ile birlikte
emperyalistlerin denetimi dışına çıkan
ve Eski Sovyetler Birliği ile ilişki
içinde olan bir devlettir. Sovyetler
Birliği’nin dağılmasından sonra da
Suriye’nin Rusya ile ilişkisi devam
etti. Suriye Rusya’nın Akdeniz’e açılan limanıdır dersek yanlış olmaz.
Amerika Rusya’nın Suriye’deki
hakimiyetini yıkmadan ve Suriye’yi
hakimiyeti altına almadan Orta
Doğu’da tam olarak hakimiyetini
kuramaz.
Aynı şey Rusya için de geçerli’dir.
Suriye’de Esad iktidarının yıkılması
demek Rusya’nın Orta Doğu’da ve
Akdeniz’deki varlığının bitmesi demektir. Rusyanın çıkarı Esad iktidarının arkasında sonuna kadar durmaktır.
14- Irak’ın işgaliyle birlikte tüm
dünyaya imparatorluğunu ilan eden
Amerika, Irak halkının direnişiyle
bugün işgal ettiği Irak’ta bile hakimiyetini sağlayamaz durumdadır.
Irak’ta İran’ın hakimiyetindeki Şiiler
iktidardadır. Bugün Irak hükümeti
Suriye’de Esad iktidarının yanındadır.
Irak işgali sonrasındaki gelişmeler
Orta Doğu halklarının Amerika’ya
karşı öfkesini de büyütmüştür. Bu
gelişmeler Amerika’nın Orta Doğu’daki hakimiyetini zayıflatırken
İran’ın hakimiyetini artırmıştır. Amerika ve Avrupa emperyalistlerinin
karşısında İran’ın hakimiyetinde Irak,
Suriye ve Lübnan Hizbullah’ından
oluşan bir Şii-Alevi bloku oluşmuştur.
İran, Suriye ve Lübnan Hizbullah’ı
aynı zamanda Amerika ve Avrupa
emperyalistlerinin politikalarına boyun eğmeyen bir bloktur.
Emperyalistlerin Suriye’den sonraki hedefi İran’dır. Bundan dolayı
İran’ın çıkarları sonuna kadar Suriye’nin arkasında durmaktır. Aynı şey
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Hizbullah için de gecerlidir.
15- Çinin, ucuz emek gücüyle
ürettiği ürünler, dünyanın her tarafında
emperyalistlerin pazar alanına girmiştir. Çin aynı zamanda büyük nüfusu ve ucuz emek gücüyle Amerika
ve Avrupa emperyalist tekellerinin
de çekim merkezidir. Mevcut büyüme hızıyla Amerika’dan sonra en
fazla enerjiye ihtiyacı olan ülkelerden
birisidir. Enerjide Amerika ve Avrupa
emparyalistlerine bağımlı kalmamak
ve onların hakimiyetini kırmak için
Çin de, Amerikan karşıtı blokta yerini
almış ve Esad iktidarının arkasında
durmaktadır.
Suriye üzerinden oluşan güç dengeleri, Amerika ve Avrupa emperyalistlerinin kendi iç çelişkilerinin
ortaya çıkarttığı zayıflıklar, Esad iktidarını devirseler bile Suriye’ye hakim olamayacakları gerçeği, emper-

yalistlerin Suriye’ye saldırmalarının
önünde engel olmuş, Rusya’nın önerisi üzerinde uzlaşmaya götürmüştür.
Bu gelişmeler sonucunda ise işbirlikçiler cephesinde Suudi Arabistan
ve Katar, Suriye'ye saldırıdan geri
çekildi. AKP yalnız kaldı.
Mısır’da Müslüman Kardeşler’in
yenilgisi de AKP’yi iyice yalnızlaştırdı. Suudi Arabistan, Birleşik Arap
Emirlikleri ve Kuveyt, Mısır'daki
darbeye destek verdi.
AKP hala kuyruğu dik tutmaya
çalışıyor.
İngiliz Devlet Başkanlarından
Winston Churchill, "Bir damla petrol, bir damla kandan daha değerlidir” demiş.
Emperyalizm kar uğruna, dünya
egemenliğini elinde tutmak için halkları sömürmeye ve savaşlar çıkarmaya
devam ediyor. Suriye’ye yönelik em-

peryalist saldırı, oluşan güç dengelerinin sonucu şimdilik durmuştur.
Ancak emperyalizm ve halklar arasındaki çelişkiler, emperyalistlerin
kendi aralarındaki çelişkiler derinleştikçe savaş çıkartmaktan asla kaçınmayacaktır.
Suriye’de şu anda olduğu gibi
emperyalistler içinde yer alacakları
bir savaş olmasa da, halkları birbirine
kırdırarak bölgesel savaşları sürekli
gündemde tutacaklardır.
Dünya halkları, kendi gelecekleri
üzerinde emperyalistlerin planlarını
görmeli ve birlik olmalıdır. Emperyalist haydutluğa karşı halkların birliğini kurmalıyız.
Yazı dizimizin gelecek bölümünde, AKP’nin emperyalizmle işbirliği
yaparak neler kazandığını, AKP’lilerin
nasıl zenginleştiğini anlatacağız.
Devam Edecek

Yörelerimiz Farklı Ama Kültürümüz Bir, Anadolu’yuz Biz ve Yine Hep Birlikteyiz
22 Eylül günü Gülsuyu/ Gülensu Mahallesi’nde gelenekselleşmiş olan ve 5. si düzenlenen piknik, son
durak piknik alanında yapıldı. Burada sahne kuruldu,
kitap standları açıldı, pankartlar asıldı. Piknik önce konserle başladı. Ayla Yılmaz Karadeniz yöresine ait şarkılarını seslendirdi. Ardından İdil Tiyatro Atölyesi’nin
yazdıkları “Böyle Başbakan Olmaz” adlı oyunlarını oynadılar. Oyunlarında, üslubunu bozan ve emir yağdıran
Recep Tayip Erdoğan’ı canlandırdılar. Oyunun ardından
hemen yemeğe geçildi.
Yemekler yendikten sonra mahallenin yerli sanatçısı
Baran yer aldı. O da yine Kürtçe, Türkçe ve Zazaca ezgileriyle insanlara güzel bir dinleti verdi. Baran’ın parçalarını
sonlandırmasından sonra mikrofonu mahalle
halkı aldı ve Ankara’da zulmün
kalelerinden biri
olan Ankara Emniyet Genel Merkezi ve polis evine yapılan roketatarlı eylemde
şehit düşen Muharrem Karataş

selamlandı. Nasıl çarpışarak şehit düştüğü anlatıldı.
Hemen ardından ise Denge Hewi sahne aldı, Kürtçe
halay parçalarıyla dinleyenlerine ve halay çekenlere
coşkulu dakikalar yaşattı.
Yağan yağmur pikniğe gelenlerin sayısını düşürse
de piknik hem birlikteliği hem de Ankara’da yapılan
eylemin coşkusunu taşıyordu. Polisin tacizlerine ve
ortalığı provoke etme çabalarına rağmen halayın zılgıtları
dosta çağrı düşmanına korku salıyordu.

Sayı: 384

Yürüyüş
29 Eylül
2013

Tutsaklarımızı Zulmün Elinden
Çekip Alacağız
19 Eylül günü Bursa’da Halk Cepheliler, tutuklu
bulunan 8 Halk Cepheli’nin serbest bırakılması için
Fomara Meydanı’nda eylem yaptı.
Açıklama boyunca AKP’nin işkenceci polisleri,
Halk Cephelilere kamera ve fotoğraf çekimi yaparak
psikolojik baskı uygulamaya çalıştı. Eyleme 6 kişi katıldı.
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Yeni Format: “Diyalogdan Müzakere”ye
Gerillanın Sınır Dışına Çıkarılmasından
Dağdan İndirilip Düzen İçine Yerleşmeye
“Yüzyıllık Kürt
sorunu bir paketle
mi çözülecek?”
“Anadil konusunda her şeyi devletten
beklemeyin”
Yeni Format:
PKK’yi dağdan indirip düzen içinde
politika yapmaktır!
Sayı: 384

Yürüyüş
29 Eylül
2013
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KCK Eşbaşkanı Cemil Bayık’ın
‘1 Eylü l’e kadar adım atılmazsa
geri çekilme durdurulur’ açıklaması
üzerine AKP, “dayatmaların kabul
edilemeyeceği”ni söyleyerek kendi
politikalarını uygulamaya devam etti.
Yani AKP hiçbir “adım” atmadı.
Daha doğrusu “KCK ne açıklama
yaparsa yapsın sorun yok, süreç
ilerliyor” dedi... Kürt milliyetçi hareket de geri çekilmenin durdurulduğunu ilan etti.
Bu gelişmelerin üzerine BDP Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş ve Milletvekili Pervin Buldan’dan oluşan
heyet 10. kez İmralı’da Abdullah
Öcalan ile görüşmeye gitti.
BDP Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş Kandil’de KCK yöneticileri
ile yaptıkları görüşmelerden sonra
“çözüm sürecinin başlangıç noktasına göre yüzde 90 umutların azaldığını” açıklamıştı.
18 Eylül tarihli Özgür Gündem’de
BDP heyetinin İmralı’da Öcalan ile
yaptığı görüşmeye ilişkin BDP Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş ile yapılan röportaj var.
Demirtaş yapılan görüşmede gelinen sürece ilişkin Öcalan’ın döşüncelerini şöyle anlatıyor: “Bundan
sonra süreç devam edecekse bunun

‘diyalog’ formatından çok ‘müzakere’ formatıyla sürmesi gerektiğini
söyledi. Çünkü diyalogdan elde edilmek istenen amaca -yani birbirini
tanıma, müzakereye hazırlama sürecine- ulaştığını düşünüyor. Haklı
olarak bundan sonra konuşulacaksa
artık işin ‘esasına’ dair karşılıklı
müzakerelerin yapılması gerektiğini
belirtiyordu. Bu nedenle kamuoyuna
yönelik yazılı mesajında da artık
yeni bir dönemin, yeni bir formatın
hayata geçmesi gerektiğini, bunun
da bir müzakere formatı olması gerektiğini belirtiyordu”
KCK yönetimi AKP’nin adım atmadığını ve çözüme dair umutların
% 90 azaldığını söylüyor ve bundan
dolayı geri çekilmenin durdurulduğunu açıklıyor, Abdullah Öcalan ise
bugüne kadar olan süreci “diyalog”
süreci olarak değerlendirerek ‘amacına ulaştığını” söyleyerek “yeni
bir formatla müzakere aşamasına
geçilmesi gerektiğini” söylüyor.
Bu durumda Öcalan’ın açıklamalarına göre de AKP’nin söylediği
gibi “sorun yok süreç ilerliyor”
Hatta bugüne kadar yürütülen süreç
amacına ulaşmıştır.
Peki o zaman sorun ne? Öcalan’ın
bu tespitinden sonra KCK’nın “geri
çekilmeyi durduruyoruz” demesinin
hiç bir anlamı kalır mı?
Demirtaş, "Anadilide eğitimin çözülmediği bir yerde Kürt sorununun
yüzde 99'u duruyor demektir. Çünkü
Kürt sorunu 'dil meselesidir. Ve ağırlıklı olarak anadilde eğitim meselesidir. 'Anadilde eğitim yoktur'demek, 'Ben Kürt sorununu çözmüyorum, Kürtlerle alay ediyorum'
demektir” diyor. (Cumhuriyet, 30
Eylül 2013)
Demirtaş’ın Kürt sorununu “anadilinde eğitim sorunu”na indirgemesi
ayrı bir tartışma konusu, bunu tartışmayacağız.
“Süreç”in başında AKP, Anadil'de

Eğitim konusunda “şu an için teknik
olarak da, pratik olarak da anadilde
eğitim mümkün değil. Bu süreçde
anadilde eğitim yapmanın önündeki
engeller kaldırılacak. Daha sonra
gerekli hazırlıklar yapılacak” demişti.
Anadil konusu “merdiven stratejisi”ne
göre sürecin ilerlemesinin önünde
engel olmayacaktı. Kürt milliyetçi
hareketin bugün AKP adım atmalıdır
demesinin bir karşılığı yoktur. Kürt
milliyetçi hareket AKP’den net olarak
hangi adımı atması gerektiğini bile
açıkça söyleyememektedir.
Sürecin başında AKP, “bağımsızlık, federasyon, özerklik, genel
af, Öcalan’a ev hapsi, seçim barajlarının düşürülmesi” gibi Kürt milliyetçi hareketin yıllardır sahiplendiği
taleplerin hiçbirinin olmadığını açıklamıştı. Bu durumda Kürt milliyetçi
hareket AKP’den hangi adımları atmasını istiyor?

“Sürecin İlerlemesi”
Ne demektir?
BİZ BUNA “KÜRT MİLLİYETÇİ HAREKETİN SİLAHLI DİRENİŞİNİN ÖCALAN ARACILIĞIYLA TASFİYE EDİLMESİDİR” demiştik.
AKP’ye göre bu konuda bir sorun
yoktur. Onun için rahattır ve kendilerinden emin bir şekilde “süreç ilerliyor” demektedirler... Öcalan’ın açıklamaları da esasında AKP’yi doğrulamaktadır.
Öcalan diyor ki; “Madem ki benden müzakere yapmam isteniyor o
halde müzakerenin araçları olmalıdır.”
Bu cümleyi büyük harflerle tekrar
yazmak istiyoruz.
“MADEM Kİ BENDEN MÜZAKERE YAPMAM İSTENİYOR O
HALDE MÜZAKERENİN ARAÇLARI OLMALIDIR.”

Soruyoruz:

DİREN BERKİN CEPHELİLER

Beşir Atalay: Çözü m Sü reci Yü rü yor!

Üçüncüsü ise;
“Hakikatleri
araştırma
“Yü rü yen bir çözü m sü reci var. Bu çözü m sü reve
izleme
komisyonu
cinin ana hedefi ‘terör bitsin, şiddet bitsin,
silahlar bırakılsın, bü tü n sorunlar siyaset kurulması...
Şimdi tekrar sorukurumu içinde halledilsin, siyaset kurumu
larımıza dönelim:
bunu çalışsın tartışsın vesaire.’ Tabii varmak
Birinci sorumuzda,
istediğimiz yer orası ama bu sü reçlerin daima “Öcalan’dan müzakendine göre bazen riskleri vardır. Bazen tempo- kere yapmasını istesu yavaşlar, bazen hızlanır. Bunlara bakarak yen kimdir” diye sorü mitsizliğe kapılmamak lazım, telaş da etmemek muştuk. Bu sorunun
lazım. Burada belli diyalog kanalları açık ve cevabının AKP iktidaçözü m sü reci devam ediyor.” (Cumhuriyet, 25 rı, yani devlet olduğu
anlaşılmaktadır.
Eylül 2013)
İkinci sorumuzda
ise “Öcalan kiminle
Bir: Öcalan’dan müzakere yapmüzakere yapacaktır” demiştik. Bumasını isteyen kimdir?
nun ise Kürt milliyetçi hareket olduğu
İki: Öcalan kiminle müzakere
anlaşılmaktadır.
yapacaktır?
Üçüncü sorumuzun cevabı ise
Üç: Öcalan kimin adına müzakere
Öcalan’ın bu müzakereyi devlet adına
yapacakdır?
yaptığıdır.
Dört: Öcalan neyi müzakere yapacaktır?
Evet, Öcalan’ın taleplerinden müSorularımıza tekrar döneceğiz;
zakereyi devlet adına yürüttüğü açıkça
Demirtaş, Öcalan’ın müzakere yaanlaşılmaktadır.
pabilmesi için gerekli olan araçları
Öcalan devlete, “eğer benden
ise Öcalan’ın şu sözleri ile açıklıyor:
toplum içinde her türlü şiddetin tas“Birincisi; “devlet ve toplum
fiye edilmesinde rol almamı istiyoriçinde her türlü şiddetin tasfiye
sanız kolaylık sağlayın” diyor.
edilmesinde rol oynayacak her kişiye
Öcalan’ın burada “toplum içinde
ve kuruma kolaylık sağlanmalı ve
her türlü şiddetin tasfiyesi”nden kasbir yasal düzenleme, -örneğin Terörle
tettiği AKP’nin “PKK terörü biterse
Mücadele Kanunu’yla olabilir- olabenim Kürt kökenli vatandaşlarımın
bilmelidir. Şiddetin tasfiyesinde rol
sorunu çözülür” dediği “silahlı müoynayacak kişilere STK’lerle, medcadelenin” tasfiyesidir.
yayla, akademisyenlerle görüşme,
Yani Öcalan’dan müzakere etmebaşka siyasi heyetlerle temas kurma
sini istedikleri konu PKK’nin tasfiimkanlarının sunulması gerekiyor...
yesidir.
Bu konuda kolaylık sağlanmazsa beBu konuda ise PKK gerillalarının
nim rolümü oynamam imkansızdır.”
sınır dışına çekilmesine kadar olan
(...)
süreç esas olarak sorunsuz işlemiştir.
İkincisi; Demokratik siyaset kaBunların karşılığında sürecin başından
nallarının açılması... Demirtaş, Öcaberi AKP’nin hiçbir taahhüdü olmalan’ın “madem ki şiddeti tasfiye edemıştır.
ceğiz, şiddeti bir yöntem olmaktan
Süreç öz itibariyle Kürt milliyetçi
çıkaracağız, o halde demokratik sihareketin
silahlı direnişinin tasfiyeyaset kanallarına ulaşma imkanım
sinin Kürt halkına kabul ettirilmesi
olmalıdır ve demokratik siyasete etki
sürecidir.
edecek araçların yaratılması gerekir.
KCK’nın zaman zaman çıkışlar
Bir yandan şiddeti tasfiye edip, geri
yapmasının
nedeni Kürt halkında
çekilmeyi başlatıp hatta dağdan inoluşan
“PKK
hiç bir şey almadan
işleri konuşacaksak, pratik siyaset
teslim oluyor” anlayışının kırılması
imkanlarının da ne olacağını, nasıl
içindir.
olacağını konuşmak gerekir ve bu
Abdullah Öcalan’a göre “silahlı
konularda pratik adımlar atmak gemücadele artık miadını doldurrekir” sözlerini aktarıyor.

muştur.” Son 20 yıldır oligarşiyi
uzlaşma masasına oturtmak için kullanılan silahlı mücadele Öcalan’a
göre artık oligarşiyle uzlaşmanın
önündeki en büyük engel olarak görülmektedir. Ve Kürt halkının silahlı
direnişini, “silahlı mücadele” olarak
da değil, “toplumsal şiddet” olarak
nitelendirmektedir.
Öcalan bu noktada oligarşiye
diyor ki; İmralı koşullarında rolümü
oynamam mümkün değil, koşullarımı
düzeltin. “STK’lerle, medyayla, akademisyenlerle görüşme, başka siyasi
heyetlerle temas kurma imkanlarını
sağlayın.”
Öcalan bunu sadece kendisi için
de istemiyor. “Şiddetin tasfiyesinde
rol oynayacak kişilere” yani
PKK’nin ileri kadrolarına da bunun
olanaklarını sağlayın diyor.
Özet olarak Öcalan’ın “müzakere
süreci” dediği PKK’ye silah bıraktırılması sürecidir. Bunun için birinci
şartı İmralı koşullarının düzeltilmesini
istiyor. Bunun için hemen İmralı’dan
çıkartmanız da gerekmiyor diyor.
Ana dilde eğitim konusunda Öcalan’ın AKP’den farklı söylediği birşey
yok. Hatta bu konuda “her şeyi de
devletten beklemeyin” diyor. Bunun
anlamı devletten anadilde eğitim
talep ederek uzlaşma sürecinin önünde engel olmayın demektir.
Bugün gelinen noktada “Kürt sorunu” ilk etepta Öcalan’ın İmralı’daki
koşullarının düzeltilmesine, sonraki
aşamada da İmralı’dan çıkartılmasına
indirgenmektedir.

Sayı: 384

Yürüyüş
29 Eylül
2013

Öcalan’ın Yeni
“Formatı”: Gerillaya
Silah Bıraktırılıp
Düzen İçinde
Politika Yapmaktır!
Öcalan ile BDP heyetlerinin yaptığı görüşmelerde şu ana kadar “dağdan inişler”den bahsedilmemiştir.
KCK ve BDP, AKP’nin politikalarından kaynaklı “çözüm ümidinin
yüzde 90 azaldığını” söylerken Öcalan ise “dağdan inişleri konuşacaksak” diyerek devletin bundan
sonra kendisinden neleri “müzakere”
etmesi gerektiğini açıklamış oldu.
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Yani bundan sonra yeni “format”lı
süreçte PKK gerillalarının yüzde ne
kadarının sınır dışına çıktığı tartışılmayacak. Gerillaya silah bıraktırılması tartışılacak.
Bunun için de Öcalan’ın devletten
sadece iki talebi var. Birincisi, hemen
olmasa da, İmralı’dan çıkmak. İkincisi ise dağdan inmesi istenen gerillaların düzen içinde siyaset yapmasının önünün açılması.

Öcalan İle KCK Arasında
Bir Çelişki mi Var?

Sayı: 384

Yürüyüş
29 Eylül
2013
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Bu soruyu, Cemil Bayık’ın “İKTİDAR adım atmazsa geri çekilmeyi
durduruyoruz” açıklaması üzerine
ve Öcalan’ın “yeni bir formatla süreç
ilerlemelidir” sözleri üzerine aralarında görüş farklılığı mı var diye
düşünülebilir.
Hayır, böyle bir görüş farklılığı
yoktur. Kürt milliyetçi hareket silahlı
mücadeleyi son 20 yıldır zaten oligarşiyi uzlaşma masasına oturtmak
için bir araç olarak kullanmıştı. Sonuçta yapılan bütün tehditlerin altında
oligarşiyi uzlaşma masasına oturtmak
vardır. Geri çekilmenin durdurulmasının hiç bir önemi yoktur. Çünkü,
‘yeni Format’ın önündeki görev gerillayı dağdan indirmek ve düzene
uyum sağlatmaktır.
Bu konuda Öcalan şöyle diyor:
“Bu aşamadan sonra artık geri çekilmenin değil, geri dönüşlerin tartışılması lazım. Yani bu insanlar nasıl
geri dönecekler? Demokratik siyasete, sosyal yaşama katılımın konuşulması lazım. Yoksa bu saatten sonra
artık geri çekildi-çekilmedi tartışması
geri bir tartışma olur.”
Yani Öcalan diyor ki; geri çekilmeyle zaman kaybetmenin bir anlamı yoktur, bir an önce gerillanın
dağdan indirilmesi tartışılmalıdır.
Öcalan, AKP’nin, “KCK ile Öcalan arasında bir karşıtlık mı var” yönündeki ‘kaygı’larına da cevap veriyor.
Öcalan’a göre sorun teknik bir
sorun. Şöyle diyor: “Gerillalar yürüyerek değil çıkan yasa mukabilince
araçlarla sınır dışına çıkmış olacaktı
ve böylece geri çekilme çok hızlı tamamlanmış olacaktı. Fakat hükümet

benim önerimi dikkate almak yerine
yasayı çıkarmamayı tercih etti. Fiilen
ve yürüyerek geri çekilmenin olması
için süreci ilerletti. Bu da geri çekilmeyi doğallığında yavaşlattı yürüyerek gidildiği için. Bununla birlikte
geri çekilme sürecinde karakol yapımları, askeri amaçlı baraj yapımlarına hız verdi, üslupta, söylemde
bir değişime gitmedi. Bütün bunlar
da bizim öngördüğümüz ve arzuladığımız çerçevede geri çekilmenin
hızlı yapılmasını engelledi.”
ÖCALAN’A GÖRE DEVLET
GEREKLİ YASAL DÜZENLEMEYİ YAPSAYDI, 1 HAZİRAN’DA GERİLLANIN SINIR
DIŞINA ÇIKARILMASI BİTMİŞ
OLURDU.
ÖCALAN’IN O KADAR ACELESİ VAR Kİ, BİR AN ÖNCE
HERŞEY OLUP BİTSİN İSTİYOR. GERİLLA SINIR DIŞINA
ÇIKSIN, GERİLLA SİLAH BIRAKSIN VE DÜZEN İÇİNE YERLEŞELİM...
Çekilme sürecinin uzamasında
bizim bir kabahatımız yok diye “samimiyet”lerini AKP’ye kanıtlamaya
çalıyor. “Şimdi çıkıp KCK’yi suçlamalarının hiçbir anlamı yok. ‘KCK
Apo’yu dinlemedi’ gibi bir yaklaşım
asla doğru değil. KCK üzerine düşeni
yaptı.”

‘Yüz Yıllık Kürt
Sorununu Bir Paketle
Mi Çözeceksiniz?’
Bu görüş Öcalan’ın görüşüdür.
AKP’nin 4. yargı paketinde “çözüm”e
ilişkin hiçbir “adım” olmadığı anlaşıldı. AKP’nin sır gibi saklanan ve
aylardır bir türlü açılamayan demokrasi paketi’nin hazırlanması aşamasında basında paket üzerine Öcalan
ile İmralı’da pazarlıklar yapıldığı haberleri üzerine Öcalan, paketle ilgili
kendisiyle hiçbir görüşme yapılmadığını söylüyor. Ve paketin içeriğiyle
de alakadar olmadığını, yüz yıllık
Kürt sorunun bir paketle çözülmeyeceğini söylüyor.
Anadil konusunda ise “Devletten
dilenir gibi niye bekliyorsunuz?
Drogba gibi olun” diyor. (Eyüp

Can, Radikal, 18 Eylül 2013) Kimden
bekleyecekler o zaman? Öcalan’ın
bu açıklaması devleti aklayan bir
açıklamadır. Bülent Arınç da ; “Anadilde okuma yazma öğrenmek isteyenler Kuzey Irak’a gitsin” demişti.
Öcalan’ın söylemlerinin de özünde
farkı yoktur. “Açın okullarınızı kendi kendinize öğrenin” diyor...
Özcesi Öcalan’ın söylediği şudur;
1- Anadilinde eğitim diyerek sürecin önünü tıkayacak, zora sokacak
taleplerde bulunmayın...
2- AKP’nin demokrasi paketinden
bir şey çıkmadı diye sürecin önünü
tıkayacak bir politika yapmayın...
Peki ne yapılacak?
‘YENİ BİR FORMAT’LA GERİLLANIN SİLAH BIRAKMASI
VE DAĞDAN İNDİRİLMESİ TARTIŞILACAK. BUNDAN SONRA
BUNA GÖRE POLİTİKA YAPIN.
Nedir bunun politikası?
1-) Yeni formatla sürecin ilerlemesi için Öcalan’a yeni olanaklar
sağlansın. Nihai amaç Öcalan’ın İmralı’dan çıkarılması
2-) “Demokratik siyasetin önü açılsın.” Yani silahlı mücadele tasfiye edildikten sonra Öcalan dahil Kürt milliyetçi hareketin kadrolarına düzen içinde
siyaset yapma olanağı tanınsın...
Sonuç olarak; Öcalan’ın açıkladığı “yeni format” AKP iktidarının
önüne engel çıkarmadan Kürt milliyetçi hareketin silahlı mücadelesinin
tasfiye edilip düzenle uzlaşmasıdır.
Bunun için AKP’ye dayatılan bir
‘şart’ da yok, Öcalan’ın özgürlüğü
ve düzen içinde siyaset yapılmasının
önünün açılması için yasal yollarla
mücadele edilmesi istenmektedir.
KCK’nın “geri çekilmeyi durdurma”
kararının pratikte “tehdit” olarak bile
bir karşılığı yoktur.
Ancak şunu da belirtmeliyiz; politika niyetlerle, isteklerle, toplumsal,
sınıfsal gerçeklikten kopuk tespitlerle
yapılmaz. Yapmaya kalkışsanızda
pratikte karşılık bulmaz.
AKP iktidarı tarihinin en büyük
yönetememe krizini yaşarken, faşist
terör halkın her kesimini hedef alırken
ve halkın iktidara yönelen öfkesi her
geçen gün büyürken, düzen içinde
uzlaşmak da mümkün değildir.

DİREN BERKİN CEPHELİLER

Basından
(Not: Bu yazı 21 Eylül 2013
tarihli Cumhuriyet gazetesinde
yayınlanmıştır)

Duydunuz mu?
Bilmiyorum duydunuz mu?
Bir avukatın müvekkilini savunması suçmuş.
Duydunuz mu?
Müvekkili yasalarda yer alan
"gözaltında susma hakkı"nı kullandığı için, avukatı suçlu oluyormuş.
Duydunuz mu?
Bir avukatın basın açıklamalarını
seyretmesi, "örgüt mensuplarına
uzaktan moral ve güven vermek"
olduğundan suçmuş.
Duydunuz mu?
Gözaltında işkenceyle parmak izi
alınmasına, onursuzca üst aranmasına
karşı çıkması suçmuş.
Duydunuz mu?
Bir avukatın müvekkilinin vefatı
üzerine, duygu ve düşüncelerini aktarması suçmuş.
Duydunuz mu?
Bir avukatın hasta ve tutuklu olan
müvekkiliyle ilgili açıklama yapması
ya da belgesel yaparak bunu anlatması
suçmuş.
Duydunuz mu?
Polisin işkence yaparak bir insanın
canına kastetmesi ya da katletmesi
suç değil, bir avukatın müvekkiline
işkence yapıldığını kamuoyuna du-

yurması suçmuş.
Duydunuz mu?
Avukatların yaptığı yazılı açıklamanın yayınlandığı internet haber
sitesinde "orası örgüte ait bir site"
denilerek, avukatlar örgüt üyesi oluyormuş.
Duydunuz mu?
Hapishanedeki müvekkilinin avukatına kart-mektup vs. göndermesi
suçmuş.
Duydunuz mu?
"Kızıldere", "Deniz, Yusuf, Hüseyin", "Ateş Geçitleri", "İkinci
Emperyalist Paylaşım Savaşı",
"Che", bilimsel sosyalizm kitaplarını
okumak suçmuş.
Duydunuz mu?
Okunan kitaplardan alınan notlar
örgüt dökümanı sayılıyormuş.
Duydunuz mu?
Bir hukuk bürosunda, avukatların
müvekkillerinin isim listesini, bilgilerini, resimlerini ve dosyalarını bulundurması suçmuş.
İşte 18 Ocak günü "büyük
DHKP-C operasyonu" denilen "11
kapılı-kozmik odalı" evleri ve hukuk
bürolarının kapıları kırılarak basılan,
işkenceyle gözaltına alınıp tutuklanan
9 avukatın büyük "suç"ları yukarıda
saydıklarımızdır.
Evet, biz bu ülkede adalet olmadığını biliyorduk ve yıllardır bunu
anlatmaya çalışıyorduk. Adaleti sağlamakla görevli kişilerin bu kadar
akıl ve mantıktan yoksun olduğunu
da bir kez daha gördük.
Önceden birilerini tutuklarken her
şeyi kılıfına uydurmaya çalışırlardı
en azından. Ancak bugün hazırlanan

bu iddianamelerde bir kılıfa dahi ihtiyaç duyulmadan yapılan pervasızlığı
gördük.
Peki, gerçekten neden tutuklandılar?
Çünkü onlar, devrimcilerin avukatlığını yapan devrimci avukatlardı.
Günü geldi F tiplerindeki müvekkilleri için "adaletin olmadığı
yerde direnmek haktır" diyerek
ölüm orucuna girdiler.
Adaletin de, hakkın da, hukukun
da para olduğu bu düzende, her koşulda adalet istemeyi, adaleti savunmayı onur, namus bildiler.
Ve adaleti sadece mahkeme salonlarında aramadılar. Adaletin yalnızca
halkın ellerinde olduğu bilinciyle meydan okudular sahte yargılamalara. Sadece yargılanan, savunan değil yargılayan, hesap soran oldular.
Tutuklanan 9 devrimci avukat 24,
25 ve 26 Aralık 2013 tarihlerinde
Silivri'de üç gün sürecek olan ilk
mahkemelerine çıkacaklar. Bu ülkenin
bir aydını olarak sizi de ülkemizdeki
"adaleti" teşhir etmek için ve gerçekten adalet için devrimci avukatların mahkemesine çağırıyor, bu konuda duyarlı olmanızı istiyorum.
Bana gelince, ben de o avukatların
bir müvekkiliyim. Öncesinde avukat
görüş kabinlerinde görüştüğüm avukatlarımla bugün aynı koğuşta kalıyorum.
Hapishaneler tarihi buna da tanık
oldu.
Sevinç Bozdağ
Bakırköy Kadın Hapishanesi
C-9
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“Grup Yorum Halktır” Sözü Boş Değil
Grup Yorum Konserleri Halkın Emeğiyle Örgütleniyor
Grup Yorum’un 5 Ekim konserinin çalışmaları kapsamında 17 Eylül günü Ankara’da
Keçiören Halk Komitesi tarafından Keçiören Salı pazarında bildiri dağıtımı gerçekleştirildi.
Halkın yoğun ilgisinin olduğu çalışma sırasında birçok insan fazladan bildiri
isteyerek, çevrelerindeki insanlara dağıtmak istediklerini söylediler. Pazar çevresindeki
esnaflar da dükkanlarında bildiri bulunmasını, uğrayan herkesin almasını istediğini
söyleyerek fazladan bildiri aldılar. 1,5 saat süren çalışmada 300 bildiri dağıtıldı.

ADALET İSTİYOR SENİN İÇİN!

51

Avrupa’da
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Muharrem Karataş’ı Mücadelemizde,
Bir Adım Öne Çıkarak Yaşatacağız!

Haziran Ayaklanması’nda katledilenlerin hesabını
sormak için Ankara Emniyet Genel Müdürlüğü ve polis
lojmanlarına yönelik yaptıkları eylem sonrasında şehit düşen Cephe savaşçısı Muharrem Karataş, Avrupa'da Halk
Cepheliler tarafından anıldı.
Avusturya’nın İnnsbruck şehrinde, 21 Eylül günü saat
16.00’da Anadolu Kültür Merkezi’nde, DHKC Savaşçısı Muharrem Karataş anıldı. Anmada saygı duruşunun ardından günün önemiyle ilgili kısa bir konuşma yapıldı.
Cephe açıklaması ve sonrasında okunan şiirle anma bitirildi.
Avusturya'nın Viyana şehrinde ise 22 Eylül günü anma
yapıldı. Saygı duruşu ile başlayan anmada, konuşmaların ardından Cephe açıklaması okundu. Anmaya 40 kişi
katıldı.
Almanya Berlin'de yapılan anmada, Muharrem Karataş şahsında tüm devrim şehitleri için yapılan saygı duruşunun ardından şehit düştüğü eylemle ilgili açıklama
okundu. Daha sonra halk ayaklanması üzerine sohbetler
yapıldı ve bu ayaklanmada katledilen, sakat bırakılan, işkence gören, tutsak edilen insanlarımız için adalet arayışının devam edeceği, halkın adalet özlemlerinin bir gün
mutlaka yerine getirileceği üzerine konuşuldu. Anma, ailelerin yaptığı helvanın dağıtılmasıyla sona erdi.
Almanya, Hamburg Ekin Sanat Evi'nde, 22 Eylül günü

saat 16.00’da bir anma
yapıldı. Aylar önce polisin
afişe ederek katledilmesine zemin hazırladığı
Muharrem Karataş nezdinde, tüm devrim şehitleri için bir dakikalık sayBerlin
gı duruşu ile başlayan
anma Ümit İlter’in bir
şiirinin okunmasının ardından ise Cephe açıklaması okundu. Anma, Muharrem için hazırlanan
yemek ve helvanın yenmesi ile son buldu.
İnnsbruck
Yunanistan Atina'da
da Muharrem Karataş anıldı. Anmaya, Muharrem Karataş nezdinde tüm devrim şehitleri için yapılan saygı duruşuyla başlandı. Anmada “Muharrem Karataş Ölümsüzdür!”, “Devrim Şehitleri Ölümsüzdür!” sloganları
atıldı. “Cevahir Yürekliler” ve “Vur Ulan Köpek Dölü”
şiirleri okunarak “Zafer Yakında” ve “Bize Ölüm Yok”
marşları hep birlikte söylendi.
Anma helva dağıtılarak devam etti. Anma, Muharrem
Karataş’ın mücadele içindeki yaşantısı, eğitici, mütevazı kişiliği, emekçiliği, hep bir adım öne çıkma çabası ve
kararlılığına dair sohbetler yapılarak bitirildi.

Emperyalizm ve Faşizme Karşı
Hakları İçin Süresiz Açlık Grevindeler!

Yusuf TAŞ ve Özgür ASLAN için
Avrupa Parlamentosu’nda Eylem

Yunanistan devleti, geçtiğimiz aylarda Atina’da bulunan Agonas dergisinin ve “Politik Tutsaklarla Dayanışma Komitesi”nin bulunduğu eve düzenlenen polis baskınıyla gözaltına alınan Erdoğan Çakır ve Ahmet Düzgün Yüksel’i tutuklamıştı. Tutuklanan devrimciler hakkında, 23 Eylül’de görülen duruşmada Almanya ve Fransa’ya iade kararı verildi.
Yunanistan devleti bir süredir Türkiye faşizmiyle, Almanya emperyalizmiyle işbirliği içinde, Yunanistan’da
bulunan Cepheli devrimcilere yönelik baskılarını artırdı. Ahmet Düzgün Yüksel ve Erdoğan Çakır hakkında
verilen iade kararları da bu saldırılara en son örnek oldu.
Atina’nın Koridallo hapishanesinde tutulan tutsaklar, verilen iade kararlarına karşı, 23 Eylül günü mahkemelerinde yaptıkları açıklamayla, Süresiz Açlık Grevine başladılar. Süresiz Açlık Grevine başlayan Ahmet
Düzgün Yüksel ve Erdoğan Çakır’a destek için, aynı hapishanede onlarla beraber tutulan Sinan Oktay Özen,
Mehmet Yayla ve Hasan Biber de üçer günlük dönüşümlü
açlık grevine başladılar.

20 Eylül günü Fransa’nın Strasbourg şehrindeki Avrupa Parlamentosu’nda, Fransa Halk Cepheliler, Özgür
tutsaklar Yusuf Taş ve Özgür Aslan için eylem düzenledi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne dosya bırakıldı.
Saat 11.45’de Avrupa Parlamentosu’na girerek, binanın ortasında bulunan yuvarlak heykelin etrafında sloganlar atarak oturma eylemi yapan Halk Cepheliler, Yusuf Taş ve Özgür Aslan için adalet ve özgürlük taleplerini sloganlar atarak haykırdılar.
İçeri kabul edilen Halk Cephesi heyetine "Eylem yapmayın. Dün arkadaşlarınız eylem yaptılar polisler geldi. Zorlandık" şeklinde sözler söylediler. Bunun üzerine heyet "Bunun kararını ancak biz verebiliriz, siz değil" dedi.
Yetkililer ile görüşen
Halk Cepheliler, İnsan
Hakları Mahkemesi’nin
işleyiş yapısını da eleştirerek dosyayı bırakıp çıktılar.
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Avusturya Adalet Bakanlığı’nın Önünde 850 Kişi Yusuf Taş ve Özgür Aslan'a Özgürlük İstedi!
Yusuf Taş’ın, açlık grevinin 49. gününde, avukatlarına da
haberdar etmeden Viyana’daki hapishaneden Almanya’ya
iade edilmesini protesto etmek ve halen Viyana’da tutuklu bulunan Özgür Aslan’ı sahiplenmek için, 20 Eylül Cuma günü Adalet Bakanlığı’nın önünde miting düzenlendi.
Aralarında Avusturya Alevi Birlikleri Federasyonu’nun da bulunduğu birçok Türkiyeli demokratik kurumun ve Avusturya’lıların
katıldığı eylem saat 16.00’da başladı. Yağmurlu geçen eyleme
80 kişi katıldı. Anadolu Federasyonu adına yapılan Almanca konuşmanın ardından Avusturya, Alevi Birlikleri Federasyon’un genel başkanı yaptığı konuşmasında, Yusuf ve Özgür şahsındaki
politik göçmenlere yönelik baskıları kınadı.
Konuşmaların arasında sık sık Almanca ve Türkçe sloganlar atıldı. Adalet Bakanlığı’na yönelik yapılan konuşmalarda
Yusuf ve Özgür’ün sağlık ve güvenliğinden Avusturya Devleti’nin sorumlu olduğu ve yakın zamanda itiraz mahkemesini bekleyen Özgür Aslan’ın derhal serbest bırakılması istendi
Eylemin sonunda aynı saatlerde başka noktada düzenlenen mültecilerle ilgili yürüyüşüyle birleşme çağrısı yapıldı.
850 kişinin katıldığı yürüyüşte parlamentonun önünden geçeilrek Josefstadt Hapishanesi’nin önünde duruldu. Kurumlar
konuşmalar yaptı ve her konuşmadan sonra “Özgür’e Özgürlük, Yusuf’a Özgürlük” sloganları yükseldi. Yürüyüş oradan Rossauer Lande’de bulunan Polis Gözaltı Merkezi’ne devam
ederek sona erdi.

Brüksel'de Özgür Aslan ve Yusuf Taş'a
Özgürlük Sloganları
Anadolu Federasyonu’nun Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde yürüttüğü “Devrimci Tutsaklara Özgürlük” ve “Tutsaklara Uygulanan Tecritte Son” amaçlı kampanyası devam ediyor. Bu
amaçla Brüksel'de Anadolu Federasyonu bir eylem düzenledi.
Avrupa Parlamentosu ve Komisyon binasının ortasında bulunan Schuman Meydanı’nda parkta yapılan eylem, saat 14.3015.00 arasında yapıldı.
Fransızca “Yusuf Taş ve Özgür Aslan’a Özgürlük” yazılı pankartın açıldığı eylemde, Yusuf Taş ve Özgür Aslan'a yapılan saldırıları teşhir etmek amaçlı; "Devrimcileri Değil Nazileri Tutuklayın”, “Devrimcileri Değil Irkçıları Tutuklayın” sloganları atıldı.

Berlin'de, Avusturya Büyükelçiliği Önünde
Eylem
20 Eylül Cuma günü, saat 12.00'de, Berlin'deki Avusturya
Büyükelçiliği önünde bir araya gelen Berlin Anadolu Federasyonu çalışanları, Yusuf Taş ve Özgür Aslan'ın taleplerinin
kabul edilmesi için eylem yaptı.
TALEPLERİMİZ;
- Avusturya'dan iadelere hayır!
- Açlık grevindeki tutsaklara zorla müdahale edilemez.
- Avusturya ve Almanya Hapishanelerinde tecrite hayır!
- ANADOLU FEDERASYONU TUTSAKLARINA ÖZGÜRLÜK” denildi.
Eylem “Politik Tutsaklara Özgürlük”, “Yusuf Taş ve Özgür
Aslan'a Özgürlük” sloganlarıyla sona erdi.

Özgür Aslan’a Yapılan Zorla Müdahale
Sonucu Hafızasını Kaybetti
Özgür Aslan'ın Hafızasını Çaldınız,
AMA UMUDUNU ÇALAMAZSINIZ!
Viyana hapishanesinde tutuklu bulunan Özgür Aslan, yaptığı süresiz açlık grevine yapılan zorla müdahale sonucunda hafızasını kaybetti. Türkiye faşizmi yıllarca tecrit hücrelerinde yüzlerce insanımızı zorla müdahale sonucu sakat bıraktı. Avusturya
Devleti ise tutsaklarımızı Almanya'ya iade edebilmek uğruna,
açlık grevini sonlandırmak için yaptığı yanlış müdahale sonucu
Özgür Aslan'ın hafızasını çaldı.
Özgür Aslan; ancak ailesi ve dostlarının yanında sağlığına
kavuşabilir. Buna Türkiye faşizminin yaptığı zorla müdahalelerde yüzlerce kez tanık olduk. Özgür hapishane koşullarında
sağlığına kavuşmak bir yana, geri dönüşü mümkün olmayan
biçimde sakat kalma ihtimali vardır. Buna izin vermeyeceğiz!
Avusturya Devleti Özgür Aslan'ın hafızasını çalarak, Yusuf
Taş'ı Almanya'ya kaçırarak suç işledi. Özgür'ün tedavisini engelleyerek suçlarına yeni suçlar eklememesi için uyarıyoruz!

Hamburg'da Yusuf Taş ve Özgür Aslan'a
Destek Eylemi
Almanya`nın Hamburg şehrinde, 19 Eylül Perşembe günü
açlık grevinin 49. günü avukatlarına dahi haber verilmeden kaçırılarak Almanya‘ya iade edilen Yusuf Taş ve Özgür Aslan`a Sayı: 384
zorla müdahale edilmesine karşı bir eylem yapıldı. Eylem boYürüyüş
yunca 250 bildiri dağıtıldı.

29 Eylül
2013

Bağımsızlık ve Demokrasi Mücadelemizi Ne
Emperyalizm Ne de İşbirlikçileri Engelleyemez
Erdoğan Çakır ve Ahmet Düzgün Yüksel'in Fransa ve Almanya'ya iade davalarının karar duruşması 23 Eylül 2013 günü
Atina'da gerçekleşti.
İlk olarak Erdoğan Çakır'ın duruşması yapıldı. Erdoğan
Çakır'da, Ahmet Düzgün Yüksel'de demokrasi mücadelesi verdiklerini; konser düzenlemenin, sempozyum düzenlemenin,
insan hakları için mücadele etmenin, yaz kamplarını örgütlemenin suç olamayacağını, Fransa ve Almanya'nın haklarında verdiği ceza kararlarının hukuk dışı olduğunu, bu faaliyetlerin suç sayılamayacağını ve bu nedenle de Fransa ve
Almanya'ya iadelerinin reddedilerek serbest bırakılmalarını talep ettiler.
Özellikle Ahmet Düzgün Yüksel'in duruşmasına bakan heyet, saldırgan bir tutum izledi. Ahmet Düzgün Yüksel'i konuşturmadıkları gibi avukatının da konuşmasını engelleyerek, savunma hakkının burjuva hukukunda aslında bir karşılığı olmadığını göstermiş oldular.
Mahkeme heyetleri Türkiye'ye iade edilmemek şartıyla
ve 24 saat içinde itiraz etme hakkı ile her iki devrimcinin de
onları isteyen Fransa ve Almanya'ya iadelerine karar verdiler. Devrimci tutsaklar bu karara itirazlarını belirttiler ve 24
Eylül'den itibaren kararı protesto etmek için Süresiz Açlık Grevine başlayacaklarını mahkeme heyetlerine bildirdiler. Ayrıca bu konudaki yazılı dilekçelerini de savcılığa verdiler.
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AVRUPA’dakiBİZ

DÜNYANIN HER YERİNDE ÖZGÜR
TUTSAK GELENEĞİNİ SÜRDÜRECEĞİZ!

Sayı: 384

Yürüyüş
29 Eylül
2013

"Asla beni delirtemeyeceksiniz!
Beni sağlam öldüreceksiniz… Mükemmel bir ruh ve mükemmel bir beyinle" Ulrike Meinhof.
“Özgür Tutsaklık” dünden bugüne oluşmamıştır. Altı dolu dolu olan
40 yıllık geleneğin sonucu oluşmuştur. Türkiye hapishanelerinde can ve
sakatlıklar pahasına, düşünceleri için
ölen ama teslim olmayanların yarattığı bir gelenektir bu.
Ölen ama teslim olmayanların
geleneğidir.
Düşünceleri ve inançları için yaşayanların tarihidir.
Özgür tutsaklık, hapishaneleri yalnızca daha iyi yaşam koşulları için
mücadele edilen yerler olarak görmemiş, düşmanın saldırıları karşısında
yalnızca direnen konumunda olmayıp,
aynı zamanda savaşan tutsak tipini
oluşturmuştur.
Özgür tutsaklık devrimci kişiliğine yönelik her saldırıya karşı direnişle
karşılık veren olmuştur.
Türkiye faşizmi baş eğmeyen,

düşüncelerinden geri adım atmayan
tutsaklara karşı defalarca katliamlar
yapmıştır ama asla teslim alamamıştır.

Ölüm Nedir?
Avrupa'nın hapishaneler tarihi de
işkenceler tarihidir. Tecritin anayurdudur Almanya. Bu ülkelerin hapishanelerinde sessiz sedasız öldürülür
insanlar. Gün gün, saniye saniye
ölürsün. Duymazsın, görmezsin. Nefesini keserler insanın, çekilir bütün
kanın damarlarından. Ölürsün ama bilinmezsin.
Çünkü sahip çıkanın yoktur. Çünkü kapitalizm öldürmüştür bu değerleri, kendi halklarındaki dayanışma
kültürünü öldürmüştür.
Saniye saniye ölmek demek, beyninin ölmesi demektir. Düşünmezsin
artık, tecrit ve insansızlığı doğal hale
getirmiştir kapitalizm. Öyle ki birçok
kişi 3 kişi kalmaktansa, 1 kişilik
hücreleri tercih eder duruma getirilmiştir. Çünkü beyinlerini yok etmiş-

tir. İnsan toplumsal, sosyal bir varlıktır
sadece etten kemikten oluşmaz, bir de
düşüncesi ve hisleri vardır, bunu
unutturmuştur. İşte bunları unutturunca teslim almıştır tutsaklarının
beyinlerini.
Yani beyinleri öldürmüştür. Asıl
ölümde budur işte, duyguların ve
beynin ölümü. Düşünemez hale gelmektir asıl ölüm.
Kapitalizm bunu başarmıştır kendi tutsakları üzerinde.
Bir ülkenin hapishaneleri, o ülkenin aynasıdır aynı zamanda. O ülkenin hapishanesi nasılsa, dışarıdaki
yönetimi de o şekildedir. Bu hapishaneler ve içindeki insanların durumu
dışarıdaki halka bir mesajdır. “Eğer ki
sosyal bir varlık olmakta diretirsen
seni yok ederim, senin beynini alırım”
tehdididir bu aynı zamanda.
RAF'LI TUTSAKLARIN DİRENME GELENEĞİNİ TÜRKİYELİ DEVRİMCİLER SÜRDÜRÜYOR.

HASAN BİBER TÜRKİYE FAŞİZMİNE TESLİM EDİLEMEZ!
23 Eylül tarihinde
Yunanistan’ın Pire
şehrinde, Atina’da tutsak olan Hasan Biber’in Türkiye’ye iade
mahkemesi görüldü.
Mahkemeye ağır
silahlı, çelik yelekli
polisler eşliğinde getirilen Hasan Biber, mahkeme önünde bekleyen Halk Cephelilere “Sizleri çok seviyorum. Adalet mutlaka gelecek.
Haklıyız kazanacağız” dedi.
Mahkemede Türkiye’nin Mart ayında AKP’ye ve Adalet Bakanlığına yönelik eylemler nedeniyle, Hasan Biber
hakkında İnterpol kararı çıkardığı, bu nedenle iadesinin
istendiği söylendi.
Hasan Biber yaptığı kısa savunmasında, Türkiye’de
sendikal faaliyetlerde bulunduğunu, yıllarca Liman-İş Sendikası Genel Başkanlığı yaptığını, zamanın Başbakanı Tansu Çiller’in kendisine 4 trilyon TL rüşvet vermek istediğini,
bunu kabul etmediği için işkencelere maruz kaldığını, Türkiye’de adaletsizliğe karşı mücadele verdiğini anlattı.
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Mahkemeye, 25 Eylül günü tekrar toplanmak üzere
ara verildi.
Mahkeme öncesinde Halk Cepheliler adliyenin giriş
kapısında, “Hasan Biber Faşist Türkiye Devletine Teslim
Edilemez!” yazılı pankartlarını açarak, Türkiye faşizmini
teşhir ettiler.

Koridallos Hapishanesi’ndeki Özgür
Tutsakların Dayanışma Eylemi
Yunanistan’da bulunan Koridallos Hapishanesi’ndeki özgür tutsaklar, Avusturya'da tutuklu bulunan ve süresiz açlık grevi direnişinde bulunan Yusuf Taş ve Özgür
Aslan için açlık grevine başladılar.
Koridallos Hapishanesi’ndeki özYürüyüş Londra
gür tutsaklar, Yusuf
Sokaklarında!
Taş'ın Almanya'ya
İngiltere’nin Londra şehrinde, Yüiadesini ve Özgür
Aslan'a zorla mü- rüyüş dergisi okurları açtıkları masayla
dahale edilmesini Yürüyüş’ü halka ulaştırmayı sürdürüyor.
de protesto ettik- Bu haftaki stantda güncel sohbet edilirken, halka da 13 dergi ulaştırıldı.
lerini bildirdiler.

KULAĞIMIZA
KÜPE OLSUN
Fıkra
Böyle Soruya Böyle Cevap
Renkli kişiliği ve düşük not vermesi ile öğrencileri arasında özel bir üne sahip olan felsefe öğretmeni, sınav yapacağı gün öğrencilere, önce kağıt
ve kalemlerini hazırlamalarını söyledi. Sonra da
sandalyesini kaldırıp masanın üzerine koydu.
"Sınav sorumu soruyorum" dedi. "Bu sandalyenin var olmadığını kanıtlayınız"
Sıfırcı felsefe öğretmeni, sınav kağıtlarını
okuduktan sonra, bu konudaki ününe gölge
düşüreceğini bilmesine rağmen, hayatında ilk
kez bir öğrencisine yüz üzerinden yüz vermek
zorunda kaldı.
Öğrencinin sınav kağıdında yalnızca şu iki
sözcük yer alıyordu:
- Hangi sandalyenin?

Şiir
ZAFERE DAİR
Korkunç ellerinle bastırıp yaranı
dudaklarını kanatarak
dayanılmakta ağrıya.
Şimdi çıplak ve merhametsiz
bir çığlık oldu ümit...
Ve zafer
artık hiçbir şeyi affetmeyecek kadar
tırnakla sökülüp koparılacaktır...
Günler ağır.
Günler ölüm haberleriyle geliyor.
Düşman haşin
zalim
ve kurnaz.
Ölüyor çarpışarak insanlarımız
—halbuki nasıl hakketmişlerdi yaşamayı ölüyor insanlarımız
— ne kadar çok —
sanki şarkılar ve bayraklarla

bir bayram günü nümayişe çıktılar
öyle genç
ve fütursuz...
Günler ağır.
Günler ölüm haberleriyle geliyor.
En güzel dünyaları
yaktık ellerimizle
ve gözümüzde kaybettik ağlamayı
bizi bir parça hazin ve dimdik bırakıp
gözyaşlarımız gittiler
ve bundan dolayı
biz unuttuk bağışlamayı...
Varılacak yere
kan içinde varılacaktır.
Ve zafer
artık hiçbir şeyi affetmeyecek kadar
tırnakla sökülüp
koparılacaktır...
Nazım Hikmet, 1941...

Karikatür

Atasözü
“İşin kıyısı, çorbanın koyusu”
İşten uzak duran, emek harcamayan ama
yemeğe gelince en önde giden, aksatmayana söylenen sözdür.

Deyimler
“Laf kılığında asmalar budamak”
Boş, anlamsız sözler söylemek.

Kısadan Hisse
İşlerimize Örgütün Gözleriyle Bakmalıyız
"Aleksey işte burada ölümcül bir hata yaptı, koruma görevini
sürdürüp havada kalacağı yerde havacıların anlatımıyla kolay
bir avın çekiciliğine kapıldı. Pike yaparak taş gibi kalkan bir
uçağa saldırdı ve büyük bir zevkle makinelisini çalıştırdı. Kendinden emin düşmanın nasıl yere çakıldığını izlerken, alanın
öte tarafından başka junkerslerin havalandığını görmedi."
(Rus Pilot Aleksey kitabından)
Buna benzer bir tartışmayı Eyüp (Baş) abinin tavsiyesiyle okuduğum “Gündüzler ve Geceler” kitabında yaşamıştım. Eyüp abiyle kitapta okuduğum bir bölümle ilgili konuşmuştuk, 2004-2005
yıllarıydı, tam hatırlamıyorum. Hiç aklımdan çıkmayan bir konuşma olmuştu. Kitabın bir yerinde Sovyet askerlerinin bir yeri
almaları gerekiyor, ama almaları için geceyi beklerlerse daha ra-

hat kazanacaklar, gündüz çatışmaya devam ederlerse çok kayıp
verecekler. Komutan hiç tereddüt etmeden savaşa devam etmeleri emrini veriyor. Asker de komutanla tartışıyor, geceyi beklemek
gerektiğini anlatmaya, ikna etmeye çalışıyor. Komutanın o
anda savaşmadaki ısrarının nedenini anlayamıyor. O çatışmada
komutan vurulacağını bile bile yüksek bir tepeye çıkıp, düşmana ateş açıyor.
Eyüp abi bana bu kitabı bitirdiğimde bunu anlatıp, “Kim haklı sence” diye sormuştu. Ben de komutanın haksız olduğunu düşündüğümü söylemiştim. Onun üzerine konuşmuştuk. Bana "Bir
kadro yalnızca bulunduğu alanı görebilir oysa komutan, örgüt
tüm ülkeyi, dünyayı tahlil eder savaşı ona göre şekillendirir. Sana
verilen işlere görevlere böyle bakmalısın" demişti. Ne kadar ona
uygun davranabiliyorum bilmiyorum ama birçok yerde aklıma
gelen bir konuşmadır bu.

Bağımsızlık Demokrasi Sosyalizm Mücadelesinde

Yitirdiklerimiz

"Hareketi Tanıdığımda Yaşadığımı Fark Ettim"

Güler Ceylan

6 Ekim - 12 Ekim
Ali Rıza Akaslan, 21 Nisan 1976 Tokat doğumludur.
Tokat Meslek Yüksek Okulu Muhasebe
bölümü mezunu olan Ali Rıza, genç yaşlarda çalışmaya başlamıştır. Üniversitede okuAli Rıza AKASLAN duğu yıllarda, 1993 yılında Dev-Genç’liler ile
tanışmış, okulunda çeşitli demokratik, akademik faaliyetler içinde yer almıştır. 1997’de Karadeniz Recai Dinçel Kır Gerilla Birliği’nde savaşçı olarak istihdam
edilmiştir. 7 Ekim 1999’da, Çamdalı Köyü yakınlarında Karadeniz Recai Dinçel Kır Gerilla Birliği’ne bağlı bir müfreze, düşman güçlerinin pususuna düştü, sabah 03.30’a kadar süren çatışmada Ali Rıza Akaslan şehit düşmüştür.
5 Mayıs 1979 İstanbul Kadıköy doğumludur.
2001 yılında Küçükarmutlu’yu , ölüm
orucu direnişçilerini ziyarete gittiğinde tanıştı
devrimcilerle. Gebze Temel Haklar ve ÖzEngin ÇEBER gürlükler Derneği Başkanlığı yaptı. Gebze'de
ve çalıştığı alanlarda mücadeleyi geliştirmeye
çalıştı. Tutsaklıklar yaşadı... 28 Eylül 2008’te Yürüyüş dergisi dağıtımı sırasında gözaltına alındı. Karakolda başlayan
ve Metris Hapishanesi’nde süren işkenceler sonucu 10 Ekim
2008'de katledildi.

Güler CEYLAN

ölümsüzleştiler.
Güler Ceylan, 1974 Dersim doğumludur.
Dersimli yoksul bir ailenin kızıydı. Devrimci hareketi tanır tanımaz örgütlü mücadele içinde öne atıldı. Hayat dolu
kişiliğiyle tekstil işçilerinin gönlünde yer etmişti. Devrimci hareketin verdiği her görevi yapmaya hazırdı ve savaşçı oldu. Kavgayı tanıdığında 7 yıllık tekstil işçisiydi.
İbiş Demir, 1971 Dersim Çemişgezek doğumludur. İlkokulu bitirdikten sonra geldiği İstanbul’da tekstilde çalışmaya başladı. 1990 yılında mücadeleyle tanıştı. Direnişlerde
hep en öndeydi. Devrimci bir eylemden sonra kısa bir süre
tutsak kaldı. Halk kurtuluş savaşçısı olarak şehit düştüğünde
23 yaşındaydı.

Barış BUDAK

Anıları Mirasımız
Yoldaşları Anlatıyor:
Ahmet Karlangaç
"12 Eylül işkencehanelerinde ser verip sır vermedi"
12 Eylül cuntasının hemen ardından gelen günlerde İstanbul’un işkencehanelerinde şehit verdik Ahmet Karlangaç’ı. O, Devrimci Sol’un daha 80 oncesi oluşturduğu
SDB’lerin ilk komutanlarındandı. Yani sürecin en önemli
görevlerinden birini üstlenmişti.
Hep mütevazi ve düşünen bir yapısı vardır. Sorular sorar, soruna ilişkin muhtelif olasılıkları dile getirirdi. Üstlendiği bir görevi, işi tam ve doğru yapardı. Pratikte sonuç
alıcıydı. Düşünür, planını yapar ve mutlaka sonuç alırdı. Sorunun olmadığı , her şeye “tamam” denilen yerde, bir sağlıksızlık, yetersizlik vardır. Geçiştirmecilik vardır. Bu
yüzdendir ki, “tamam” denildiğinde aslında pek de tamam
olmadığı görülür çoğunlukla.
Gösterişsizdir Karlangaç, ama bulunduğu her yerde saygı uyandıran biridir. Popülist davranışların kitlelerde kısa
vadeli yankıları olabilir. Ama halkımız, insanlarımız nezdinde mütevazılık, mutlaka ama mutlaka ödüllendirilir. Hak
edilen değer verilir.

İbiş DEMİR

8 Ekim 1994 gecesi İstanbul
Sultançiftliği’nde kaldıkları
evde polis tarafından katledildiler.
İşçi sınıfı içinde başladıkları
mücadelelerini, halk kurtuluş
savaşçısı olarak sürdürerek

Dersim’de kır gerilla birliğindeydi. Zaaflarını yenme konusunda umutsuzluğa düştüğü bir anda, düzene dönmek ya da düşmana teslim olup ihanet etmektense, 12 Ekim
1997’de nöbet sırasında intihar ederek aramızdan ayrıldı.

Denilebilir ki, Karlangaç Devrimci Sol’un ortaya çıkışında, varoluşunda, Devrimci Sol oluşunda önemli roller
üstlenen insanlarımızdan biridir.
Mütevazilik dediğimiz şey esasında kararlılığın ve
kendine güvenin ifadesidir. Gerçekten de ancak kararlı olanlar, kendilerine güvenenler mütevazi olabilirler. O, kararlılığını ve kendine güvenini işkencehaneye taşıyarak da göstermiştir. Karlangaç 12 Eylül sürecinin işkencehanelerinde ilk uzlaşmaz direnişlerin birinin de sahibidir. Onun bize
bıraktığı en büyük miraslarından birisi işkencede baş eğmezliğidir. Sadeliği, mütevaziliği ve emekçiliğidir.
Tüm insanlarımız, Parti-Cephe içinde daha üst konumlara
gelmeyi amaçlamalıdır. Ama bunu kariyer, konum elde etmek için değil, devrime daha büyük katkılarda bulunabilmek, devrim için daha büyük sorumluluklar üstlenip,
daha büyük özverilerde bulunabilmek için istemelidir. Ve
bu yükseliş, onun devrimi, Parti-Cepheyi daha fazla sahiplenişinin, devrimci birikiminin büyümesinin, hayatını
daha çok devrimcileştirmesinin ürünü olmalıdır. Bu anlamdadır ki, bir devrimcinin “kendini göstermeye”, daha
açık bir deyişle “kendi reklamını yapmaya” ihtiyacı yoktur, olmamalıdır; büyük görevleri aynen Karlangaç yoldaşımız gibi, onun mütevaziliğiyle, gösterişsizliğiyle, görev
adamı oluşuyla üstlenmesini bilmelidir.

Değişik görev1957 Adıyaman doğumludur. Eski başlerden dönen İbbakan Nihat Erim’in cezalandırılması eyrahim Erdoğan
lemi ile ilgili gözaltına alındı. İşkencede diKır Silahlı Proparendi ve 12 Ekim 1980’de gözaltında katganda birliklerine
ledildi. Devrimci hareketin 12 Mart sonbağlı dört müfreze
rasından itibaren mücadelede yer alan önAhmet KARLANGAÇ
Yalçın ÇAKMAK
Halil İbrahim
Murat ER
Ovacık’ın Emirder kadrolarındandı.
EKİCİBİL
gan Deresi Mev1966 Dersim Pülümür doğumluydu.
kii’nde bir araya
Kürt milliyetindendi.
geldi. 9 Ekim
Daha önce demokratik alanda çalışmış
1994 tarihinde,
ve birçok kez gözaltına alınmıştı. Her gözoligarşinin askeri
altına alındığında sürekli ölümle tehdit edilgüçleriyle girdikİsmet GÜVENÇ mişti. Ama o, tüm bu tehditlere rağmen, ne
Ali ÇELİK
Adalet YER
Aydın BULMAK leri çatışmada şeParti-Cephe'den ne de mücadeleden vazhit düştüler.
geçti. Devrim için daha çok çalışmanın heyecanı ve coşBurada Mazkusuyla savaşmıştı.
lum Güder Müf3 Ekim 1996’da İstanbul polisi tarafından gözaltına
rezesi, İbrahim
alındı. İşkence yapıldıktan sonra başına kurşun sıkılaYalçın Müfrezesi,
rak katledildi ve cesedi 6 Ekim 1996’da Esenler'deki bir
Nazım Karaca
inşaata bırakıldı. Bir Cephe savaşçısıydı.
Hatice YILDIZ Tuncay KARAMAN Zeynel KIZILKAYA Müfrezesi ve Nurettin Güler MüfAyhan Efeoğlu, Yıldız Teknik Üniverrezesi’ne mensup 33’ü erkek,
sitesi öğrencisiydi.
13’ü kadın 46 gerilla vardı. OvaÖğrenci gençliğin ve İYÖ-DER'in mücık Emirgan Köyü Mevkii’nde
cadelesinin en önlerinde yerini aldı. Daha
kuşatıldıklarında, çıkan çatışönce de defalarca gözaltına alınmış, siyamada 13 gerilla şehit düştü. 13
si şube polisleri tarafından tehdit edilmişMehmet Ali AYDIN Necla ÇAVUMİRZA şehidin kahramanlıkları diğer- Ayhan EFEOĞLU ti. 6 Ekim 1992'de İstanbul'da polis taralerinin kuşatmayı yarmasını sağ- fından gözaltına alınıp kaybedildi.
ladı.
Sultan Cenik, 1969 Sivas Hafik doMüfreze komutanı Halil İbğumludur.
rahim Ekicibil; Elazığ Tıp Fakültesi’ndeyken mücadeleye kaİlkokul mezunu bir ev kızıydı. Ama dütıldı. Komutan yardımcısı Yalçın
şüncesi evinin sınırlarına hapsolmadı.
Pınar GÜNGÖR
Adnan BERBER Çakmak; Lise yıllarında dev1988’de aktif bir DEMKAD üyesi olarak
rimci oldu. 92’de gerillaya kaSultan CENİK devrimci mücadeleye katıldı. DEMKAD'ın
tıldı.
gecekondu emekçileri arasında yürüttüğü
Murat Er; Ankara Liseli Dev-Genç’te ve sağlık emekçi- çalışmalarda yer aldı. Filistin'den Zonguldak'a ülkemizin
lerinin mücadelesinde yer aldı.
ve dünyanın her yanında sürdürülen direnişlere desteğin
Adnan Berber; Dev-Genç kadrolarındandı.
örgütlenmesinde emeği vardı. Kendi deyişiyle varlığına
Adalet Yer; Pertek’in Orcan Köyü’nden, Ali Çelik; anlam katan şey devrimciliğiydi. 10 Ekim günü AcıbaOvacık Yaylagünün Köyü’nden, Tuncay Karaman; Amas- dem’deki bir Devrimci Sol üssü kuşatıldı. Üste, Devrimci
ya Gümüşhacıköy’den, Zeynel Kızılkaya; Malatya’dan, Sol üyesi Sultan Cenik vardı. Sultan burada polisle çatıAydın Bulmak; Elazığ ve Malatya’da gençlik mücadelesin- şarak şehit oldu.
den, Hatice Yıldız; Çemişgezek Axtük Köyü’nden, Mehmet
Ali Aydın; Ankara’dan, Necla Çavumirza; Diyarbakır’dan,,
1910’da Bursa'da doğdu.
Pınar Güngör; Hozat’ın Kırnik Köyü’nden gerillaya katıl1962'de Türkiye İşçi Partisi'ne girmışlardı.
di. 1970’den itibaren partinin genel başkanlığını yaptı. TİP, Türkiye solunda reHayri Koç, 1956 doğumludur. Silahlı
formizmin ana kaynağı olsa da; kapiDevrimci Birlikler savaşçılarındandı.
talizme karşı sosyalizmi, faşizme karYoldaşlarına, hareketine her zaman güven
şı demokrasiyi savunmakta kendi anvermiş bir devrimciydi. Bu nedenledir ki, neBehice BORAN
layışı içinde ısrarlı oldu. Boran, 12 Eyrede ihtiyaç duyulduysa orada oldu. 1980’lelül cuntasından sonra yurtdışına çıkarin sonunda çeşitli görevler üstlendi. 10
rak,
10
Ekim
1987’de
öldü.
Hayri KOÇ
Ekim 1991’de İstanbul’da üç işkenceciye yönelik eylemin ardından Merter’de çatışarak şehit düştü.

14 Haziran
1928'de Arjantin'in Rossario
kentinde doğdu. 1955’te
Küba devriminde yer almaya karar
verdi.
Küba’nın Sierra
Maestra dağlaChe GUEVERA
rında Batista
diktatörlüğüne karşı devrim ve sosyalizm
için savaştı. Küba’da devrimden sonra sosyalizmin inşasında görevler üstlendi.
Che'nin yazdıkları ve yaptıkları bugün
dünya halklarına halk kurtuluş savaşlarında
bir klavuzdur. Proletarya enternasyonalizmi
savaşan halklar için sadece bir ödev değil,
aynı zamanda kaçınılmaz bir zorunluluktur ona göre. Bu zorunluluğu yerine getirmek için Küba’daki görevlerini terk
ederek, başka ülkelerin dağlarında, emperyalizme darbeler vurmak için savaştı.
Che, 16 Nisan 1967'de Havana'da Kıta
Konferansı'na gönderdiği mektupta "İki, üç
daha fazla Vietnam" şiarıyla dünya halklarına savaş çağrısı yapıyordu.
9 Ekim 1967’de, Bolivya dağlarında gerilla savaşını sürdürürken ABD işbirlikçileri tarafından katledildi. Türkiye devrimcileri onun enternasyonalist ruhunu,
devrim için savaş heyecanını ve kararlılığını en değerli mirasları olarak sürdürüyorlar.

Hikmet KIVILCIMLI

1902’de
Makedonya’nın Priştine
Kasabası’nda
doğdu. Öğrenciyken sosyalizme sempati
duydu. Kurtuluş Savaşı’na
katıldı. 1925'te
TKP Merkez
Komitesi’ne

seçildi.
Sosyalist faaliyetleri nedeniyle onlarca
yılını hapishanelerde geçirdi. 12 Mart darbesinden sonra yurtdışına çıktı. Arkasında
sosyalizme adanmış bir hayat bırakarak, 11
Ekim 1971'de Belgrad'da öldü.

Ellerimiz, Ali İsmail’i Döve Döve
Öldürenlerin Yakasındadır Artık!
Eskişehir Direniş Forumu'nun Ali İsmail Korkmaz'ın katillerinin hesap vermesi için tuttuğu adalet nöbetinin onuncusu 19 Eylül tarihinde gerçekleşti. Her perşembe 16.00-18.00 saatleri arasında tutulan nöbete bu hafta 21 kişi katıldı. Eylemde Ali İsmail anısına “Bize Ölüm
Yok”, “Büyü” ve “Bir Oğul Büyütmelisin” söylendi.
Bu hafta adalet nöbetine başlanacağı sıra bir sivil polis kamerayla
adalet nöbetçilerinin yanına kadar gelip çekim yapmaya başladı. Bir
diğer sivil polis de elindeki not defterine bir şeyler yazmaya başlayınca,
adalet nöbetçileri tarafından uzaklaştırıldı.
Sloganların atıldığı eylemde yapılan açıklamada, kayıp görüntülerin
bulunması, o gece Yunus Emre Caddesi’nde görev yapan bütün polislerin ve saldırı emri veren amirlerin soruşturmaya dahil edilmesi, katillerin tutuklanması istendi.

Ahmet’in Ömrünü Ömrümüze Kattık,
Faşizme Direneceğiz!
Antakya’da 22 Ekim günü Ahmet Atakan’ın ailesi tarafından sessiz yürüyüş düzenlendi. Ahmet Atakan’ın katledildiği yerden mezarına kadar yürüyüş yapıldı. Mezardan sonra ailesinin evine dönülerek eylem bitirildi.
Eyleme binlerce Antakyalı katıldı. Eylemde ailelerin isteği üzerine herkes siyah giyindi. Aile, eylemi Ahmet Atakan’ın unutulmaması ve katillerinin bulunması amacıyla gerçekleştirdiğini bildirdi.

Baskılar Gözaltılar Tutuklamalar
Bizi Yıldıramaz!
Antalya’da Gezi ayaklanması eylemlerinden dolayı 18 Eylül günü
polis tarafından yapılan baskınlar ve gözaltılar 22 Eylül’de yapılan yürüyüşle protesto edildi.
Halk Cephesi, DHF ve ESP tarafından örgütlenen eylemde, Halk
Bankası önünden Cumhuriyet Meydanı’na yüründü. Ardından yapılan
basın açıklamasında, Hacı Beytemur, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği üyesi Ersin Elyakut, üniversite sınavlarına hazırlanan Şilan Tekmenuray, Başar Gürbüz, Fecri Ataseven, Naim Doğan'ın gözaltına alındığı ifade edildi. Basın açıklaması şu ifadelerle sona erdi: “Antalya Emniyet Müdürlüğü’nde hukuksuzca gözaltında tutulan arkadaşlarımızın
bir an önce serbest
bırakılmasını talep
ediyoruz.”
Yaklaşık 120 kişinin katıldığı eyleme DİP, EMEP,
SDP, SYKP ve
78'liler Derneği de
destek verdi.

