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BİZ CEPHELİLER
SEVDADAN FEDAYA, EKMEKTEN AŞKA KADAR

YENİ BİR HAYAT KURACAĞIZ!
Devrimcilik Fedadan İşgale, Kendi Araçları ile

Meşruluğunu Kabul Ettirdi!

Meşruluk kendi yolunu yapmaktır.
Kendi yolunu yapmayanlar, faşizmin bataklığında boğulmaya, devrim
mücadelesinin fırtınalı denizlerinde
kaybolmaya mahkumdurlar.
Hiçbir zaman düzeniçi olmadık.
Hiçbir zaman yasallığa teslim olmadık ya da düşmanın icazet sınırlarını tanımadık.
Bugünse uzlaşmaz çizgimiz bir
ALTERNATİF olarak tüm berraklığıyla halklarımızın karşısında duruyor.
Devrimcilik bir kimliktir. Devrimcilik örgütlemektir; nesnelliğe teslim olmamak, değiştirmek ve dönüştürmektir.
Cephe tarzı, bu kimliğin ülkemizdeki karşılığı olmuştur.
Cephe tarzı, devrimciliğin tanımını tahrip etmeye; onu dejenere etmeye çalışanları boşa çıkarmıştır.
Biz barikatları aşan önderliğimizle hep yolumuzu kendimiz açtık.
Statükolar, sınırlar hiçbir zaman
bizi inançsızlığın, umutsuzluğun karanlığına götüremedi. Hiçbir zaman çözümsüz kalmadık.
İşte bu devrimciliğin meşruluğudur.
Haklılık ve meşruluğumuzla yarattığımız mücadele, tarihin akışında tüm
berraklığıyla ortadadır.
Halklarımız bu aynanın canlı tanıklarıdır.
Sınıf mücadelesinin evrensel gerçeğidir:
Kendi yolunu yapmayanlar, düşmanın açtığı yoldan yürümek zorunda kalırlar. Bunu en iyi bilenlerdeniz.
Neden mi?
Çünkü kendi tarihimizden, pratiğimizden biliyoruz. Doğrularımızı
dökülen kanlarımızla öğreniyoruz.
Sonra değerlerimiz, düşüncelerimiz
önümüze düşüyor, yolumuzu açıyor.

Tarih şahidimizdir ki, düşüncelerimiz hiçbir zaman yolumuzu şaşırtmamış, bizi sonuç almadan vazgeçenlerden, bedel ödememek için emperyalizmin tanımını, savaştan kaçmak
için devrimciliğin gereklerini değiştirenlerden; “akıllı solculardan”, “makul devrimcilerden” yapmamıştır.
Alişanların bir mermi gibi Amerika’nın zulüm kalelerini hedefleyen yürüyüşlerinden biliyoruz. O yolların
taşlarını dünya halklarının açlığı, acıları, Amerikalı katillerin zulümleri
döşemiştir. Alişanlara ve feda ruhuyla savaşan tüm Cephelilere hesap sormanın meşruluğu kalmıştır.
Muharrem gibi, sevdadan fedaya
giden yolu yapanlardan biliyoruz.
Ustalarımızdan biliyoruz. Stalin’in...
“Yalnızca iki sınıf vardır. İşçi sınıfı
ve burjuvazi ve her kim bunlardan birinden yana değilse, ötekinden yanadır” sözündeki bilimsel doğrudan öğreniyoruz.
Düşmanla aramızdaki duvarı kalınlaştırarak kendi yolumuzda yürümenin, kendi haklılığımız ve meşruluğumuzdan güç almanın dışında bir
kurtuluş yolu olmadığına inanıyoruz.
Açık düşmanı ve yasallık sınırlarına
hapsolanların bağrında taşıdığı düşmanı daha iyi görüyoruz.
Oportünizm, reformizm ve Kürt
milliyetçileri öncülüğünde sonuç alınan
ve demokrasi mücadelesine katkı sağlamış tek bir hak alma eylemi yoktur.
Kendini tekrar eden, hak alma yerine “protestocu” bir anlayışla yapılıp bitirilen eylemlerin kitlelerde moral bozukluğu ve inançsızlık yaymak
dışında bir etkisi yoktur.
Hatta düşmanlarımızın gücünü
abartan, “kazanmanın mümkün ol-

madığına” inandıran, kitlenin öfkesini
eriterek düzen için “tehlikesiz” hale
getiren bir anlayıştır bu...
Kendi uzlaşmacı, icazetçi anlayışlarını bugün kitlelere dayatıyorlar.
Kendini meşru görmeyenlerin, oligarşi ile savaşı geriye çekenlerin ya da
barışmayı esas alanların amacı düşmanla barış içinde bir arada yaşamayı örgütleyebilmektir.
Bu anlayış halkın açığa çıkan öfkesini, taleplerini meşruluk çerçevesinde örgütlemez... Kinini düzene karşı yöneltmez.
Tam tersine artık gelinen noktada
bu anlayışın sahipleri, halkın öfkesini ve mücadelesini dindirmeye; onu
düzen için “tehlikesiz” hale getirmeye çalışıyor.
Onlar mücadeleyi yasallıkla boğmaya kalkıyor, biz meşru mücadele
hattımızı büyütüyoruz.
Onlar kitleleri düzeniçi sınırlara
hapsetmeye çalıştıkça bizim ihtilalci ruhumuz Haziran Ayaklanması’nda, işçi
direnişlerinde, gençliğin, gecekonduluların mücadelesinde açığa çıkıyor.
Ayrım derinleşerek devam edecektir.
Öz gücümüze ve meşruluğumuza
güvenin kaynağında iktidar iddiamız
ve ideolojik netliğimiz vardır.
Demokratik alanda örgütlü ve fiili tüm yasal olanakları sonuna kadar
kullanarak, meşru temelde hak ve özgürlükler mücadelesini sürdürmek bizim çizgimizdir.
Silahlı mücadeledeki ısrarımız ve
feda ruhuyla devam eden savaşımız aynı
meşruluk inancımızla var olmuştur.
Devrimcilik kendi araçları ile meşruluğunu kabul ettirir.
Birincisi; sonuç alana kadar ısrar
ve her yolu deneme, kararlılık müca-

deleyi meşrulaştırır.
İkincisi; devrimci talepler haklıdır...
Haklılık, meşruluğu da yaratır.
Mahir Çayan “halka anlatamayacağınız hiçbir eylemi yapmayın” demiştir.
Bugün halkımızın ve vatanımızın
şah damarı savaş diye atıyor.
O damarın her geçen gün artan bir
hızla seğirmesine neden olan emperyalizm ve sömürü gerçeğidir...
Bakın dünyaya, ülkemize... İş cinayetlerinde, göçüklerde, patlamalarda,
sellerde, kasırgalarda, depremlerde ya
da kurşunlarla, bombalarla katledilenlere bakın...
Her on saniyede bir, sadece temiz su
bulamadığı için ölen çocuklarımıza
bakın...
İşte onların her biri savaş diye atan
damarlarımızdır...
Devrimciğimizin HAKLILIĞINI
besleyen işte bu damarlardır.
Dişe diş, kanımızla ve tırnaklarımızla kazıyarak elde ettiğimiz MEŞRULUĞUMUZ demokratik, silahlı,
hayatın her alanında Parti-Cephe’yi
bir alternatif haline getiriyor.

tahliyesinden, BELTAŞ işçilerinin direnişine, gençliğin parasız eğitim talebinin geniş kitlelerce kabul görmesine;
Engin Çeber’in katillerinin düzenin
mahkemelerince cezalandırılmasından
Güler Zere’nin tahliyesine; mahallelerde
çetelere, yozlaşmaya karşı kendi örgütlülüklerimizi kurmaktan, 550 bin kişilik halk konserlerine kadar her yerde
devrimci meşruluğun yasalarını ve kurallarını uyguladık.
Haklar sadece ve sadece düşmanı
kuşatarak, her saldırısında bedel ödeyeceğinin korkusunu yaşatarak alınır.
Bunun için kendine güvenli ve hesap soran mücadele programı ile haklarımızı almaya devam etmeliyiz.
Kararlı ve radikal bir mücadele
hattı bizi güçlendirir, düşmanı ise güçsüz bırakır.
Hiç kimsenin kuşkusu olmasın ki bu
birikim halk kitleleri nezdinde, devrimci
bir gücün varlığına; sorunlarının çözümü için hesap soran anlayışa güveni;
devrimci iradenin tüm iradelerden üstün olduğuna olan inancı büyütecektir.
Tarih biziz. Gelecek bizim ellerimizde şekillenecek.

Yoldaşlar;

Yoldaşlar;

Düzenin yasallığını değil, devrimci meşruluğu esas almalıyız.
Her zaman protestocu değil, demokratik mevzileri geliştiren ve hak alan
olduk. Kendi haklılığımızın gücüyle hareket ettik. Meşruluğumuz da haklılığımızdaydı.
Sonuç alan tarzımızı, radikal ve
hesap soran mücadele anlayışı ile yarattık. Bizi yasallığın sınırlarında boğamadılar.
Demokratik mevzileri almak yetmiyordu, hep bir adım ileri taşıdık... Kazandıklarımızı koruduk.
Sonuç alan tarzımız; hak alan, hesap soran ve düzenin yasalarıyla sınırlanmadan, devrimci meşruluğun gereklerini yerine getiren anlayışımızın sonucudur.
Devrimci meşruluğun kendine ait
yasaları vardır.
Bu yasalar sonuç alana kadar
her yolu denemeyi, dişe diş, gerektiğinde bedel ödeyen bir mücadele
anlayışını emrediyor.
Kazova işçilerinin fabrika işgalinden
gençliğin DTCF İşgali’ne;
DTCF işgali’nden tutuklananların

En büyük silahımız ideolojimiz ve
yüksek moral değerlerimizdir. Birbirimize
ve halkımıza duyduğumuz sevgi, umut,
vefa, bağlılık temel değerlerimizdir.
Dünyanın neresinde olursa olsun bir
Cepheli direnmeye başlamışsa tüm Cepheliler her yerde direnmeye başlar. Bir gözümüz bir yere bakarken diğer gözümüz
başka bir hedefe bakamaz.
Yunanistan’da Özgür Tutsakların
direnişinde “birimiz hepimiz için”
geleneğimize bağlı kaldık.
Halkımız için düşünü kurduğumuz
geleceğin değerlerini, bugün kendimizden başlayarak yaratmak ve yaymak
zorunda olduğumuzu biliyoruz.
Halka her yönden örnek olmak,
eğitmek, örgütlenmek, “ya kazanacağız, ya öleceğiz” geleneğine sahip çıkmak...
Biz buyuz... Sevdadan fedaya böyle yaşıyor, böyle savaşıyoruz... Savaşı
hayatımızın kopmaz bir parçası haline
getirdik.
Aldığımız soluk, düşündüğümüz
eylem, yarattığımız gelenek savaşımızla birlikte yaşamımıza sindi... Giyimimiz, oturmamız kalkmamız, ye-

memiz içmemiz, sevmemiz... Her şeyimiz savaş içindir.
Halk sevgimizin ateşlediği bu ruh yenilmez. Bu devrimci ruhla düşmanın karargahlarında korkularını büyütüyoruz.
Her Cepheli savaşçıdır. Kadın ya da
erkek, liseli ya da torun sahibi, genç ya
da yaşlı fark etmez.
Her Cephelinin sevdadan fedaya
uzanan yolculuğunda savaşı bir sanat
haline getirme çabası vardır.
Her Cepheli savaşın hem öğrencisi
hem öğretmenidir.
Tarihsel birikimin sonucuyuz: Büyük
Direniş’te devrimcilik yeniden tanımlandı, “direnmeyen çürür” demiştik.
Sonra “savaşmak insanlığın şah
damarıdır, savaşmayan ölür” dedik.
Şimdi ise, sevdadan fedaya savaşı
hayatımızın her anında solumaktan
söz ediyoruz. Zafer bizimdir. Çünkü savaşıyoruz.
Bir kez daha ilan ediyoruz: Türkiye halklarına karşı işlenen tüm suçların hesabı sorulacaktır.
Elini devrimci kanına bulayan katiller yerin yedi kat dibine de girseler
devrimci adalet onları bulacak.
Yüreğimizin koru, bileğimizin gücü
ile kanımızın son damlasına kadar savaşacağız.
Demokratik ya da silahlı alandaki
tüm Cepheliler aynı hesap sorma bilinci
ile yaşamalı ve savaşmalıdırlar.
Hesap sorma bilinci, sınıf bilincinden ve kinden beslenir. Biz kinini
gemleyenlerden değiliz. Kinimiz de
sevgimiz kadar büyük olmalıdır.
Hesap sorma bilincimiz, en küçük
hak arama eyleminden en kapsamlı, en
örgütlü işlerimize kadar ruhunu o işe
vermelidir.
Faşizm gerçeğinde yaşamanın ve kazanmanın başka yolu yoktur.

Yoldaşlar;
Anti-emperyalist olmadan sosyalist ya
da devrimci olunamaz. Ülkemiz solu emperyalizme karşı mücadeleyi, devrimci olmanın temel “görevini unutmuştur”.
Sol, üç yıldır emperyalizmin “Arap
Baharı” adıyla tezgahladığı emperyalist saldırganlığa karşı aldığı tavırdan,
ABD ya da AB emperyalizminin politikalarını meşru görmeye kadar uzanan
bir çarpıklık içindedir.
Emperyalizme tek bir taş bile atmadan sosyalistlik, devrimcilik iddia-

sı korunamaz.
Emperyalist işgal meşru görülerek
yurtseverlikten söz edilemez.
Bugün emperyalistler Suriye’yi
açıktan işgal edememişlerse, defalarca politika değişiklikleri yapmak zorunda kalmışlarsa bunun nedeni Suriye halkının direnişidir.
Halkların emperyalist saldırganlığa boyun eğmemeleri, işgallere karşı
direnmeleri emperyalistlerin politikalarını alt-üst etmiştir...
Amerika Afganistan’ı işgal ettiğinde Afgan halkını küçümsüyordu...
13 yıldır direniyor Afgan halkı... Bütün emperyalistlere kök söktürüyor...
Emperyalistler ne Irak’ta ne de
Mısır’da, ne Libya’da ne de Suriye’de
istedikleri politikaları hayata geçiremediler... Bugün emperyalizmin Ortadoğu politikaları iflas etmiştir...
Emperyalizme karşı bizim tavrımız
hep net oldu... Tereddütsüz emperyalizme karşı direnenlerin yanında yer aldık... Emperyalizme karşı dünyanın neresinde bir direniş varsa orda da direnen halkların yanında olacağız. Halklara yaşattığı acıların, sömürünün zulmün hasabını sorduk, sormaya devam
edeceğiz...
Emperyalizme karşı tavrımızın
netliğinden dolayı başta Amerika olmak üzere tüm emperyalistlerin öncelikli hedeflerinden birisiyiz... Bütün
dünyada bize saldırıyorlar... Asla geri
adım atmayacağız...
Emperyalizme karşı kazanılan her
zafer bizim için de zaferdir. Dünyanın
herhangi bir ülkesinde emperyalizmin bozgunu bizim kazancımızdır.
Biz emperyalizme karşı birleşmeye, ezilenlerin ortak düşman emperyalizme karşı birlikte mücadelesine
inanırız.
Bu inancı taşımadan, yüreğinde bu
ateşi duymadan sosyalistlikten söz edilemez.

Yoldaşlar, Halkımız;
Savaşmak ve kazanmak için devrimci meşruluğumuzla hareket etmek
zorundayız.
Devrimcilik kendi araçları ile meşruluğunu kabul ettirir.
Cephe tarzı; hesap sorma bilinci,
sonuç alana kadar ısrar, tırnaklarıyla
kazıma pahasına yoğun bir emek, yü-

reğinde büyük bir halk sevgisi, savaşçı
bir kimlik... bu araçların hepsine sahiptir.
Hepsinin kaynağında iktidar iddiamız vardır. İktidar iddiası aynı zamanda büyümektir. Umudu büyütmektir. Yani örgütlenmektir, eğitimdir,
silahlanmaktır... Ev ev, kişi kişi örgütlenmektir.
Gecekondularda, en yoksulların yanında, iş yerlerinde, fabrikalarda, okullarda, sokaklarda, köylerde örgütlenmek
için en küçük bir olanağı bile bir savaşçı
titizliğiyle ve militanlığıyla değerlendirmektir.
İktidar iddiası savaşı, silah silah büyütmektir. Silahla, sopayla, sapanla,
benzinle, iple, roketle... Ne varsa
onunla silahlanmaktır.
Umut biziz... Umut devrimdir...
Rüzgar bizden yana esiyor... Dünya
halklarının tek kurtuluşu devrimdedir...
Gerek dünyada, gerek ülkemizdeki gelişmelerin kanıtladığı tek gerçek budur... Halkların devrimden başka kurtuluş yolu yoktur...
Oligarşinin yönetememe krizi her
geçen gün derinleşiyor... AKP iktidarının halka daha çok baskı ve terörden
başka verebileceği hiçbir şeyi yoktur...
Artık halkımız AKP’nin yalanlarına da
kanmıyor...
İşte Haziran Ayaklanması 80 ilde üç
buçuk milyon kişi alanlarda hesap
sordu faşizimden.. Halkımız korku
duvarlarını aşmıştır...
Dün bizim hapishanelerde bedenlerimizle kurduğumuz barikatlar, F
tiplerine karşı 7 yıl süren Büyük Direnişimiz bugün Türkiye’nin dört bir
yanında milyonlarca halkın direniş
silahı olmuştur...
Emperyalizmin ve oligarşinin Anadolu topraklarında devrim umudunu silmek için yaptıkları F tipleri direnişimiz
karşısında iflas etti... Erdallar, Hasan Selimler, İbrahimler, Alişanlar, Muharremler bunun en somut kanıtıdır...
Şimdi fedadan işgallere... Haziran Ayaklanması’yla ortaya çıkan halkın öfkesini örgütlemek Cepheliler’in
görevidir...
Oligarşinin yönetememe krizi de,
halkımızın öfkesi de büyüyor...
Her Cepheli sevdadan fedaya giden
yolda ustalaşmalı; tüm yaşamını savaşa
göre şekillendirmelidir.
Savaş moralle yürür; eğitimle us-

talaşılır.
Eğitimle büyüyeceğimizi unutmayacağız. Kitaplardan, hayattan ve pratiğimizden öğreneceğiz.
Devrimin bilgisine sahip olmayı istemek, iktidarı istemektir.
Bilgi olmaksızın iktidarı istemek
mümkün değildir. Tanımlamak, ayırt
etmek, üretmek, direniş biçimleri geliştirmek için bilmek zorundayız.
Devrimcilerin kendi farkını üretmesi, düzene alternatif olabilmesi için
bilgi sahibi olması gerekir.
Devrimci meşruluğumuzla kendi
yolumuzda ilerlemek; öz gücümüze
güvenmek; devrimciliğin uzlaşmazlık
ve vazgeçmemek olduğunu asla aklımızdan çıkarmamalıyız.
Militan devrimcilik tüm engelleri
aşmanın anahtarıdır.
Militanlık doğru düşünmeyi öğrenmekle başlar.
Doğru düşünme tarzıyla, bilgiyle,
silahla militanlığımızı büyütelim..
Yoldaşlar, halkımız;
Hiç kimsenin kuşkusu olmasın ki
emperyalistlerin ve işbirlikçilerinin
korkularını daha da büyüteceğiz...
Şehitler verdik... Alişanlarla, Muharremlerle geleneklerimize yeni halkalar ekledik...
Onlar feda ruhunun önünde engellerin bir hükmünün olmadığının kanıtıdırlar. Onların kahramanlıkları zulmün kalelerini yerle bir etmiştir.
Devrimci meşruluğumuz ve haklılığımızla; feda ruhumuzla, halkımızın
ekmek, adalet ve özgürlük mücadelesinde yeni mevziler kazanmaya devam
edeceğiz. Zaferi mutlaka kazanacağız.
Tüm halkımızın, yoldaşlarımızın,
dostlarımızın yeni yılını kutluyoruz.
ONLAR BİR AVUÇ BİZ MİLYONLARIZ!
HALKIN İKTİDARINI SAVAŞARAK KURACAĞIZ!
YAŞASIN BAĞIMSIZ TÜRKİYE!
KAHRAMANLAR
ÖLMEZ
HALK YENİLMEZ!
YAŞASIN ÖNDERİMİZ DURSUN KARATAŞ!
YAŞASIN DEVRİMCİ HALK
KURTULUŞ PARTİSİ-CEPHESİ

AKP-CEMAAT ÇATIŞMASINDA ORTAYA SAÇILAN
SÖMÜRÜ DÜZENİNİN PİSLİKLERİDİR!

PİSLİĞİ DEVRİM TEMİZLER!
SÖMÜRÜ DÜZENİNİZİ YIKACAĞIZ!
AKP-Cemaat çatışmasında ortaya
saçılan pislikleri izliyoruz. “Din kardeşliği”, “hoşgörü”, “uzlaşma”, “hakka hizmet, halka hizmet”, birbirlerine
ettikleri “hayırlı” dualar... hak getire...
AKP ile Fethullahçılar arasında kıran
kırana bir çatışma sürüyor.
Ne oldu peki? Bugünün dünden
farkı nedir?
Başbakan Erdoğan geçen hafta
Ünye’de yaptığı konuşmada “Devlet
içinde oluşmuş çeteler var. Taşeronluk yaptılar. Küresel güçlerin
işbirlikçiliğini üstlenen yerli güçlerin
oyununu bozuyoruz. Son bir yıldır
Ünye’ye şehit haberi gelmemesi birilerini rahatsız ediyor. Nereden gelirse gelsin. Bunları bulup çıkarmaya
başladık. Ülkemize ihanet içindeki
çeteleri tek tek ortaya çıkartıp tasfiye
edeceğiz. Devletin içine sızmış, devlete paralel örgüt yaratmış örgütler
var, inlerine kadar ineceğiz” dedi.
Başbakan bunları 11 yıldır birbirlerinden “hayır dualarını” esirgemedikleri Fethullahçılar için söyledi.
11 yıl Fethullahçılar ile can-ciğer
kuzu sarması idiler. Halkı birlikte
sömürdüler, halka karşı birlikte savaştılar, halk düşmanı yasaları çıkartırken birlikteydiler. “Ergenekon”,
“Balyoz” adı altında yapılan oligarşi
içi çatışmada birlikteydiler...
Seks kasetleri, CD’ler, yatak odalarına kadar gözetlemeler, sahte belgeler... her türlü komploları, entrikaları
birlikte kurdular. Devrimcilere yönelik
operasyonları birlikte düzenlediler.
Yoksul gecekondu mahallelerinde
uyuşturucuyu, fuhuşu vb. her türden
yozlaştırma politikalarını birlikte hayata geçirdiler...

HIRSIZLAR

O zaman
Fethullahçılar devlet
içinde devlet değildi... Halka
karşı tek
v ü c u t
halk düşmanı politikalarını uyguladılar...
Fethullahçı kadrolar ile AKP’li
kadrolar 11 yıl boyunca ne yaptılarsa
birlikte yaptılar...
Şimdi AKP “devlet içinde devlet
var” diyor. “Paralel devlete izin
vermeyeceğiz” diyor...

Fethullahçılar AKP iktidarında
gerek ekonomik, gerek siyasal olarak
en üst noktaya ulaştılar... Devletin
tüm kurumlarına yerleştiler... Hatta
ele geçirdiler... Bu bir gerçek fakat
Fethullahçılar devlet kadrolarına sadece AKP iktidarında yerleşmedi ki...
12 Eylül’den sonra devrimci mücadelenin gelişmesini engellemek için
sadece Fethullahçılar da değil, bütün
tarikatların önü bizzat devlet eliyle
açılmıştır.
Fethullahçılar devlet içinde bir
anda yuvalanmadılar. AKP, iktidara
geldiğinden beri Fethullahçılarla birlikteydi.
AKP-Fethullahçılar ittifakı iddia
edildiği gibi “gönül birliği”, “din
kardeşliği” falan değildir. Din kisvesi
altında sömürü ve çıkar ilişkilerine
dayanan bir ittifaktır.
“Hoşgörü”yü, “uzlaşma”yı, Allah’ı
dillerinden düşürmeyen AKP ve Fethullahçıların birbirlerine karşı bu
denli nasıl saldırganlaştıklarını gö-

renler şaşırıyor...
Şaşırmayın! Allah, din, iman, hoşgörü, uzlaşma... vb dini söylemler
sömürü, soygun ve çıkarlar üzerine
kurulu ittifakın maskesidir. O maskeyi
kaldırdığında altından kaba bir gerçek
çıkar. Yine dini söylemler arasına
gizlenmiş o hakaretler, beddualar,
küfürler onların gerçek yüzleridir...
Çıkarları için birbirlerine karşı
yapmayacakları çirkeflik yoktur...
Halka karşı yaptıkları her türlü saldırıyı kendi aralarındaki çatışmada
da kullanacaklardır ki, kullanmaktadırlar. Başka türlüsünü beklemek
bunların sınıfsal niteliğini gözardı
etmektir...
Şimdi sorumuzu tekrar soralım.
11 yıldır uyum içinde halkı sömürürken bugün NEDEN KANLI BIÇAKLI oldular?
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Her İkisi de Dinci, Her
İkisi de Amerikan Uşağı
İslamcılar uzun yıllar “batı”yı
“şeytan” diye göstererek kendi kitlelerini motive etmişler ve halktan
oy istemişlerdir. Gerçekte ise hiçbir
zaman “batı”nın emperyalist sömürüsüne karşı çıkmamışlardır. Tam tersine devrimcilere karşı emperyalistlerin maşası olarak kullanılmışlardır.

SÖMÜRÜ DÜZENİNİZİ YIKACAĞIZ!
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Fethullahçılar ise 1990’ların
başında Erbakan çizgisindeki
“Milli görüş”e bir eleştiri olarak
“Amerikan çıkarlarına karşı
çıkarak dünyanın hiçbir yerinde güç olunamaz” diyerek
Amerikan uşaklığını açıkça ortaya koymuştur... Nitekim 90’ların başında sosyalist ülkelerdeki
karşı-devrimlerle birlikte Balkanlar’dan Kafkaslar’a Fethullah’ın okulları bizzat Amerika
ve devletin desteğiyle açılmıştır.
Daha sonraki yıllarda Rusya’dan
Türki Cumhuriyetlere kadar
pek çok yerde Amerika adına
ajan faaliyetleri yürütüldüğü
gerekçesiyle Fethullah’ın buralardaki okulları kapatılmıştır.
Fethullahçılar 90’ların başından beri dünyanın dört bir
yanında özellikle de müslüman
ülkelerde halkların Amerika’ya
olan öfkesini pasivize etmek
için faaliyet göstermektedir.
Fethullahçıların asıl gücü Amerikan çıkarlarına göre hareket
etmesinde ve arkasında Amerika’nın olmasındadır.
AKP ise bizzat Amerikan
projesidir. AKP kurucuları Fazilet Partisi’nden ayrılıp AKP’yi
kurarken “Milli görüş gömleğimizi çıkarttık” demişlerdir.
Yani “Batıya şeytan” diyerek
iktidar olamayacaklarını söylemişlerdir. Ve daha partiyi kurmadan Tayyip Erdoğan Amerika’ya gidip onay almıştı.
AKP, Amerika’nın Ortadoğu
politikaları kapsamında Radikal
İslamcı örgütlerin müslüman
halklar üzerindeki etkisini kırmak, emperyalistlerle uyumlu,
çatışmayan, uzlaşan, işbirlikçi
yönetimler oluşturmak için
MODEL olarak yaratılmış ve
iktidar yapılmıştır.
Bu dönemde sadece ülkemizde değil, Lübnan’da Hariri
ailesinin öncülüğünde Müstakbel Hareketi, Ürdün’de Müslüman Kardeşler, Fas’ta Adalet
ve Kalkınma Partisi, ve “Arap
Baharı”ndan sonra Tunus’ta,

Libya’da, Mısır’da AKP benzeri partiler kuruldu.
Daha önce laik Türkiye
Cumuhiyeti olarak adlandırılan devlet, 2004 yılından
itibaren Amerika tarafından
“Ilımlı İslam” olarak adlandırı
ldı. Kemalist kesimlerin “rahatsızlıklarına” rağmen Türkiye Ortadoğu’ya “Ilımlı İslam”a MODEL olarak gösterilmeye başlandı. Başbakan
Tayyip Erdoğan da “Ilım İslam” modelinin başbakanı
olarak Amerika’nın Büyük
Ortadoğu Projesi’ne (BOP)
Eşbaşkan yapıldı.
“Ilımlı İslam” modeline
ayak direyen mevcut devlet
yapısı önce AB uyum yasaları
çerçevesinde adım adım geriletildi. AKP’nin ikinci iktidar dönemi ile birlikte “Ergenekon ve Balyoz” operasyonları adı altında devletin
tüm kurumlarından tasfiye
edildi. 12 Eylül 2010’daki
Anayasa referandumundan
sonra AKP-Fethullahçılar ittifakı devletin tüm kurumlarını ele geçirdi.
Polis, ordu, mahkemeler,
yasalar... Artık devletin tüm
olanaklarını kendileri gibi
düşünmeyen her kesimi teslim almak için kullandılar.
Öyle ki, kendi dönemlerinde
Genel Kurmay Başkanlığı
yapan İlker Başbuğ’u bile
“yasa dışı terör örgütü lideri” olmaktan tutuklayıp
müebbet hapse mahkum ettiler...
Devletin tüm kurumlarını
ele geçiren AKP-Fethullahçılar ittifakı iktidarlarının
üçüncü döneminde yüzde 50
gibi büyük bir oy alarak iktidara gelince 11 yıl boyunca
kendilerine destek veren “liberal” kesimleri de tasfiye ettiler...
Tüm rakiplerini tasfiye
eden AKP-Fethullah ittifakının kendi iç çelişkileri öne

Büyük Ortadoğu
Projesi (BOP) Nedir?
Amerikan emperyalizminin, halklara saldırısında
ve imparatorluğunu pekiştirmesinde belirleyici adımlarından birisi Bü yü k Ortadoğu Projesi’dir. Kısaca
adına BOP ya da tepkiler ü zerine “Geniş Ortadoğu
ve Kuzey Afrika Bölgesi ile Ortak Bir Gelecek ve
İlerleme İçin Ortaklık Projesi” (GOKAP) olarak
ifade edilen Amerikan projesidir.
Batı’da Fas ve Moritanya’dan başlayıp, Doğu’daki
Orta Asya ve Moğolistan’a, Kuzeyde Kafkasya ve
Tü rkiye’ye, Gü ney’de ise Arap ü lkelerinden Somali’ye
kadar geniş bir coğrafyayı içine almaktadır. Projeyle
amaçlanan; bu ü lkeleri, ekonomik, siyasi, askeri...
her açıdan emperyalizmin çıkarlarına göre biçimlendirmektir. Bunun için de emperyalizmle uyumlu olmayan 22 ü lkenin iktidarlarının değiştirilmesinin
hedeflendiği ilan edilmiştir.
Ülkelere, açık işgalden, anayasal dü zenlemelere
kadar değişik biçimlerle, emperyalist pazarla bü tü nleşmeleri dayatılmaktadır.
Bu sü reç kesintiye uğradığında ya da emperyalizmin
dayatmaları reddedildiğinde “zor” yöntemi devreye
sokulmaktadır.
Bu, kimi ü lkelerde “muhalifler” denen gruplar vasıtasıyla rejimlerin altı oyularak “simge” isimleri değiştirme şeklinde yapılırken, kimi ü lkelerde de “muhalifler” silahlandırılıp, teslim olmayan-direnen iktidarlara karşı kışkırtmacı ve askeri mü dahale şekline
bü rü nebilmektedir.
Birinci biçime örnek Tunus ve Mısır olurken,
ikinci biçime örnek olarak Libya ve Suriye’yi gösterebiliriz.
Bugü n adına BOP denilen Amerikan İmparatorluk
projesi yeni değildir. Sosyalist sistemin yıkılmasıyla
birlikte söz konusu programın hayata geçirilmesi
yönü nde ileri adımlar atılmıştır. 11 Eylü l eylemlerini
“fırsat” olarak değerlendiren Amerikan emperyalizmi,
Clinton döneminde hazırlanan ve dü nya imparatorluğunu
hedefleyen “Ulusal Güvenlik Stratejisi”nin gerekçelerini
yerine getirmek için pratik adımlar attı. İlk hedef olarak
dü şü nü len, Irak’tı. Ancak, 11 Eylü l eylemleri sonrası,
Irak sonraya bırakılarak, Afganistan işgal edildi.
“ABD’nin global liderliğini geliştirmek” amacıyla
1997’de New York’ta kurulan “Yeni Amerikan Yüzyılı
Projesi(PNAC)” isimli kuruluş, 2000 yılının Eylü l
ayında bir rapor hazırladı. Raporu hazırlayanlar
arasında Dick Cheney, Donald Rumsfeld, Poul Wolfowitz gibi isimler de bulunmaktadır. Rapor, dü şü nü len
Amerikan imparatorluğunun manifestosu olarak tanımlanmaktadır.

PİSLİĞİ DEVRİM TEMİZLER!

çıkmaya başladı. Çatışma çıkar çatışmasıydı. İktidarda kim daha güçlü
ise “aslan payı” onundur... Onun için
AKP-Fethullahçılar çatışması aynı
zamanda iktidar kavgasıdır.
***

AKP’nin “Ortadoğu
Lideri” Diye Maşa Olarak
Kullanılması
2010 yılında Tunus’ta başlayan
Mısır ve Libya ile devam ederek bütün Ortadoğu’yu etkileyen halkın açlık, yoksulluk, işbirlikçi ve küçükburjuva diktatörlüklere karşı isyanı
“Arap Baharı” adı altında işbirlikçi
“ılımlı İslam” modelinin alternatif
olarak hayata geçirilmesine uygun
zemin sağladı.
Tunus ve Mısır’da AKP benzeri
sünni mezhebine dayalı emperyalistlerle uzlaşan işbirlikçi partiler kuruldu ve iktidara getirildi... Libya’da
Kaddafi iktidarı zorla yıkılarak işbirlikçi bir yönetim oluşturuldu.
Bu süreçlerde AKP iktidarı Ortadoğu’da prestijinin en yüksek noktasını yaşıyordu. Çünkü emperyalistler
bu süreçte kendileri geri planda kalıp
politikalarını MODEL olarak gösterdikleri AKP aracılığıyla hayata
geçiriyorlardı. Başbakan Erdoğan ise
Ortadoğu’nun “kurtarıcısı”, “lideri”
olarak göklere çıkartıldı. Emperyalistlerin “ünlü” TİMES dergisi “yılın
lideri” diye kapak yaptı.
Ortadoğu’daki “komünist” partiler
bile Erdoğan’ı “demokrasininin sembolü” olarak gösterip toz kondurmuyorlardı. Erdoğan, Ortadoğu halklarının adeta kahramanı olmuştu...
Libya’da Kaddafi iktidarı yıkıldıktan sonra “demokrasi” getirilmesi
sırası Suriye’deydi. AKP iktidarı Suriye’de Esad iktidarının yıkılması için
tam bir maşa olarak kullanıldı. Topraklarımız Suriyeli işbirlikçilerin karargahı haline getirildi. Esad iktidarına
6 ay ömür biçilmişti fakat Esad iktidarı
tam üç yıl direndi. Geride kalan üç
yıl içinde emperyalistler ve işbirlikçilerin demokrasi ile, özgürlükler ile
hiçbir ilgisinin olmadığı ortaya çıktı.
Halkların açlık ve yoksulluk so-

runu çözülmedi, Mısır’da, Tunus’ta,
Libya’da iktidara getirilen işbirlikçi
islamcı iktidarlar haklar ve özgürlükler noktasında geçmiştekinden
çok daha geri bir noktaya gitti. Var
olan hak ve özgürlükler de gasp
edildi. Açlık, yoksulluk, işsizlik, yolsuzluklar daha da büyüdü.
Mısır’da 30 milyon kişi Müslüman
Kardeşler iktidarına karşı günlerce
eylem yaptı. Amerika’nın BOP’u hayata geçirmek için kullandığı “Ilımlı
İslam” politikası fiilen çökmüştü.
Mısır’da Müslüman Kardeşler iktidarı
halkın taleplerini kullanan ordu tarafından darbeyle yıkıldı. Böylece
ideolojik olarak biten Amerika’nın
“Ilımlı İslam” politikası fiziken de
tasfiye edildi.

“Ilımlı İslam”
Politikasının İflası
AKP’nin de
Emperyalistler Nezdinde
Sonunun Başlangıcıdır
“Ilımlı İslam” politikasının sonu
Mısır’da Müslüman Kardeşler’in yıkılmasıyla başlamadı. Amerika’nın
“Ilımlı İslam”’ı politikasını iflas ettiren Suriye halkının direnişi olmuştur.
Suriye’deki direniş emperyalistlerin
ve işbirlikçilerin tüm politikalarını
bozmuştur. Direniş emperyalist politikaların iflasıyla birlikte AKP’nin
de Ortadoğu halkları nezdinde gerçek
yüzünü açığa çıkartmıştır.
2010 yılında Ortadoğu’ya model
olarak gösterilen AKP ve Başbakan
Erdoğan Ortadoğu halkları tarafından
istenmeyen kişi oldu.

Mısır’da Erdoğan
Kendi Sonunu Görüyor
Suriye’de Esad iktidarının direnişi,
“Ilımlı İslam” politikasının iflası emperyalistleri Ortadoğu’da zorunlu
olarak politika değişikliğine götürdü.
Mısır’da Müslüman Kardeşler’in
darbeyle devrilmesinin önünü açıp,
Suriye’de Esad’lı “çözüm”ü kabul
etmek zorunda kaldılar.
Demokrasiyi, özgürlükleri dilinden
düşürmeyen emperyalistlerin Mısır’da

Müslüman Kardeşler iktidarının askeri
darbeyle devrilmesini desteklemesinde Başbakan Erdoğan kendi sonunu da pamuk ipliğine bağlı olduğunu gördü. Darbe karşıtlığı demagojisine sarılarak Mursi’ye sahip
çıktı. Erdoğan’ın ne darbe karşıtlığıyla
ne demokrasiyle uzaktan yakından
ilgisi yoktur. Bugün de Erdoğan’ın
Mursi’ye sahip çıkması, Mursi’de
kendi sonunu görmesindendir. Çünkü
Ortadoğu’da tasfiye edilen politik
olarak iflas eden AKP’nin de içinde
olduğu “Ilımlı İslam” politikalarıdır.
Dün model olarak gösterilen AKP,
bugün artık Ortadoğu’da emperyalizmin politikalarıyla çelişmektedir.

AKP Emperyalistler
Tarafından Gözden
Çıkartılmış Mıdır?
AKP islamcı bir parti olarak emperyalistler nezdinde misyonunu tamamlamıştır. Erdoğan bu gerçeklikten
hareketle gerek Haziran Ayaklanması’nı, gerekse şu anda Fethullahçılar
ile yaşanan çatışmanın arkasında “dış
güçler”in olduğunu söylemektedir.
Çünkü AKP, 11 yıllık iktidarı boyunca başta Amerika olmak üzere
emperyalistlerin sınırsız desteğini almıştır. AKP’yi üç dönemdir ayakta
tutan emperyalistlerin desteğidir.
AKP, 11 yıllık iktidarı boyunca
emperyalistlerin sınırsız desteğini arkasına alarak halkı “büyüyen Türkiye”, “model ülke” yalan ve demagojilerle kandırdı. Gerçekte ise AKP,
halkın açlığını, yoksulluğunu, işsizliğini büyüttü. Büyüyen sadece tekeller
oldu. Yalanlarla artık halkı kandıramayınca kendisi gibi düşünmeyen,
iktidarını desteklemeyen halkın her
kesimini düşman olarak görüp açıktan
savaş ilan etti. Halka faşist terörden
başka verebileceği hiçbir şeyi yoktu.
AKP’nin % 50 oy ile iktidara
geldiği üçüncü dönemi oligarşinin
yönetememe krizinin derinleşmeye
başladığı dönemdir.
Halkın açlığının, işsizliğinin, yoksulluğunun artmasına rağmen oligarşinin AKP dışında iktidara getireceği
güçlü bir alternatifi yoktur...

SÖMÜRÜ DÜZENİNİZİ YIKACAĞIZ!
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AKP’nin Tek
Alternatifi Halktır!
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AKP’nin üçüncü dönemi
halka yönelik saldırıların, hak
gasplarının en yoğun olduğu
dönemdir.
Futbol kulüplerini, taraftar
gruplarını dahi gözaltı ve tutuklama operasyonlarıyla kendi
kontrolü altına almaya çalııştı.
Torba yasalarla, kanun hükmünde kararnamelerle işçinin memurun kazanılmış hakları bir
bir gasp edildi ve edilmeye devam ediyor. Ülkemiz tam bir
yağma ve talan alanına çevrildi.
Halk düşmanı bütün bu politikalar ancak baskı ve terörle hayata geçirilebilirdi ki, öyle de
oldu... Her gün halkın çeşitli
kesimlerine şafak operasyonları
yapıldı.
AKP’nin faşist terörü AKP
karşıtı tüm kesimleri faşizme
karşı birleştirdi. Her geçen gün
AKP’ye karşı halkın öfkesi büyüdü. Bağımsız Türkiye konserleri, 2012 1 Mayıs’ı halkın
büyüyen öfkesinin en somut
ifadesiydi.
AKP’nin halka karşı daha
fazla terör uygulamaktan başka
politikası yoktu. 2013 1 Mayısı’nda Taksim’i yasaklaması
AKP için bir zorunluluktur.
Çünkü, AKP’nin yönetememe krizi ona başka politikalar
uygulama imkanı vermez. Vermiyor... İpin ucunu kaçırdığı
anda sonunun geleceğini çok
iyi bilmektedir...
2013 1 Mayıs’ı onun için
yasaklanmıştır. Ancak 1 Mayıs
yasaklanmasına ve devletin
onca terörüne rağmen yüzbinlerce kişi alanlara çıktı ve polisle
çatıştı.
1 Mayıs’la birlikte AKP’nin
korkusu daha da büyüdü. AKP
1 Mayıs alanı dışında diğer
alanları da yasakladı. Yasaklar,
ısrarla alanlara çıkılması halkın
öfkesini daha da büyüterek Haziran ayaklanmasını yarattı.

Haziran
Ayaklanması
AKP’ye İlk
Kez Sonunu
Göstermiştir!
11 yıllık iktidarı boyunca
AKP iktidarı dışarıdan emperyalistlerin tam desteğini
almış, içerde ise devrimciler
dışında ciddi hiçbir muhalefetle karşılaşmadı. Meclis
çoğunluğuna dayanarak istediği yasaları meclisten geçirdi.
Haziran Ayaklanması bu
yanıyla AKP’nin politikalarının önünde ilk kez ciddi
bir barikat oldu. İktidar adeta bütün dengelerini yitirdi.
Çünkü günlerce süren polis
terörüne rağmen milyonlarca kişi Anadolunu’nun
dört bir yanında alanlara
çıktı. AKP’nin polis terörü
direniş karşısında iflas etti
ve geri adım atmak zorunda
kaldı.
Emperyalistlerden işbirlikçi burjuvaziye kadar artık
herkes hesaplarını Haziran
Ayaklanması’nda ortaya çıkan halk gerçeğine göre
yapmak zorunda kaldı.
AKP’nin faşist terörüyle
sindirdiği tüm kesimler Haziran Ayaklanması’ndan cesaret aldı. Haziran Ayaklanması, AKP’ye karşı direnilebileceğini, AKP’nin yenilebileceğini gösterdi. Halkın
gücünü gösterdi. Ayaklanma,
AKP iktidarının çöküşünün
başlangıcı oldu.
AKP, ilk kez emperyalistlerin açık desteğini arkasında göremedi. Çünkü
emperyalistler de çıkarları
gereği Haziran Ayaklanması’nı dikkate almak zorunda
kaldı. AKP’nin “dış güçlerin
işi” demagojisinin temelinde
bu vardır.
Oysa Haziran Ayaklan-

YENİ SÖMÜRGE ÜLKELERDE
KRİZİN MADDİ TEMELİ
1-Bu ülkelerde ekonomik, sosyal ve siyasal
hayat tamamen emperyalizmin çıkarlarına göre düzenlenmiştir.
2-Kendi kendine yeterli olmayan kapitalist veya
çarpık kapitalist bir ekonomi mevcuttur. Teknoloji
geri, verimlilik yetersizdir.
3-Sektörler arası korkunç bir dengesizlik vardır.
Birbirini tamamlayacak şekilde organize olmuş
sektörler ya da sanayi yerine, emperyalizmin ihtiyacına göre bölük pörçük bir dağılım sözkonusudur.
4-Sanayi tek yönlü ve emperyalizme bağımlı
tüketim sanayisidir. Altyapıdan yoksundur. Yüksek
maliyet ve düşük ücret iç pazarı daraltır (talep yetersizliği) ve zaten yetersiz olan cılız bir sermaye
birikimi sağlarken, bunun da büyük kısmı dışa akmakta ve kapitalizm kendini yeniden üretecek sermaye birikiminden tamamen yoksun kalmaktadır.
Bütün bunların sonucu olarak:
a) Ekonomik Kriz: Emperyalizmin genel bunalımı bu ülkelere katmerli bir biçimde yansımakta,
sürekli bir ekonomik kriz yaşanmaktadır. Bu krizi
başka ülkelere aktararak yumuşatan ve dolayısıyla
politik ve sosyal krize dönüşmesini engelleyen gelişmiş kapitalist ülkelerin olanaklarına sahip değildir.
Aksine bağımlı bulunduğu emperyalist ülke tarafından dayatılan ekonomik programlarla, onun
ekonomik krizinin ağır yükünü de omuzlamak durumunda kalmaktadır. Bunların sonucu olarak yeni
sömürgelerde sürekli bir ekonomik kriz vardır. Bu
kriz halkın daha fazla sömürülmesiyle sürdürülür...
b) Sosyal Kriz: Egemen sınıflar, bu krizi emekçi
sınıflar üzerindeki sömürüsünü her geçen gün daha
yoğunlaştırarak atlatmaya çalışmakta ve dolayısıyla
sınıf çelişkileri alabildiğine derinleşmektedir. Çifte
sömürü altındaki emekçi halk kitlelerinin yaşam
şartları, günden güne güçleşmekte, açlık, yoksulluk,
işsizlik vb. biçiminde yansıyan sosyal kriz gelişmektedir.
c) Siyasal Kriz: Çelişkinin keskinliği, ekonomik,
sosyal ve siyasal güçsüzlük, prekapitalist unsurların
önemli bir güce sahip olması, işbirlikçi egemen
sınıfları çelişkili bir ittifaka zorlamakta, zayıf ve
istikrarsız bir siyasal yapıyı ortaya çıkarmaktadır.
Egemen sınıfların emperyalizmden arta kalan
sömürüden pay alma mücadelesi, sürekli bir hükümet
bunalımının kaynağı olmaktadır. Her iktidar değişikliği yeni çatışmaları yaratmakta, kısa sürede yeni
değişiklik yapma ihtiyacı doğmaktadır.
İşte bir bütün olarak bunlar, ekonomik, sosyal,
siyasal krizle sürekli devrimci dönemi olarak belirlenir.
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ması emperyalistlere AKP iktidarında
çıkarlarının hiç de garanti altında olmadığını göstermiştir. Halkın öfkesini
büyüten AKP artık, oligarşinin de,
emperyalistlerin de çıkarlarını tehlikeye sokmaktadır.

ABD ve Oligarşi İçin
Asıl Tehlike Halktır!
AKP’nin tüm yönetememe krizine
rağmen düzen içinde iktidarı alacak
alternatif bir parti yoktur.
Çünkü AKP, düzen içi rakiplerini
tasfiye ederek devletin tüm kurumlarını ele geçirmiştir.
Devlet, AKP-Fethullahçılar koalisyonunun devleti haline gelmiştir.
AKP’nin, iktidarını korumak için
uyguladığı terör her geçen gün halkın
öfkesini büyütmektedir. Ve bu öfke
düzen dışında büyüyen bir öfkedir.
Oligarşinin de, emperyalizmin de
korkusu bundandır. Çünkü Haziran
Ayaklanması da göstermiştir ki, Türkiye ne Tunus’tur, ne de Mısır’dır.
Devrim umudunun yok edilemediği,
en canlı olan bir ülkedir Türkiye.
AKP’nin iktidarını koruma çabası
halkın öfkesini büyüterek oligarşinin
ve emperyalistlerin çıkarlarını tehlikeye sokmaktadır.
Bu nedenle emperyalistler, AKP
dışında yeni alternatifler yaratma çabasında.
Amerika’nın CHP ile görüşmeleri
ve Fethullahçıların AKP’ye karşı
başlattığı operasyonlar bu kapsamdadır.
Tayyip Erdoğan’ın Haziran Ayaklanması’nda da, Fethullahçılar’la olan
çatışmasında da “dış güçlerin işi” demesi bundandır. Varlığını emperyalistlere borçlu olan Tayip Erdoğan,
eski desteği arkasında görmeyince panik halinde “dış güçler”in kendini düşürmek istediği panoroyasına girmiştir.

AKP’ye Yapılan Hırsızlık,
Yolsuzluk ve Rüşvet
Operasyonları Amerikan
Operasyonudur!
Öncelikle şunu belirtelim; oligar-

şinin yönetememe krizi büyüdükçe
oligarşi içi çelişkiler de derinleşerek
çatışmalar büyüyecektir. AKP-Fethullahçılar arasındaki çelişki pekala
uzlaşabilecek çelişkiler olmasına rağmen çatışmanın büyümesi bundandır.
Çünkü yeni sömürge bir ülkede
yönetememe krizinin temelinde emperyalist sömürü vardır.
Ekonomik, politik, siyasi olarak
belirleyici olan emperyalistlerin ve
işbirlikçi tekellerin çıkarlarıdır. Ülkenin iç politikasını da, dış politikasını
da emperyalistlerin çıkarları belirler.
Nitekim emperyalizmin İran, Irak,
Mısır, Suriye politikları AKP iktidarının çıkarları ile çelişmektedir.
AKP, ya emperyalizmin politikalarına boyun eğecek ya da emperyalist
politikalara karşı direnecek. Sonuçta
her ikisi de AKP’nin yönetememe
krizini büyütmektedir.
AKP, dinci politikalarla kendi tabanını kemikleştirerek ömrünü uzatmaya ve emperyalistlere hala tek seçeneğin kendileri olduğunu göstermeye çalışıyor.
Emperyalistler ise hem iç, hem
dış politikada çıkarlarına hizmet etmeyen AKP’den kurtulmak istiyor.
Rüşvet, hırsızlık, yolsuzluk operasyonları arkasında doğrudan Amerika’nın olduğu bu kapsamda yapılan
operasyonlardır.
AKP-Fethullah ittifakı emperyalist
politikalar çerçevesinde bozulmuştur.
Amerika bir taraftan AKP’ye alternatif olarak CHP’yi hazırlarken
diğer taraftan da Fethullahçılarla Tayip Erdoğan liderliğinde sembolleşen
AKP’yi Tayyip Erdoğan’sız olarak
olarak hizaya çekmek ve yeniden
düzenlemek.
Böylece Tayyip Erdoğan kişiliğinde düzene yönelen halkın öfkesi
de Mısır’da olduğu gibi yeniden düzene yedeklenmek istenmektedir.
AKP-Fethullahçı’lar arasında süren çatışma halkın çıkarına bir çatışma
değildir.
Halkımız ne “bu bir Amerikan
operasyonu” diyerek AKP’nin yanında, ne “AKP faşizmine vurulan

büyük bir darbe” diye sevinerek Fethullahçıların yanında ne de “bu oligarşi içi çatışma, yesinler birbirlerini”
diye kayıtsız kalmamalıdır.
Halkımız, alternatifsiz değildir...
AKP-Fethullahçılar çatışmasında
ortaya saçılan sömürü düzenin pislikleridir.
Bu pisliği ancak ve ancak devrim
temizler.
AKP-Fethullahçılar çatışması bu
düzenin nasıl bir bataklık içinde olduğunu bir kez daha ortaya çıkartmıştır.
AKP, “dış güçlerin işi” diyerek
pisliklerinin üstünü örtmeye çalışmaktadır.
Ortada trilyonlarca liralık yolsuzluklar vardır. Bu yolsuzlukları yapanlar bu ülkeyi yönetenlerdir. Halkın
yaşamı hakkında karar verenlerdir.
Şu devlete bakın... Savcılar yolsuzluk soruşturması için polislere
gözaltı talimatı veriyor, polis savcıların talimatını uygulamıyor... Çünkü
soruşturulması istenen AKP’li yöneticilerdir. AKP, ben her türlü hırsızlığı yolsuzluğu yaparım kimse
bizden hesap soramaz diyor.
Haziran Ayaklanması’nda 6 kişi
katledildi, binlerce kişi yaralandı,
Berkin Elvan hala komada... Tek bir
polis görevinden alınmadığı gibi bizzat Başbakan Erdoğan tarafından
kahraman ilan edildi.
Diğer taraftan AKP’liler hakkında
rüşvet soruşturması açıldı diye İstanbul Emniyet Müdürü’nün de içinde
olduğu yüzlerce şube müdürü görevden alındı. Binlerce polisin yerleri
değiştirildi
AKP, tüm devlet olanaklarını kullanarak pisliklerinini üstünü örtmeye
çalışıyor...
Buna izin vermeyelim. Üstünü
örtmeye çalıştıkları halkın paralarıdır.
Hırsızları, arsızları, katilleri sadece
halk yargılayabilir.
Düzenin krizini büyütmek, oligarşi
içi çelişkileri derinleştirmek için
AKP’nin de, Fethullahçıların da tüm
pisliklerini halka teşhir ederek mücadeleyi büyütmeliyiz...
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Sayı: 397

Yürüyüş
29 Aralık
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HIRSIZ BABALAR VE
ARSIZ OĞULLARI
*İran kökenli AKP’nin kara
para aklayıcısı Reza Zerrab altın
kaçakçılığı, sahte belge ve hayali
ihracat gibi yöntemlerle karapara
transferi yaptı. 2009-2012 yılları
arasında gerçekleştirilen bu para
transferi 87 milyar Euro’yu buldu.
*Reza Zerrab, yabancıların
usulsüz şekilde Türk vatandaşlığına geçirilmesine aracılık
etti.
*Belediyelerin imara açmadığı
araziler, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yetkileri kullanılarak
imara açıldı ve bu yolla milyonlarca liralık rant elde edildi.
*Çevre ve Şehircilik Bakanı
Erdoğan Bayraktar’ın oğlu üzerinden rüşvet verilerek bakanlığın
yetkileri kullanıldı.
*Fatih Belediyesi sınırları içerisinde yer alan SİT alanları rüşvetle imara açıldı.
*Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir, SİT alanındaki arsaların imara açılması karşılığında 1
buçuk milyon dolar rüşvet istedi.
*Japon mühendislerinin olumsuz raporlarına rağmen Marmaray
güzergâhında bulunan bir araziye
rüşvet karşılığı otel inşaatı izni
çıktı.
*Kültür Varlıklarını Koruma
Bölge Kurulu müdürlüklerinde
gözaltına alınan personellerce
Marmaray kazıları sırasında çıkan
tarihi eserler halka açıklanmadan
el altından satıldı.
*Topkapı Sarayı’ndaki tarihi
değerdeki eşyalar, bazı Arap
şeyhlerine gönderildi.
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1- İçişleri Bakanı
Muammer Güler ve
Oğlu Barış Güler
Onur, namus, vatan, din, iman ...
satmayacakları hiçbir şey yoktur!
İçişleri Bakanı Muammer Güler
Bakanlık makamını kullanarak toplam
20 Milyon TL RÜŞVET ALDI!
İŞTE SUÇLARI:
- 5 milyon TL’ye vatandaşlık
satıyor: Reza Zarrab’ın yakınlarının
Türk vatandaşlığına geçmesi için
Bakanlar Kurulu kararı çıkartmak
karşılığında 5 milyon lira rüşvet
aldı!
- Reza Zarrab’ın Çin’deki paravan
firmalarının oradaki bankalarla sorun
yaşamaması için İçişleri Bakanı sıfatıyla Referans Mektubu yazıdı.
- Reza Zarrab’ı MASAK’ın takip
etmesine yol açan ihbarı yapan Emniyet Müdürü Orhan İnce’nin rüşvet karşılığında İstanbul’dan tayininin
çıkarılması,
- Zarrab’ın trafik uygulamalarında durdurulmaması için 1.5
milyon dolarlık Rüşvet karşılığında
koruma polisi tahsisi,
- Sarkuysan A.Ş. adlı şirketin Genel Kurul Toplantısı’nda görevlendirilecek Bakanlık temsilcisinin,
Reza Zarrab’ın talebi doğrultu-

sunda belirlemesi.
- Reza Zarrab’ın usulsüzlükleri
hakkında basında çıkacak haberlerin
engellenmesi.
Hırsız Babanın Hırsız Oğlu
Barış Güler: İçişleri Bakanı Muammer Güler’e verilen rüşvetler
OĞUL BARIŞ GÜLER aracılığıyla
teslim alındı...
Minareye Kılıf: Danışmanlık
Hizmeti
AKP’liler 3 dönem iktidar olunca
hırsızlıkta da ustalaştılar. Muammer
Güler’e oğlu Barış Güler aracılığıyla
verilen rüşvetler DANIŞMANLIK
HİZMETİ adı altında verildi... Minareye kılıf şöyle hazırlanıyor: Reza
Zarrab ile Barış Güler arasında danışmanlık hizmeti adı altında 720.000
dolarlık “danışmanlık hizmeti alımı”
kontrat imzalanıyor ve bu şekilde
yüz binlerce, milyonlarca dolarlar
Muammer Güler’in para kasalarına
aktarılıyor...
7 Çelik Kasa ve Para
Sayma Makinası
Aldıkları rüşvetler o kadar çok
ki, Muammer Güler’in oğlu Barış
Güler’in ev aramasında 7 tane çelik
para kasası ve birde para sayma makinası bulunuyor. Para kasaları yetmiyor, ayakkabı kutularına dolarlar,
eurolar, TL’ler banknotlar halinde
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zulalanıyor...
Sonuç; İçişleri Bakanı Muammer
Güler’in oğlu Barış Güler RÜŞVET
ALMAK VE RÜŞVET VERMEYE
ARACILIK ETMEKTEN TUTUKLANDI!
İçişleri Bakanı Muammer Güler
polisin nasıl çalıştığını bildiği için
tutuklamalara “komplo, delil uyduruldu” diye suçu kabul etmeyen açıklama yaptı...

2- Hırsız ve Arsız
Ekonomi Bakanı Zafer
Çağlayan ve Oğlu Salih
Kaan Çağlayan
Reza Zarrab’ın şöförü Abullah
Hapani tarafından tutulan rüşvet listesinde Zafer Çağlayan hakkında
şunlar yazıyor: “105 milyon TL nakit
ödemenin yanı sıra Cenevre’den saat,
piyano, lüks saat, mücevher alınarak
rüşvet hesabından düşüldüğü belirtiliyor. Teknik takipte, 27 Mart 2013
tarihinde alınarak Zafer Çağlayan’a
gönderilen 2 milyon 684 bin dolarlık
değerli taşın beğenilmeyip geri yollandığı, toplamda 4 milyon dolarlık
değerli taşın Çağlayan’a teslim edildiği öne sürüldü.
Paranın İstanbul’dan nakit olarak
Muhammed Sadeg Rafgar Shinsen,
Ahmet Murat Öziş veya Umut Bayraktar tarafından Ankara’ya götürülerek Çağlayan’ın oğlu Salih Kaan
Çağlayan’a teslim edildiği, oğul Çağlayan’ın da babasını arayarak paranın
geldiğine dair şifreli bilgi verdiği
söyleniyor. Uluslararası işlemlerini
kolaylaştırmak için Ekonomi Bakanlığı’ndan ihtiyaç duyulan belgenin 2
milyon Euro karşılığında oğul Çağlayan tarafından Ankara’daki Gordion
AVM’nin tuvaletinde Sadık kod isimli
kişi tarafından alındıgı öne sürülüyor.
Salih Kaan Çağlayan’ın oturduğu

ev babası Zafer Çağlayan’a ait olduğu için
evde arama yapılamadı.
Dolayısıyla evinde kaç
çelik kasa ve milyon
dolar olduğu bilinmiyor.
Kaan Çağlayan 22
yaşında, Çankaya Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü 3. sınıf
öğrencisi. Ama ne öğrenci. Panora
AVM’deki Burger King restoranın
yüzde elli ortağı.
Salih Kaan Çağlayan iddia edilen
suçlamalardan dolayı tutuklandı.
Hırsız ve Arsız Babadan Açıklama:
Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan
oğlunun tutuklanmasına ilişkin yaptığı
açıklamada arsızca şöyle dedi: “Amaç
ve hedef çok farklı olan, büyük bir
tuzakla karşı karşıyayız. Ne benim,
ne evladımın ve ne de onun kadar
değerli çalışma arkadaşlarının bir
yanlışın içinde olması söz konusu
olamaz. Önümüzdeki günlerde her
şey açığa çıkacaktır”
Tabii ki, her türlü olanak sizin elinizde. Yargı sizin yargınız, polis sizin
polisiniz, mahkemeler sizin, medya
sizin... Önümüzdeki süreçte tüm pisliklerinizin üstünü örtersiniz... Ama
artık kim inanır sizin yalanlarınıza...
Mahkemeleriniz sizi aklasa da halkın
nezdinde yukarıda iddia
edilen suçların hepsinden
ve asıl olarak
da halkın alın
terini çalmaktan ve ona
buna peşkeş
çekmekten mahkum oldunuz...

3- Hırsız ve Arsız Çevre
ve Şehircilik Bakanı
Erdoğan Bayraktar ve
Oğlu Oğuz Bayraktar:
Belediyelerin imara açmadığı araziler, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yetkileri kullanılarak imara
açıldı ve bu yolla milyonlarca liralık
rant elde edildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın oğlu üzerinden
rüşvet verilerek bakanlığın yetkileri
kullanıldı.
Çark şöyle dönüyor:
İlçe belediyelerinin onaylamadığı
planları onayladıkları, koruma kurullarına gelen plan tadilatı dosyalarına müdahale ettiği, gerçeğe aykırı
raporlar düzenleyerek yeşil alanları,
tescilli kültür yapılarını, sit alanlarını,
kıyıları imara açtığı iddiası ile suçlanıyor... Bunların dışında inşaat şirketlerinin talepleri doğrultusunda
hastane, huzurevi gibi sağlık tesisi
alanları turizm alanı ilan edilerek
yüksek karlı projelerin önünü açtığı
iddia ediliyor. Ağaoğlu’nun Bakırköy
46 projesi için özel imar artışı sağlandığı, Maslak 1453 ve Zorlu Center
projelerinin imar planlarına aykırı
olarak yapılmasına göz yumulduğu
da iddialar içinde...
İnşaat ruhsatı verme yetkisi ilçe
belediyelerinde bulunuyor. Ancak
ruhsat 3 ay içinde onaylanmaz ise
devreye Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
girerek ruhsat veriyor. İmara açılmayan yeşil alanlar, sitler de usulsüz
şekilde bakanlık tarafından özel proje
alanı ya da kentsel dönüşüm alanı

Sayı: 397

Yürüyüş
29 Aralık
2013

ilan edilerek yapılaşmaya açılıyor.
Ve bu şekilde büyük rantlar elde ediliyor.. Bayraktar da bu ranttan payına
düşeni alıyor...
Oğul Abdullah Oğuz Bayraktar
babası gibi hırsız müteahhitlik yapıyor. Bayraktar İnşaat ve Tahahhüt
Limited Şirketi’ne 2004 yılında bugünkü karşılığı 25 bin lira ile ortak
oldu. 2012 yılında Alemdar Tarımsal
Üretim ve Hayvancılık İşletmeleri
Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ne
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ortak oldu.
Bu şirketler aracılığıyla babasının
aldığı rüşvetleri alıyor...

4- Hırsız ve Arsız AB
Bakanı Egemen Bağış:

Sayı: 397

Yürüyüş
29 Aralık
2013

Reza Zarrab’ın Egemen Bağış’a
da önüne çıkan engelleri aştırmak
için 3 miyon TL rüşvet verdiği öne
sürülüyor. Bağış’ın Zarrab’ın bürokratik işlemlerini takip ettiği, Zarrab’ın babasının İtalyan vizesi ve
oturma izni almasının sağlandığı,
Zarrab hakkında haber çıkmasının
engellendiği, otel ve banka kurma
projelerine yardım ettiği iddia ediliyor.
Dosyaya göre 18 Nisan ve 28 Ağustos’ta 500 bin dolarlık iki ödeme
ayakkabı kutularında, 10 Ekim
2013’teki üçüncü ödeme ise çikolata
kutusu içinde teslim edilmiş...
Zarrab’ın kuryesini arayıp Egemen
Bağış için bir de Vakko’da 52-54
beden koyu takım elbise almasını
ve içine 500 bin dolar koymasını talimatını veriyor. Bakan Bağış “hediyeleri” aldıktan sonra Zarrab’ı arayıp teşekkür ediyor.
Bunların telefon kayıtları ve kamera
görüntüleri medyaya yansıdı... Başlangıçta suçluluk psikolojisiyle susan
hırsızlar sonradan bütün iddiaları reddederek, bunun bir dış komplo olduğunu, AKP’ye kurulan bir tuzak olduğunu söyleyerek arsızca inkar ediyor.
Hem de öyle bir arsızlık ki, “siyasi
suikaste uğruyoruz” diyerek bu sürü
lehlerine çevirmeye çalışıyorlar...

5- Hırsız ve Arsız Halk
Bankası Genel Müdürü
Süleyman Aslan
Süleyman Aslan, Reza Zarrab’tan
1.5 milyon dolar alırken polis kameralarına yakalandı. Evinde yapılan
aramada ayakkabı kutularına ve kütüphanenin gizli bölmelerine saklanmış 4.5 milyon dolar para bulundu...
Hakkındaki iddialar ise şöyle;
“Zarrab’ın hayali ihracat bedeli havalelerine rüşvet karşılığında göz
yummasının bizzat Bakan Çağlayan
tarafından telkin edildiği savunuluyor.
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Süleyman
Aslan’a
sık sık rüşvet yolladığı 29
Mart 2013
tarihinde
Aslan’a 2
milyon
euro, 500 bin dolar gönderildiğinin
tespit edildiği iddia ediliyor. Bu tarihten sonra da Aslan’ın evine 14
kez 500’er bin dolar rüşvet gönderdiği
iddia edildi. Ayrıca Reza Zarrab’ın
talimatı doğrultusunda rakibi Taha
Ahmet Alacacı’nın benzer şekilde
‘komisyonculuk’ yapmasının Süleyman Aslan tarafından engellenerek
Zarrab’ın tekelleştiği iddia edildi...
Emniyette verdiği ifadede şöyle
diyor: “Sadece Reza Zarrab’ın şirketi
değil, bir çok şirket bu işi yapmaktadır!
Sadece Reza Zarrab ile değil, birçok
şirketle görüşmelerim olmuştur!
Ayakkabı kutularındaki paraları
bankaya koyduğumuzda kimin adına
ve ne için konulması gerektiğini tutanakla belirlemek lazımdı”
Bunlar için her şey mübah... Babaları da, oğulları da aynı soyun sopundan...
Ev aramasında çıkan milyonlarca
dolar için “bağış” diyorlar...
İçişleri Bakanı Güler’in oğlu Barış
Güler, Ekonomi Bakanı Çağlayan’ın
oğlu Kaan Çağlayan, Halk Bankası
Genel Müdürü Aslan AKP’nin kara
para aklayıcısı Reza Zarrab’ın da
bulunduğu 24 kişi ‘rüşvet vermek,
suç işlemek amacıyla örgüt kurmak’ suçundan tutuklandı. Hırsızlar
evlerinden çıkan paraları inkar etmedi.
Anlaşılan o ki, paraları geri alıp böylece aklamış da olacaklar...
İmam Hati̇p YapacaktIk!
Babalarının yolunda gidiyorlar..
Arsızlığa bakın din tüccarlarının...
Barış Güler, Zarrab’ın gönderdiği
paraların bir akrabalarının borcuna
karşılık olduğunu söylerken, Süleyman Aslan ise Zarrab’ın İmam Hatip Lisesi için ‘bağışta’ bulunduğunu savundu. Aslan Makedonya’daki bir üniversite için de bir milletvekili

aracılığıyla bağış topladıklarını anlattı.
Reza Zarrab ise her sorununda
Muammer Güler ve Egemen Bağış’ı
rahatça arayıp yardım istiyor. Zafer
Çağlayan ile aile dostluğu da ifadelerinde yer alıyor.
Alçaklar; suçüstü yakalandılar...
Dinci kesimin desteğini almak için,
minareye kılıf hazırlıyorlar... “Cami
için yardım toplamışlar”mış... Ne
yardımı? Siz camiyi de satarsınız...
Halkın inançlarını politika için,
yolsuzlukları örtmek için kullanıyorlar.
Muammer Güler de evden çıkan
paraların oğlunun villasının satışından
elde edilen paralar olduğunu söyledi.
Hırsızlar, arsızlar... Zeytinyağı gibi
üste çıkmaya çalışıyorlar; Güler bir
de suç duyurusunda bulunacağını
söyledi...
Rüşvet hırsızlık gibi yüz kızartıcı
suçlardan suçüstü yakalanan devletin
dört bakandan Muammer Güler ve
Zafer Çağlayan’ın çocukları tutuklandı. Bakanlar olay duyulduğu ilk
anda istifa etmeleri gerekirken olayın
üstünden günler geçmesine rağmen
istifa etmediler. AKP açıktan mahkemeye müdahale etti.
Oligarşinin düzeni öyle bir çürümüştür ki, kağıt üzerinde bile hukuktan, adaletten, yargıdan bahsetmek
mümkün değildir. Bu gelişmelerden
hareketle AKP ne yaparsa yapsın dokunulmazlığı var gibi sonuç çıkartanlar olabilir ancak gerçeğin tam
tersi olduğuna inanıyoruz.
Bu denli çürümüş bir düzende
devletin tüm kurumları AKP’nin hizmetinde de olsa düzenle birlikte
AKP’de çökecektir.
Artık devletin hiçbir kurumu
AKP’yi koruyamaz.
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YOLSUZLUK, RÜŞVET, AHLAKSIZLIK...
HER TÜRLÜ SUÇUN BAŞINDA ERDOĞAN VARDIR
Yolsuzluk operasyonundan sonra
AKP suçların üstünü örtmek için
hızlı bir atağa girdi. Soruşturmayı
yürüten polislerin görev yerlerini değiştirdi. Toplam 23 ilde 480 polisin
görev yeri değiştirildi. Savcıları etkisiz kılmak için soruşturmaya yeni
savcılar atadı. Sorumlu savcıyı değiştirdi. Soruşturmanın genişlemesini
engellemek için bir gecede Adli Kolluk Yönetmeliğini değiştirdi. Haber
yapan gazetecileri tehdit etti, gazetecilerin emniyet müdürlüğü içersindeki odalarını boşalttı. Medya, savcılar, polis teşkilatını açıktan tehdit
etti. Bir polis memurunun itiraf ettiğine göre halka yansıyanlar pisliklerinin yüzde 10’u bile değilmiş.
İşte dosyada yer alan Ali Ağaoğlu’nun İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Meclis Üyesi olan Timur Soysal ile
yaptığı telefon kayıtları; “Orada bak
şunu söyleyeyim, bak ben onu bakanlığa yaptırmadım açık da net de
konuşuyorum... Başbakan'a yaptırdım.
Yani yapmadınız yapmadınız... Kadir
Bey bin kişinin önünde söz verdi, bu
ay dedi, önümüzdeki ay dedi yapmadı.
Ben de gittim sayın patrona söyledim.
Büyük Patron'a... O da direkt bakana
talimat verdi, halledin burayı dedi,
yani o da gitmiş...”
Ağaoğlu’nun BÜYÜK PATRON
dediği kişi Başbakan Erdoğan’dır.
Erdoğan, Ağaoğlu’na her türlü kolaylığı sağlarken kendi payını da
alıyor elbet. Ali Ağaoğlu, Başbakan’la
görüştükten sonra, Bilal Erdoğan’ın
yanına gidiyor. Ağaoğlu, telefon kayıtlarında Başbakan Erdoğan’ın İstanbul Ataşehir’deki 20 dönümlük
arazisini, Bilal Erdoğan ile Sümeyye
Erdoğan’ın yöneticisi olduğu Türkiye
Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı’na
(TÜRGEV) bağışlamasını istediğini
söylüyor.
Ağaoğlu, Bilal Erdoğan’la görüştükten sonra bir yakınına “Büyük
patron bize faturayı kesti” diyerek
gülüyor. Böylece, yaklaşık 200 milyonluk (eski parayla 200 trilyon)
arazi, Bilal Erdoğan’ın vakfına bağışlanıyor.

Dosyada yer alan bir diğer yolsuzluk Beşiktaş’ta bulunan ve imar
kanuna aykırılığı nedeniyle açılmayan
Zorlu Center ilgiliydi. Zorlu Center’
da Başbakan Erdoğan’ın talimatıyla
açıldı.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İstanbul İl Müdürü Ahmet Ayyıldız ile
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkilisi
Sadık Soylu arasında geçen konuşmada Ayyıldız, “Zorlu Center için
Başbakan talimat verdi. Bina açılacak” diyor. İmar kanunu yerle bir
edilerek Zorlu Center’ın açılmasının
karşılığında Zorlu Center’da değeri
2,5 milyon dolar olan iki dükkanın
sahibi oluyor Bilal Erdoğan.
Devam edelim. “Azınlık Mallarının İadesi Yasası” çıkar çıkmaz
Bulgar Kilisesi Vakfı’na Şişli’de 60
dönümlük arazi verildi. Taşyapı’nın
sahibi Emrullah Turanlı, vakıf ile
anlaşarak burayı alışveriş merkezi
ve rezidans otelden oluşan bir proje
yapmak amacıyla satın aldı. Başbakan’ın talimatı ile arazi, imar yasası
gereği “Özel Proje Alanı” haline
getirtti. Böylece arazinin değeri 40
trilyondan 200 trilyona fırladı. Dosyadaki telefon kayıtlarına göre Emrullah Turanlı, Başbakan ile görüştükten sonra Bilal Erdoğan’ı aradı
ve ertesi gün kendisine bir evrak
getireceğini söyledi. İkili sık sık
TÜRGEV’de buluştu. Bu yolsuzluğa
izin veren müsteşar ise Prof. Dr.
Mehmet Emin Birpınar, AKP’nin
kentsel dönüşüm projelerinin başın-

daki beş kişiden biri haline getirdi.
Fatih Belediyesi Başkanı Mustafa Demir’in de TÜRGEV için SİT
arazilerini tahsis ettiği biliniyor. Daha
önce TÜRGEV’in birçok değerli
arsayı aldığı da ortaya çıkmıştı. Örneğin Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün,
Eminönü’nün en değerli arazisi içindeki tarihi binalar ve eserlerle beraber
TÜRGEV’e 49 yıllığına ücretsiz
tahsis edildi. Böyle tahsis edilen
çok sayıda yurt bulunmaktadır.
Ayrıca TÜRGEV, dosyada “rüşvet
listesi” içinde yer alıyor. Rüşvet listesinde ismi iki kez geçen TÜRGEV’e
toplam 3 milyon TL aktarılmış. Bunlar
dosyaya sadece imar alanında yansıyan
ve bilinebilenlerin sadece bir kısmı
olan yolsuzluklar. Diğer bakanları ve
çocuklarının çalıp soydukları bunlardan
az değil.. Başbakan Erdoğan zamanında “Yolsuzluğu evlatlar babalarına
öğretebilirler mi? Hayır, evlatların
yolsuzluğu varsa babaların yolsuzluk
yapışından dolayıdır. Evlat yolsuzluğu
babasından öğrenir. Bir çarkın tepesindeki insan yolsuzluk yaptığı için
alttakiler yapar” demişti.
2012 resmi rakamlarına göre 1994
yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı’na başlarken 5 bin
110 TL serveti bulunan Başbakan
Tayyip Erdoğan’ın aradan geçen 18
yılda servetini 730 kat arttırmış.
Forbes Dergisi en zengin liderler
sıralamasında Erdoğan’ı en zengin
8 liderden birisi olarak göstermişti.
Bugün serveti 1000 kat artmış durumda... Erdoğan servetini böyle artırıyor işte.
Sonuç olarak, AKP bir bataklığın
içerisindedir. Onlar için her türlü
soygun, rüşvet, talan meşrudur. Onların bu soygunlarını, talanlarını ifade
edecek kelimeler yetersiz kalır. Arsız
Başbakan yaptığı bir konuşmada rüşveti de savundu. “Hazineden beş kuruş çıkmamıştır. Hazineden 5 kuruş
çıksa gereğini yapardık... Birileri rüşvet almışsa da, verilmişse de kendi
aralarında alınıp verilmiş...”dedi.
Açıkça rüşvet alınıp verilmesini onayladı. Sahiplendi.
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Cebeci Mezarlığı

Ankara MGK Önü

19-22 Aralık’ta Katledilen 28 Devrimci Tutsağı
Unutmayacak, Katillerini Affetmeyecek,

Katliamın Hesabını Soracağız!
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Emperyalizmin halkı teslim almak
için ortaya koyduğu F tipi hapishanelere geçiş için kanlı bir katliam
gerçekleştirildi. 19 Aralık 2000 tarihinde 20 hapishaneye birden operasyon başlatıldı. Kıbrıs Harekatı’ndan sonra en büyük operasyon
diye adlandırıldı. 4 gün süren operasyonda binlerce asker görev aldı.
Yaklaşık 20.000 kimyasal gaz bombası, uzun namlulu silahlar ve niteliği
hala bilinmeyen kimyasal gazlar kullanıldı. 28 devrimci tutsak kurşunlanarak, boğularak ve diri diri yakılarak katledildi. Katilleri başta dönemin Başbakanı, Adalet ve İçişleri
Bakanı gibi birçok devlet görevlisidir.
13 yıl önce vahşice katlederek devrimci mücadeleyi bitireceklerini sanıyorlardı fakat mücadele sürüyor.
19 Aralık’ta verilen dişe diş savaş
halklaştı ve ayaklanarak büyüdü.
20 Aralık günü TAYAD’lı Aileler,
Ankara’da bulunan MGK Genel Sekreterliği önünde katliamın sorumlularından hesap sordu.
19-22 Aralık 2000 tarihinde devlet,
ölüm oruçlarını bitirmek, devrimci
tutsakların iradelerini kırmak, halka
yapılan zulmün karşısında duran tutsakları teslim alabilmek ve bu zulmü
her geçen gün daha da arttırmak için
20 hapishaneye eş zamanlı saldırdı.
Yaşanan bu saldırıda 28 tutsak kimyasal silahlar, kurşunlarla katledildi.
Bayrampaşa Hapishanesi’nde 6 kadın
tutsak diri diri yakıldı.

Yaşanan bu katliamın üzerinden
tam 13 yıl geçti. 13 yıldır katliamın
hiçbir sorumlusu yargılanmazken
devlet katliamı yaşamış ve katliamdan sağ kurtulmuş olan devrimcilere
adeta “niye yaşıyorsun” dercesine
davalar açtı. Devlet her zamanki
gibi adaleti sağlamadı.
Katliamın hesabını sormak için
katliam kararının verildiği MGK
Genel Sekreterliği önünde toplanan
TAYAD’lı Aileler yaptıkları açıklamada hiç kimsenin katledilen 28
devrimci tutsağı, tecrite karşı yapılan
Büyük Direniş’te şehit düşen 122
devrimciyi unutmalarını beklememesini söyledi. Yapılan açıklamada
“19-22 Aralık Katliamı’nın birinci
dereceden sorumluları olan dönemin
Adalet Bakanı Hikmet Sami Türk,
İçişleri Bakanı Sadettin Tantan, Jandarma Genel Komutanı Aytaç Yalman, Jandarma Harekat Başkanı Osman Özbek 28 devrimci tutsağı katletmenin hesabını verecekler” denildi.
Yapılan açıklamada katliamın üzerinden geçen 13 yılın 12 yılının AKP
iktidarında geçtiği, AKP’nin katilleri
koruduğu ve hasta tutsaklara karşı
uyguladığı politika ile katliamı devam
ettirdiği söylendi. Katledilen 28 devrimcinin isimleri tek tek sayılarak
“Yaşıyor, Savaşıyor” sloganı atıldı.
Eylemin devamında, TAYAD’lı
Aileler kan atma eylemi yaptı. Dökülen kanın o “çok güvenlikli” binalarının kapısının önüne, duvarına

geldiğini gören polis kandan irkilerek
durduğu yerden geriye adım attı.
TAYAD’lı Aileler, 18 Aralık’ta
da İstanbul Adliyesi C Kapısı önünde
zincirleme eylemi yaptı. 19 Aralık
Katliamı’nı teşhir etmek amacıyla
kendilerini korkuluklara zincirleyen
2 TAYAD’lı, “19 Aralık Katliamı’nın
Katilleri, Sorumluları Yargılansın,
Adalet İstiyoruz” yazılı pankart açtılar.
Sloganların atıldığı eylem 45 dakika sürdü. Bu sırada halkta eyleme
destek verip TAYAD’lıların pankartı
tutmasına yardım etti. Katil polis
zinciri kesip TAYAD’lıları işkenceyle
gözaltına aldı.

“Halkımız Sizin
İçin Ölüyoruz”
Katliamın 13. yıl dönümünde de
şehitler unutulmadı. 19 Aralık’ta
Sağmalcılar Metro İstasyonu önünde
toplanan kitle, “19-22 Aralık Katliamı’nı Unutmadık, Unutmayacağız”
yazılı pankartı açarak yürüyüşe başladılar.
Sloganlarla yürüyen kitle Bayrampaşa Hapishanesi önüne geldiğinde başta 19 Aralık şehitleri olmak
üzere tüm devrim şehitleri için 1
dakikalık saygı duruşu yaptı. Saygı
duruşunun ardından ortak basın metni
okundu. Basın metninde emperyalizmin politikası olan F tiplerinin
kanlı bir şekilde açıldığı, geçen 13
yılın 12’sinin AKP iktidarında geçtiği
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Bağcılar

ganıyla Cebeci Mezarlığı yankılandı.
Burada yapılan konuşmalarda, “Bu
katliamı devrimciliği bitirmek için
yaptılar. 7 yılda 122 kez öldük diz
çökmedik” denildi. Şiirlerin okunmasının ardından program şehit mezarlarına karanfil bırakılarak bitirildi.

İstanbul

Gülsuyu

Örnektepe

Edirne
ve katliamın hasta tutsakların katledilmesiyle sürdüğü belirtildi.
Ardından hapishane girişinde şehit
resimlerinin üzerine karanfil konularak sözü sanatçılara bıraktılar. Grup
Yorum ve Grup Munzur türkülerini
ve marşlarını söylemesiyle program
sonlandırıldı.
Daha sonra buradan Cebeci Mezarlığı’na geçilerek burada meşaleli
yürüyüş gerçekleştirildi. TAYAD’lı
Aileler şehitlerin mezarları başında
“Sizleri Unutmadık Unutturmayacağız” diye haykırdılar.
122’ler başta olmak üzere tüm
devrim şehitleri için bir dakikalık
saygı duruşu ile program başladı.
122’lerin isimleri okunurken hep bir
ağızdan söylenen “YAŞIYOR” slo-

Sarıgazi’de Liseli Dev-Genç’liler
Mehmetçik Lisesi’nde 19-22 Aralık
Direnişi’ni selamladı. 20 Aralık’ta
Liseli Dev-Genç’liler Sarıgazi Mehmetçik Lisesi’nde “19-22 Aralık Katliamı’nın Hesabını Soracağız-Liseli
Dev-Genç” imzalı pankartı okulun
bahçesine asarak slogan attılar.
Taksim’de 20 Aralık günü saat
16.15’te Burger King’in teras katını
19-22 Aralık Katliamı’nı teşhir etmek
için 2 TAYAD’lı işgal etti. İşgalde
“19-22 Aralık Katliamdır TAYAD’lı
Aileler” yazılı pankart açıldı. İşgalde
19-22 Aralık Katliamı sorumlularının
yargılanması ve hayatını kaybeden
28 devrimci tutsak sesli konuşmalarla
halka anlatıldı. “Kahrolsun Faşizm,
Yaşasın Mücadelemiz”, “Kahramanlar
Ölmez Halk Yenilmez” sloganlarının
atıldığı eylem 25 dakika sürdü. Daha
sonra katil polisin gelmesiyle TAYAD’lılar işkenceyle gözaltına aldı.
Kartal’da 22 Aralık günü Ahmet
Şimşek Koleji önünde buluşan Halk
Cepheliler, “19 Aralık’ın Katilleri
ve Sorumluları Yargılansın”, “Adalet
İstiyoruz”, “Diri Diri Yakanları Unutmadık Unutturmayacağız”, “Katillerden Hesap Soracağız” ve 28 şehidin
resimlerinin bulunduğu pankartların
arkasında kortej oluşturarak Minibüs
Caddesi’nde yürüyüşe geçtiler.
Yürüyüş boyunca sık sık slogan
atan Halk Cephelilere, Kartal halkı
da destek verdi. Kartal Meydanı’na
gelindiğinde açıklama yapıldı. Açıklamanın ardından Halk Cepheliler,
AKP’nin halk düşmanı polislerini
göstererek; “19-22 Aralık’da 28 devrimciyi katledenler şehitlerimizi anmamıza bile tahammül edemiyorlar.
Kartal’da yaptığımız afişlerimizi söktüler, evlerimizi bastılar ve buraya
gelerek bizleri tahrik etmeye çalışıyorlar. Baskılarınıza boyun eğmeyeceğiz, teslim olmayacağız, yola

gelmeyeceğiz” diyerek polisi teşhir
ettiler. Korkudan arkalarına bakmadan
kaçan halk düşmanları gittikten sonra
eylem sona erdi.
1 Mayıs Mahallesi’nde Halk
Cepheliler, 19-22 Aralık 2000’de
katledilen devrimci tutsakları unutturmayacaklarını gösterdiler. Mahallede, sokaklarda ve cadde üzerindeki
duvarlara katliamı anlatan ve adalet
isteğini haykıran afişler asan Halk
Cepheliler bir yandan da yol üzerindeki kahvelere girerek bildiri dağıttılar. Bildiri dağıtımı sırasında halka
katliamın ardından 13 yıl geçtiğini
anlatan Halk Cepheliler katiller cezalandırılana kadar ellerinin yakalarında olacağını anlattılar. Halk Cepheliler ayrıca “19-22 Aralık Katliamı’nın Hesabını Soracağız” yazılaması yaparak adaleti eninde sonunda
sağlayacaklarını gösterdiler.
Bağcılar’da mahallenin değişik
yerlerine “19-22 Aralık Katliamı’nın
Hesabını Hikmet Sami Türk’ten Soracağız” yazılaması yapıldı.
Gülsuyu-Gülensu’da 19 Aralık
Katliamı’nı teşhir eden, hesap sorma
kararlılığını vurgulayan afişler asıldı.
Hasan Ferit Meydanı ve dernek çevresindeki sokaklara, okul durağı ve
minibüs yoluna 50 afiş asıldı.
20-21 Aralık günlerinde katliamcılar teşhir edilmeye devam edildi.
20 Aralık günü Halk Cepheliler Hasan
Ferit Meydanı’nda afiş asarken
AKP’nin hırsız, katil polisi Halk
Cephelilerin yanına gelip “tamam
yeter artık, buraya yapmayın” dedi.
Bunun üzerine Halk Cepheliler “size
mi soracağız nereye afiş asacağımızı”
diyerek afişlemeye devam ettiler.
Küfür etmeye başlayan sefiller anında
susturulup halka sesli konuşma yapıldı. “Bunlar Hasan Ferit’in katilleri,
bunlar çetecileri besleyen, büyütenlerdir. Gülsuyu halkını baskıyla korkutmaya çalışan bu ahlaksızlara mahalleyi dar edeceğiz” denildi. Oradan
geçen kadınlar “helal olsun size gençler” diyerek alkışladı. Bunun üzerine
polis akreplerin içine çekildi.
İkitelli ve Halkalı’da Halk Cepheliler 17 Aralık günü afişleme, kuşlama ve bildiri dağıtımı yaptı. İkitelli’nin Atatürk ve Mehmet Akif
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mahallelerinde 300’e yakın afiş asan
Cepheliler aynı içerikte olan kuşlamaları da yaptılar. Akşam saatlerinde
Arena Park civarında ve kahvehanelerde 300 adet bildiri halka ulaştırıldı. Halkalı’da liseli öğrenciler tarafından Ayakkabı Endüstri Meslek
Lisesi etrafına ve okul içine 19 Aralık
pullamaları yapıldı.
Örnektepe’de katliamın yıl dönümü olan 19 Aralık günü Cepheliler,
hem 19 Aralık Direnişi’ni selamladılar
hem de yolsuzluk operasyonu adı
altında iyice teşhir olan AKP’nin işkenceci polislerinden hesap sordular.
Günün tarihinin çok manidar olması
nedeniyle AKP’nin işkenceci polisleri
saatler öncesinden Okmeydanı ve
Örnektepe’nin birçok yerine yüzlerce
çevik kuvvet, akrep ve TOMA’larla
yığınak yapmıştı. Ancak ne kadar
kalabalık gelirlerse gelsinler Cephelilerin iradesinden üstün olamayacaklarını gördüler. 21.00’da başlayan
korsan eylem havai fişeklerin Etibank
Caddesi üzerinde gezen Akrep adlı
zırhlı araçlara atılmasıyla başladı.
Arka arkaya patlayan havai fişekler
ve atılan molotoflardan çok sayıda
akrep yanarak mahalleden uzaklaştı.
Eylem sırasında barikatlardaki ateşi
söndürmeye gelen TOMA aracıda
Cepheliler tarafından ateşe verildi.
Eylemde, “Umudun Adı DHKP-C”,
“Titre Oligarşi Parti Cephe Geliyor”
sloganları atıldı.
Sarıgazi’de Cepheliler, 17 Aralık
akşamı Demokrasi Caddesi’nde ses
bombalı bir eylem gerçekleştirdi.
Polisin yığınak yaptığı Kaymakamlık’a 50 metre uzaklıkta bulunan caddeyi trafiğe kapatan Cepheliler “1922 Aralık Katliamı’nın Hesabını Soracağız-Cephe” imzalı bomba süsü
verilmiş pankartı asarak sloganlarla
ses bombası patlattı. Kaymakamlık’tan izlemekle yetinen AKP’nin
işkenceci polisleri kafalarını dahi çıkaramadı. Halkın ilgisinin yoğun olduğu eylemde “19-22 Aralık Katliamı’nın Hesabını Soracağız, DHKCSPB Katillerin Peşinde” sloganları
atıldı.
Gazi Mahallesi’nde Cepheliler,
17 Aralık günü saat 22.00’da molotoflarla yolu trafiğe kapatarak, “Ya-

şasın 19 Aralık Direnişimiz”, “Yaşasın
Ölüm Orucu Direnişimiz”, “Katillerden Hesap Soracağız”, “Umudun
Adı DHKP-C” sloganlarını attılar.

Ankara: 19 Aralık’ta Ankara Sincan F Tipi Hapishanesi önünde, Alınteri, BDSP, DHF, ESP, Halk Cephesi,
Kaldıraç, Partizan ve SODAP’ın katılımıyla yürüyüş ve ardından basın
açıklaması gerçekleştirildi. 70 kişinin
katıldığı yürüyüş tutsaklara slogan
seslerinin ulaşabilmesi için F tipi
tecrit hücrelerinin olduğu yerde yapıldı. Hapishane kampüsünün giriş
kapısına kadar yapılan yürüyüşte sık
sık sloganlar atıldı. Giriş kapısı önünde yapılan açıklamada önce 19-22
Aralık Hapishaneler Katliamı’nda
şehit düşenlerin isimleri okunarak
“Yaşıyor, Savaşıyor” sloganları atıldı.
Mamak İlçesi’nde 19-22 Aralık
Katliamı’yla ilgili yazılamalara devam
edildi. Mamak’ın Ege, Boğaziçi, General Zeki Doğan, Cengizhan ve Şirintepe mahallelerinde “CEPHE”,
“DHKP-C” imzalarıyla “19 Aralık
Katliamı’nın Hesabını Soracağız”,
“Hikmet Sami Türk Halkın Adaletine
Er Geç Hesap Verecek”, “Katillerden
Hesabı DHKC Soracak” yazılamaları
yapıldı.
19 Aralık’ta Yüksel Caddesi’nden
başlayarak AKP İl Binası’nın önüne
kadar yürüyüş yapıldı. Yürüyüş boyunca sloganlar atıldı. AKP İl Binası
önünde yapılan açıklamada önce 1922 Aralık Hapishaneler Katliamı’nda
şehit düşenlerin isimleri okunarak
“Yaşıyor, Savaşıyor” sloganları atıldı.
Eylem, Alınteri, BDSP, DHF, ESP,
Halk Cephesi, Kaldıraç, Partizan ve
SODAP’ın katılımıyla yapıldı.
20 Aralık günü, Çankırı Hapishanesi’nde kendini katil sürülerinin
saldırılarını durdurmak için feda eden
İrfan Ortakçı’nın ailesinin verdiği
yemeğe 100 kişi katıldı. Yemeğin
ardından yapılan anma programında
19-22 Aralık Katliamı’nın anlatıldığı
bir sinevizyon gösterimi izlendi.
22 Aralık günü TAYAD’lı Aileler,
Karşıyaka Mezarlığı’nda 19 Aralık
şehitlerini ziyaret etti. İrfan Ortakçı,
Ümüş Şahingöz ve Melek Birsen
Hoşver’in mezarları ziyaret edildi.

Sevdikleri türküler söylenip, devrimcilik yaşamları üzerine sohbet
edildi. Özellikle düşmanın son dönemde şehit mezarlarımıza yaptığı
saldırıları boşa çıkartmak için mezarlarımızı sık sık ziyaret ederek
sahip çıkmamız gerektiği “Mezarlarımızda ot bitmeyecek” şiarını ancak
böyle gerçekleştirebileceğimiz söylendi.

Tekirdağ: Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi önünde Tekirdağ
Dev-Genç tarafından 23 Aralık’ta
19 Aralık Katliamı’yla ilgili eylem
yapıldı. 12 kişinin katıldığı açıklamaya DÖB’de destek verdi. Sloganların atıldığı eylemde “Biz katilleri affetmeyecek, adalet yerini
bulana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz” denildi. Ayrıca 22 Aralık’ta Cepheliler 19 Aralık Katliamı
ile ilgili yazılamalar yaptı.

Eskişehir: 18 Aralık günü Cepheliler, Büyükdere Mahallesi’nde yazılama yaptı. 19-22 Aralık Hapishaneler Katliamı’nın hesabının sorulacağı duvarlara nakşedildi. “122 Şehit
Onurumuzdur”, “Hikmet Sami Türk
Halkın Adaletine Hesap Verecek”,
“Diri Diri Yakılan 6 Kadının Hesabını
Soracağız”, “Cephe” yazılamaları
yapıldı.
19 Aralık günü Hamam Yolu’nda
toplanan kitle “19-22 Aralık Katliamı’nın Hesabını Soracağız” pankartıyla Adalar’a yürüdü burada ise
açıklama yapıldı. Açıklamada, katliamın, tüm devrimci demokrat ve
yurtseverleri sindirme, örgütsüzleştirme ve teslim alma, tüm halka gözdağı verme saldırısı olduğu söylendi.
ESP ve BDP ile birlikte yapılan
eyleme DHF, Partizan da destek verdi.
Açıklamanın ardından 19-22 Aralık Katliamı şehitleri için anma düzenlendi. 19 Aralık’ı anlatan bir belgeselin izlenmesinin ardından 19
Aralık’a gelmeden önceki süreci,
sonrasını ve katliamı anlatan bir sunum yapıldı. 17 kişinin katıldığı
anma marşların hep birlikte söylenmesiyle sona erdi.
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İzmir: 19 Aralık günü İzmir Halk
Cephesi, Buca Hapishanesi önünde
25 kişinin katılımıyla eylem düzenledi. Yapılan konuşmalardan sonra
Buca Hapishanesi’nin içerisine kırmızı karanfiller atıldı.
Eylemin ardından, Buca Kaynaklar’da mezar ziyaretine gitti. Gökhan
Özocak nezdinde bütün devrim şehitleri için 1 dakikalık saygı duruşu
yapıldı. Saygı duruşundan sonra Gökhan Özocak ve 19-22 Aralık hakkında
konuşmalar yapıldı. “Bize Ölüm
Yok” marşı söylenerek anma bitirildi.
Ayrıca Müjdat Yanat, Gürsel Akmaz,
Ümit Doğan’ın da mezarları ziyaret
edildi. Berrin Bıçkılar denizi çok
sevdiği için denize karanfiller atıldı.
22 Aralık’ta ise İzmir Halk Cephesi, 2000 yılında 20 hapishanede
yapılan saldırıyı ve şehitleri anmak
için TÜMTİS Binası’nda bir anma
düzenledi. Anma katliamın ve ölüm
oruçlarının anlatılmasıyla başladı
daha sonra katliamın hukuksal değerlendirmesi yapıldı ve Halk Cephesi
adına yapılan konuşmada ölüm oruçlarının meşruluğu ve neden ölüm
orucu direnişinin seçildiği anlatıldı.
Grup Günışığı şehitler için marşlar
ve ağıtlar okudu, Grup Günışığı yaptığı konuşmada “Onlar devrimcilerden
korkuyorlar ve korkuları boşa değil
onlara dünyayı dar edeceğiz” dedi.
Kuruçeşme Mahallesi’nde de 1922 Aralık şehitlerini anmak için 6
adet “DHKC”, “19-22 Aralık Katliamı’nın Hesabını Soracağız”,
“DHKP-C” yazılamaları yapıldı.

Çanakkale: 20 Aralık’ta DevGenç, SGD ve YDG, Çanakkale E
Tipi Hapishanesi’nin önünde eylem
yaptı. Açıklamada; “Katillerimizi
affetmeyeceğiz” denildi. Demokratik kitle örgütlerinin de destek verdiği eyleme 25 kişi katıldı.
Malatya: 19 Aralık günü Malatya
Halk Cephesi tarafından 19-22 Aralık
şehitleri anması yapıldı. Anma, saygı
duruşunun ardından okunan şiirlerle
başladı. Tecrit ve tecrit zihniyetinin
günümüzdeki halini, devrimci tutsakların tecrit politikası karşısında
yılmayışını ve 19-22 Aralık Katlia-

mı’nda yaşananları içeren bir söyleşi
yapıldı. Söyleşi esnasında, katılımcılara ölüm orucu direnişçilerinin içtiği şekerli su ikram edildi.
Söyleşiden sonra 16 Aralık 2002
de ölüm orucunda şehit düşen Feride
Harman’ın babası Asaf Harman da
o günlerde kendi yaşadıklarını ve
TAYAD’lıların mücadelesini anlatan
bir konuşma yaptı.
Program katılımcıların eşliğinde
sokakta çekilen halaylarla ve “Katil
Devlet Hesap Verecek”, “19-22 Aralık’ı Unutma Unutturma” sloganlarıyla bitirildi.
Feride Harman’ın Kürecik’teki
mezarı ziyaret edildi. Mezarlık ziyaretinden sonra da köydeki evleri
ziyaret edilerek program bitirildi.

Edirne: 20 Aralık’ta DevGenç’liler, anma programı düzenlediler. Katliam ve direnişin anlatıldığı konuşmaların ardından belgesel
gösterimi yapılarak TAYAD’lı Aileler’in yayınlamış olduğu açıklama
okundu. Ayrıca Canım Feda kitabından da bir bölüm okunarak Ahmet İbili’nin yapmış olduğu feda
eylemine tanıklık eden tutsakların
anlatımları paylaşıldı.
Antalya
Antalya Halk Cephesi, 19-22 Aralık Katliamı’nı ve Direnişi’ni anlatmak için panel düzenledi. Kızılarık
Cemevi’nde düzenlenen panele Av.
Behiç Aşçı, TAYAD’dan Ahmet Kulaksız ve Yurdagül Gümüş konuşmacı
olarak katıldı.
TAYAD’lı Ahmet Kulaksız, 19
Aralık sürecini, ailelerin çocuklarını
sahiplenmelerini ve tecriti, yaşananları
anlattı.
Yurdagül Gümüş ise 19-22 Aralık’a gelinen süreci hapishane cephesinden anlattı. Hapishanelerde devrimcilerin ölüm orucu direnişine nasıl
karar verdiğini ve Uşak Hapishanesi’nde yaşananları anlattı.
Panelde son olarak Behiç Aşçı’nın
19 Aralık Katliamı’nda gelinen yargı
aşamasını anlatmasından sonra panel
bitirildi.
19 Aralık günü de meşaleli eylem
yapıldı. Kışlahan Caddesi’nin giri-

şinde toplanan kitle sloganlarla Attalos
Meydanı’na kadar yürüdü. 19 Aralık
Katliamı’nı teşhir eden dövizlerin
taşındığı eyleme halk alkışlarla destek
verdi.
Attalos Meydanı’nda yapılan açıklamada “Bizler acılarımızı unutmayacağız. Kimse bizden diri diri yakılan 6 kadını, 28 devrimcinin nasıl
katledildiklerini unutmamızı beklemesin. Adalet yerini bulup, hesap
sorulana kadar yanan ve kurşunlanan
bedenlerle karşılarında olmaya devam
edeceğiz. Ta ki adalet yerini bulup,
sorumlular hak ettiği cezaları alana
kadar mücadelemiz baki olacaktır”
denildi.

Balıkesir: 19 Aralık günü TÜİK
önünde Dev-Genç’liler 19 Aralık
Hapishaneler Katliamı’na ilişkin basın
açıklaması yaptı. Açıklamada 19 Aralık Katliamı’nın devletin ve emperyalizmin işbirliği ile yapıldığı; devrimcilerin düşüncelerinden vazgeçmek yerine bedenlerini barikat yapıp
direndikleri ve bu geleneğin bugünde
sürdüğü açıklandı. Sloganlarla devam
eden eylemde, Dev-Genç’lilere açılan
soruşturmalara da değinilerek “Açtığınız soruşturmalar bizi yıldırmıyor
düşünmeye ve düşüncelerimizi ifade
etmeye devam edeceğiz” denildi.
Eyleme DHF de katıldı.
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Denizli: Cepheliler, 19 Aralık
Katliamı için yazılamalar yaptı.
Duvarlara, “19-22 Aralık Katliamı’nın Hesabını Soracağız DHKC”
ve “Katillerden Hesabı DHKC Soracak” yazıldı. Ayrıca “Umudun Adı
DHKP-C” yazılamaları yaptı.
22 Aralık’ta Dev-Genç’liler, ölüm
orucu şehidi Murat Çoban’ın mezarı
başında anma yaptı. Yapılan anmada
19-22 Aralık Katliamı’nın önemi anlatıldı ve şehitlerin kavgamızdaki
yol göstericimiz olduğu vurgusu yapıldı.

Dersim: 21 Aralık’ta Halk Cepheliler 13 yıl önce 20 hapishaneye
gerçekleştirilen katliam saldırısında
katledilen 28 devrimci tutsağı andı.
Anma başta 19-22 Aralık şehitleri
olmak üzere tüm devrim şehitleri
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adına yapılan saygı duruşuyla
başladı. Saygı duruşunun ardından
Nazım Hikmet’in “Zafere Dair”
şiiri okundu ve 19-22 Aralık ile
ilgili kurgu izlendi.
Açıklamada Seyhan Doğan’ın
kömürleşmiş bedeninin, diri diri
yakılan 6 kadın tutsağın unutulmayacağı, 28 devrimci tutsağın
katilleri olan katliamcıların asla
affedilmeyeceği ve hesabının sorulacağı söylendi. Enver Gökçe’nin “İlk Adım” şiiri ve “Bize
Ölüm Yok” marşı okundu.
22 Aralık’ta da, 19 Aralık 2000
yılında Çanakkale Hapishanesi’nde yapılan katliamı durdurmak
için feda eylemi yapan Fidan Kalşen Dersim’de mezarı başında
anıldı.
Kalşen’in mezarı başında, “13
yıl önce 20 hapishanede gerçekleştirilen katliamda 28 devrimci
tutsak katledildi. Ama Fidan Kalşen ve 122 şehidimiz buna izin
vermedi. İdeolojimizden taviz
vermedik. Bize düşen attığımız
her adımda onlar gibi yaşamaktı.
Onlar gibi halk ve vatan sevgisine
sahip olmaktı” denilerek. 19-22
Aralık şehitleri nezdinde tüm devrim şehitleri adına saygı duruşuna
geçildi. Daha sonra “Bize Ölüm
Yok” marşıyla ve mezara konulan
karanfillerle anma sonlandırıldı.
Ardından Fidan Kalşen’in ailesi
ziyaret edilerek karanfil verildi.

Adana

Eskişehir

Kütahya: 20 Aralık’ta Eğitim-Sen

Dersim

Ankara

Mersin:

19 Aralık’ta Mersin
Haklar Derneği’nin yanında eylem
yapıldı. 13 yıl önce yapılan hapishane katliamı halka anlatıldı.
20 kişin katıldığı açıklamayı Murat
Türkmen okudu. Eylem, “Yaşasın
Ölüm Örucu Direnişimiz”, “Yaşasın 19-22 Aralık Direnişimiz”
sloganları ile bitirildi.
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Kütahya Şubesi’nde bir araya gelen
DEV-GENÇ’liler 19-22 Aralık’ta katledilen 28 devrimci tutsağı andılar.
Anma 19-22 Aralık şehitleri için 1
dakikalık saygı duruşunun ardından
başladı. TAYAD’lı Aileler’in yazdığı
katliamla ilgili metin okunduktan
sonra 19-22 Aralık Katliamı’nı anlatan
kısa bir film izlendi ardından soru
cevap şeklinde ilerleyen katliamla
ilgili bilgilendirme yapıldı. Söylenen
marşlarla bitirilen anmaya 27 kişi katıldı.

Halkın Mühendis
Mimarları

Mersin

“19 Aralık, Etimizdeki Yanık, Bilincimizdeki Öfkedir” başlıklı, 20
Aralık tarihli açıklamalarında, “Direniş
hala sürüyor. Katledilen 28 tutsağın
öfkesi, coşkusu, inancı var bu büyük
iradenin içinde. Onların hesabını sorma, mirasını sürdürme tutkusu var”
dedi.

Balıkesir

Kocaeli: Kocaeli Gençlik Dernekliler, 20 Aralık’ta İnsan Hakları Parkı’nda eylem düzenledi. Yapılan açıklamada katil devletin, devrimcilere
yönelik yaptığı katliam anlatıldı. 122
şehit ve Büyük Ölüm Orucu Direnişi
halka anlatıldı. Sloganlarla son verilen
eyleme, 7 kişi katıldı.

Adana:

19 Aralık günü Halk
Cephesi’nin de aralarında bulunduğu kurumlar 19-22 Aralık 2000
Hapishaneler Katliamı’nı yapan
katillerin yargılanması için basın
açıklaması yaptı.
Adliye önünde yapılan açıklamada “Bugün hala hapishane-

lerden tabutlar çıkıyor. Ölüm ve hastalık üreten ‘hücre tipi hapishaneler’
kapatılmalıdır. Hasta arkadaşlarımız
derhal serbest bırakılmalıdır” denilerek
AKP’nin 19 Aralık Katliamı’nı hasta
tutsaklara uyguladığı politikalarla devam ettirdiği vurgulandı.
Açıklamaya Halk Cephesi, İHD,
BDP, BDSP, ESP, DP, DH katıldı.
Daha sonra Adana Özgürlükler Derneği’nde 19-22 Aralık şehitleri için
anma düzenlendi. Şehitler için yapılan
saygı duruşunun ardından şiirler okunup konuşmalar yapıldı. Anma 1922 Aralık Hapishaneler Katliamı’yla
ilgili sohbetlerin yapılması, şehitleri
tanıyanların onlar hakkındaki anılarını
anlatması ve slayt gösterimiyle sona
ererken hep birlikte şehitlerimiz adına
yapılan yemek yenilerek program bitirildi.

PİSLİĞİ DEVRİM TEMİZLER!

PARALEL DEVLET DEĞİL, OLİGARŞİK DEVLET
Devlet bir sınıfın diğer
İki şey değişti...
sınıf üzerindeki egemenlik
Birincisi; AKP’nin
aracıdır.
emperyalizmle girdiği
Devrimciler için devletin
ilişkiler değişti... Emtanımı bu kadar basit ve saperyalizmin Ortadodedir.
ğu’da izlediği “ılımlı
islam”
projesi çökünce
Bu tanımdan yola çıkarak
emperyalizm
nezninde
bakarsak devletin içinde “deAKP’nin misyonuda
rin devlet”, “paralel devlet”
bitti... Artık büyük Orgibi tartışmaların ne kadar yertadoğu projesini “eş
siz, anlamsız olduğu anlarız.
başkanlığı”, “stratejik
Kürt milliyetçileri ve devortalık” emperyalizm
Fethullah ve Tayyip Erdoğan; ikisi de tescilli Amerikan
leti direkt karşılarına almak
açısından
bir anlam ifauşağıdır. 11 yıl boyunca halkı birlikte soydular. Birlikte
istemeyen kesimler, devleti
de
etmiyor,
hatta hala
çalıp çırptılar. Bakmayın ağızlarından dini, imanı,
yıkarak devrim yapmak gibi
AKP’nin
bu
politikaAllah’ı, Kur’an’ı düşürmediklerini...
sorunları olmayan reformistler
ların
peşinden
koşması
ÇIKARLARI İÇİN SATAMAYACAKLARI HİÇBİR
yıllardır devletin içinde hep
emperyalizmi
rahatsız
DEĞERLERİ YOKTUR!
“derin” bir “devlet” aradılar
ediyor...
DİNİ,
İMANI,
ALLAH’I
PİSLİKLERİNİN, HIRSIZLIdurdular...
İkincisi ise; birinci
Kürt milliyetçi hareketi KLARININ ÜSTÜNÜ ÖRTMEK İÇİN KULLANIYORnedene
bağlı olarak oli90’ların başından beri izlediği LAR! SONSUZA KADAR HALKI SÖMÜRMELERİNE
garşinin
kendi içindeki
VATANIMIZI YAĞMALAMALARINA
“barış” isteyen politikalarına
iktidar
kavgası
su yüİZİN VERMEYECEĞİZ! ÇÜRÜMÜŞ DÜZENLERİNİ
karşılık bulamamasını hep bu
züne
çıkmasıdır.
Bu
BAŞLARINA YIKACAĞIZ!
“derin devlet”in varlığına
kavganın bu derece su
bağladı...
devlet” olmaz diyerek 11 yıldır Türyüzüne çıkmasının ülke içindeki neYapılan katliamlar, yakılan yıkalan
deni AKP'in eskisi gibi yönetemekiye'yi birlikte yönettikleri fethulköyler, infazlar, kayıplar, işkenceler
mesidir. Halkın içten içe artan hulahcıları “parelel devlet” ilan etti...
hep bu “derin devlet”in "kontrgezursuzluklarını, memnuniyetsiklikKarşılıklı suçlamalar, beddular “inrilla"nın işiymiş gibi gösterdiler...
lerini, eskisi gibi düzene kanalize
lerine gireceğiz” açıklamaları haedememesidir.
valarda uçuştu.
Bu durum devletin gerçek niteliğini gözardı etmek, gizlemektir.
Ayrıca AKP, hükümet olarak yüErdoğana sormak lazım.
rütme
yetkisini kullanırken izlediği
Halbuki bizim ülkemizde devlet
11 yıldır devletin içinde birlikte
politikalar
tekellere artık eskisi gibi
hep oligarşik devlet olmuştur. Olideğilmiydiniz?
güven
vermiyor...
Tekellere hizmet
garşik devlet ise işbirlikçi tekelci
Askerin hakimiyetini birlikte sonetmek
için
işbaşında
gelen AKP herburjuvazinin, toprak ağlarının ve telandırmadınız mı?
kesi aynı orada memnun edememiş
feci tüccarların devleti olmuş ve gelErgenekon, Balyoz Operasyonkimi tekelleri zenginleştirirken kimiş geçmiş bütün hükümetler de bu
larını
birlikte
yapmadınız
mı?
milerini
çeşitli nedenlerle batırmaya,
oligarşik devletin sahiplerine hizmet
yok
etmeye
çalışmıştır...
Devlet
içinde
sizden
olmayanları
etmişlerdir.
birlikte tasfiye etmediniz mi?
Bundan dolayı oligarşi içi kavga
Bu ne demek hükümetler değişesadece
Fethullahçılar’la AKP arasında
Halka
birlikte
saldırmadınız
mı?
bilir ama oligaşik devletin yapısı dedeğil,
oligarşinin
değişik kesimleri
ğişmez.
Halk düşmanı yasaları birlikte çıarasındada
devam
eden oligarşi içi
kartmadınız mı?
İşte oligarşik devletin bu yapısı
iktidar kavgasıdır...
göremeyenler veya görmek istemeKürt halkını birlikte katletmediniz
TÜSİAD 17 Aralık’ta AKP'ye
yenler ülkemizde ki hiç bir gelişmeyi
mi?
karşı
yapılan “yolsuzluk ve rüşvet”
doğru düzgün değerlendiremezler.
Yıllardır soygunu, talanı birlikte
operasyonun ardından yaptığı açıkBunların başında Kürt milliyetpaylaşmadınız mı?..
lamada var olan durumu “vahim bir
çileri gelir.
Peki bugün ne değişti de bu iki
tablo” olarak nitelendiriyor ve soAKP kendi “derin devletini” ilan
ortak arasında gibi görünen kavga
ruşturmanın “hukukun üstünlüğünü
etti!
gözetilerek” sonuna kadar gitmesini
oligarşi içi bir iktidar kavgayasına
Tayyip Erdoğan “devlet için de
istiyor... AKP yanlısı bir işverenler
dönüştü?

SÖMÜRÜ DÜZENİNİZİ YIKACAĞIZ!
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örgütü olarak bilinen MÜSİAD Genel
Başkanı Nail Opak’ da yaptığı açıklamada “yolsuzluk ve rüşvet operasyonunu yakından izliyoruz. Nerede ve kim tarafından gündeme
getirilirse getirilsin muhataplarına
bakılmaksızın yolsuzluk ve rüşvet
iddiaları sonuna kadar araştırılmalıdır” diyerek sonsuza kadar AKP’nin
arkasında durmayacağını, esas olanın
güç dengelerine göre çıkarları olduğunu göstermiştir.
Fethullahçılar oligarşik yapı içinde,
500’ün üzerinde AŞ. ile, binlerce orta
ölçekli işletmelerle ve yine binlerce
dershane ve özel okullarla çok büyük
bir sermayeyi kontrolünde tutan örgütlü ve önemli bir güçtür. AKP iktidarı boyunca girdiği ittifak ilişkileri
ile gücünü misliyle katlamıştır.
AKP çevresinde kümelenen diğer
tekellerle ciddi çıkar çatışması içindedir. İktidara verdiği kitle ve kadro
desteğiyle iktidardan daha fazla pay
almak istemektedir. Çatışmanın temelinde yatan çıkarlar üzerinden süren iktidar kavgası vardı. Bu çatışmanın nasıl biçimlendiğinin bir önemi
yoktur. Su yüzüne çıkan bu kavgadaki
entrikalardır. Fethullahçılar AKP ile

çelişkileri büyüyen Amerika’nın da
desteğini alarak bu çatışmayı derinleştirmektedir.
AKP’ de bu olup bitenin ne anlama geldiğini biliyor.
Mısır’da Mursi’nin başına ne geldiyse, iktidarı kaybetmesi durumunda
AKP’nin başına da o gelecektir.
Onun için AKP tüm olanaklarını kullanarak iktidarını korumaya çalışıyor...
Seçimleri kazanırsa bir yandan
iktidar kavgasını sürdürmeye devam
edecek diğer yandan ise Emperyalizme ve tekellere “benden başka
bir altenatifiniz yok” diyecek.
Emperyalizmin ve yerli işbirlikcileri uzun zamandır AKP dışında
alternatifler yaratmaya çalışsalar da
henüz bunu yaratabilmiş değil.
Amerika’nın CHP ile yapıtığı görüşmeler bu kapsamdaki çabalarıdır.
Bu çaba AKP’ye açılan yolsuzluk
ve rüşvet soruşturmalarıyla en üst
boyutta sürmektedir...
AKP iktidarını korumak için çok
daha pervasızlaşacaktır. Nitekim bugün
yaşananlar artık faşist devletin kağıt
üzerinde de hukukun, adaletin, yargının,

demokrasinin olmadığı en soygun,
yağma ve talan düzeni olduğu tüm
çıplaklığıyla olarak ortaya çıkmıştı.
Sonuç olarak:
Pisliği devrim temizler... Düzenin
tüm pisliklerini halka göstermeliyiz.
Her şey ortadadır. Halkı AKP’nin
ya da Fethullahçılar’ın etkisinden
kurtarmalıyız.
Oligarşinin bu tür krizleri düzenden umudunu kesen halk kitlelerini
yeniden düzene yedeklemek için büyük bir fırsat olarak değerlendirir.
AKP karşıtı büyüyen öfke AKP’yi
yargı aracılığıyla sıkıştıran Fethullahçılara yedeklenmeye çalışılıyor.
Gerek AKP, gerekse Fethullahçılar’ın tüm söylemleri bu yöndedir.
CHP oy kaygısıyla Fethullahçılara
çanak tutarken Kürt milliyetçileri de
“çözüm süreci bozulmasın” diyerek
AKP politikalarına yedeklenmeye
açıktır.
Ne AKP, ne Fethullahçılar; bu
pislik düzenin pisliğidir. Bu pisliği
ancak ve ancak devrim temizler. Biz
kitleleri düzene karşı devrime yönlendirmeliyiz. Halkın mücadelesini
büyütmeliyiz.

BU DÜZEN HIRSIZLARIN, UĞURSUZLARIN, NAMUSSUZLARIN DÜZENİDİR!

Pisliği Devrim Temizler!
Yalancı AKP'nin hırsızlığı, yolsuzluğu ve namussuzluğu biliyoruz ki yeni değildir. AKP'nin ve işbirlikçilerinin yoksul halklarımıza açlıktan başka verebileceği
hiçbir şey yoktur ve AKP iktidarının ne kadar yalancı,
ne kadar hırsız olduğunu tüm halkımız görmüştür.
AKP’nin yolsuzlukları, Halk Cepheliler tarafından
yapılan eylemlerle protesto edildi. Pisliğin ancak devrimle
temizlenebileceğini söyleyen Halk Cepheliler, halkı iktidardan hesap sormaya çağırdı.
Bağcılar
İstanbul’da Bağcılar Yenimahalle'de 22 Aralık’ta
Halk Cephesi AKP’nin yolsuzluğunu, hırsızlığını halka
teşhir etmek
için yürüyüş
gerçekleştirdi. Yürüyüş
öncesi sokak
sokak dolaşılarak sesli
çağrılarla
halk yürüyü-
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şe davet edildi.
Karanfiller Kültür Merkezi önünde toplanan kitle
“Bozuk düzende sağlam çark olmaz! Pisliği devrim temizler!” pankartı arkasında toplanmaya başladı. Kitle
sürekli “Pisliği Devrim Temizler!”, “Halkız Haklıyız
Kazanacağız!”, “Halkımız Saflara Hesap Sormaya!”
sloganlarını atarak çarşı boyunca yürüyüş gerçekleştirdi.
Yürüyüşün ardından yol trafiğe kesilerek Halk Cephesi’nin yayınlamış olduğu açıklama metni okundu. Kitle
dernek önüne geçerek ateş yakıp halaya durdu.
AKP’nin katil polisleri mahallenin sonundaki caddeye
akreple gelerek kitleyi provoke etmeye kalksa da, kitle
halaylarıyla, marşlarıyla gereken cevabı katil sürülerine
verip, mahalleden kovdu. Yürüyüşe 60 kişi katıldı.
Sarıgazi
Sarıgazi'de, düzenin yolsuzluğuna karşı 20 Aralık'tan
itibaren her akşam saat 19.30'da tüm mahalle halkıyla
tencerelerle, tavalarla yürüyüş düzenleniyor. AKP'nin
düzenbazlığını tüm Türkiye'ye duyurana kadar sloganlarıyla, halaylarıyla elemlerine devam edeceklerini duyurdular.

PİSLİĞİ DEVRİM TEMİZLER!

Devlet 19 Aralık’ta Hapi̇shanelerde 28 Devri̇mci̇ Tutsağı Katletti̇

19-22 Aralık’ta Kurulan
Barikatlar Şimdi Türkiye
Halklarının Direniş Silahıdır!-2
“....İkinci barikatı kurup sağlamlaştırdıktan
sonra birbirimize bakıp güldük. Dedik ki;
birer sigara yakalım. Sanki bizi öldürmeye
gelmemişlerdi, sakindik. Düşmanın gaz
bombaları, barikatın yanan ateşi ve
biz... O ateşin etrafında sigaralarımızı
tüttürmeye başlamıştık. Bu belki de
son sigaralarımız olacaktı diye düşünüyorduk.
Rahattık, çünkü direniyorduk. Bu
rahatlığımız direnişin gücüydü.”
19 Aralık 2000 günü barikatların
ardında direnen Özgür Tutsaklardan
birisi o anı böyle anlatıyor.
“Rahattık, çünkü direniyorduk” sözü aslında 19 Aralık Direnişi’nin özünü anlatmaya yetiyor.
Kurşun sesleri, iş makinalarının uğultusu altında
çatılardan, mazgal deliklerinden saldıran askerlere;
türlü türlü gaz bombaları, sinir gazları ve
tazyikli sulara; kahkahalar atarak altı kadını diri diri yakan
ölüm mangalarına
ve daha nice zulüm çeşidine karşı
bu rahatlığı sağlayan siyasal bilinçtir.
Bu siyasal bi-

lincin başlıca iki kaynağı vardı:
Birincisi; direniş kararı almak ve direnmek
baştan zaferi kazanmak demekti.
İkincisi ise; emperyalizmin ve oligarşinin
saldırısının “stratejik” olduğunu anlamak ve
buna karşı geliştirilecek olan direnişin de aynı
ölçüde “stratejik” önemde olduğunu kavramaktı.
Saldırı büyük ve kapsamlıydı. O halde direniş ve direnişin kazanımı da büyük olacaktı.
Tutsaklar daha direnişe hazırlık günlerinde
bilmekteydiler ki; barikatın iki tarafında sadece
kendileri ve oligarşinin askerleri olmayacaktı.
Barikatın bir tarafında tutsaklarla birlikte
ezilen halklar diğer tarafında ise askerlerin
ardında IMF, Dünya Bankası, tekeller, emperyalist ordular yani ne kadar kan emici, sömürücü, katliamcı varsa onlar da orada olacaklardı.
Savaş belki dört duvarın arasında gerçekleşecekti.
Ancak o dört duvarın arasında yaşanacak
salt bir “çatışma” değildi. Orada “sınıf mücadelesi”nin en keskin kavgalarından biri gerçekleşecek; halklarımızın kaderi belirlenecekti.
Devrimcileri güçlü kılan bu bilinçti. Emperyalistlerin, NATO toplantılarında “21. yüzyıl
ayaklanmalar yüzyılı olacak” diye alacakları
önlemleri tartıştıkları; tüm dünya halklarını
tecritle, işgallerle, katliamlarla ıslah etmeye
çalıştıkları bir dönemde devrimciler de misyonlarının bilincinde olmak zorundadırlar.

SÖMÜRÜ DÜZENİNİZİ YIKACAĞIZ!
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Halkın öncüsü olmak; halka yönelik saldırılarda en önde olmak ve
saldırıları püskürtmek devrimci ve
sosyalist olmanın başlıca koşuludur.
Parti-Cepheli tutsaklar da 19 Aralık günlerinde “ölecek ama teslim
olmayacak” olmanın halklarımıza
bırakacağı mirasın bilincinde olarak
savaşa girdiler.
Ahmet İbili, Ümraniye Hapishanesi’nde operasyonu durdurmak için
feda eylemi yaparken “Bir canım
var halkıma feda olsun” diyordu.
Şefinur Tezgel, Bayrampaşa Hapishanesi’nde diri diri yakılırken
“Halkımız sizin için ölüyoruz” diye
sesleniyordu.
19 Aralık şehitlerinin, Büyük Direniş boyunca şehit düşen 122’lerin
geleceğe ve halkımıza bu seslenişleri
geçen zaman içinde karşılığını buldu..
Her boykotta, her işçi direnişinde, yıkımlara karşı taşla, sopayla, molotofla direnen gecekondularda, irili ufaklı her direnişte
19 Aralıkların ruhu yaşamaya devam etti.
Tecrit, emperyalizmin politikasıydı
ve salt hapishanelerle sınırlı değildi.
Tecrit saldırısıyla halkları teslim almanın emperyalizmin “istikrarı” ve
geleceği açısından önemi büyüktü.
Hapishanelerde tecriti kabul etmek, irademizi, düşüncelerimizi,
inançlarımızı, özgürlüğümüzü düşmana teslim etmek demekti.
Tecriti kabul etmek demek açlığı,
yoksulluğu, adaletsizliği ve zulüm
düzenini kabul etmek; halkların yarattığı maddi, manevi, kültürel tüm
değerleri; gelenekleri bir tarafa atmak
demekti.
Tecrit tutsaklar nezdinde tüm halklara “teslim ol” çağrısıydı.
Düşüncelerinizden, inançlarınızdan “soyunun”; örgütlenme, direnme
başta olmak üzere “Tüm haklarınızdan vazgeçin” diyordu.
19 Aralık günü oligarşinin uyguladığı vahşet “tesadüf” değildi. Bu
vahşetin hedefleri vardı.
Birincisi; tutsaklara uygulanan

katliamla tüm halka
korku, gözdağı verilecekti.
İkincisi; F tipi
tecrit uygulamasına
geçebilmekti. 19
Aralık günü “diri
diri yakmak” pahasına öyle bir vahşet
uygulanacaktı ki tutsakların tüm iradeleri kırılacak; Ölüm
Orucu Direnişi bitirilecek; "sorunsuz"
bir şekilde F tipi hapishaneler birer
teslim alma aracına dönüşebileceklerdi.
Üçüncüsü ise; devrimci hareket
ve devrimci örgütlülük sadece tasfiye
olmayacak, aynı zamanda imha da
olacaktı.
Oligarşi Parti-Cephe’nin her koşulda direnme geleneğini biliyor; bunun için sadece direnişi kırmakla
kalmayıp aynı zamanda örgütlülüğü
fiziken yok etmenin hesabını yapıyordu.
Emperyalizmin krizi derinleşiyordu. O derinleşen kriziyle can çekişirken önlem almaya çalışıyor; tüm
dünya ve ülkemiz halklarına “ölmeyi”
emrediyordu.
Örgütlenmeyen, düşünmeyen,
inançlarını, geleneklerini bir kenara
bırakmış “yaşayan birer cenaze”
olmamızı istiyordu.
Saldırı halkın en örgütlü kesimi
olan tutsaklardan başlayacak; onlar
“siyasi birer ceset”e dönüştürüldükten sonra teslimiyet tüm halka
yayılacaktı.
AMA ÖYLE OLMADI!.. Tüm
hesapları bozuldu.
Direniş emperyalizmin ve oligarşinin tüm planlarını alt üst etti.
Karşılarında Parti-Cephe iradesi
vardı. Hiçbir vahşet saldırısı bu
iradeyi kıramadı...
Emperyalizm beyinlerimizi teslim
alamadı.
Ülkemiz topraklarından devrim
ve sosyalizm inancını söküp atamadı.
O gün kırılmayan irade bugünlere, Haziran Ayaklanmaları’na
uzanan bir köprü oldu.

Biz o gün direndiğimiz için bugün
yaşamaya ve savaşmaya devam ediyoruz.
19 Aralık günü direnerek varolduk.
Yedi yıl süren Büyük Direnişle yaşamaya devam ettik. Halkımızın boğulmak istenen mücadelesine 122
şehitle soluk olduk.
19 Aralık günü hapishanelere kurulan barikatlar dört duvar arasında
kalmadı. Haziran Ayaklanması’nda
tüm ülkeye yayıldı...
Oportünizm-reformizm direniş
kelimesini ağzına almak istemiyor
hatta kaymak tabakayı koruma teorisini yapıyordu. Bugün “Her Yer
Taksim Her Yer Direniş” diyen
milyonlar var.
19 Aralık günü kendilerini ölümle
teslim almaya çalışan düşmana tutsaklar “sizin biçtiğiniz kefenleri
değil kendi biçtiklerimizi giyeceğiz”
diye sesleniyordu.
Aynı meydan okuma bugün panzerlerin, TOMA’ların, kurşunların
üzerine yürüyen binlerce insanımızın
bilincine taşınmıştır. Korku duvarları
aşılmış, ölüm oligarşinin elindeki
silah olmaktan çıkmaya başlamıştır.
Yedi yıl boyunca direndik, öldük
ama teslim olmadık. Teslim olmayan
devrimcilerin yarattığı güven duygusu
halklarımıza ulaşmıştır. Yedi yıl boyunca gaz bombalarından, sinir gazlarından, çeşit çeşit kimyasal silahlardan, kurşunlardan, ateşten, eriyen
tenimizden, kömüre dönüşen bedenlerimizden, hücre hücre yaşanan
ölümlerden, feda içindeyken yaratılan
fedalardan... ilmek ilmek ördüğümüz
direnişlerden oluşturduk bu güven
duygusunu...
Katillerin kurşun yağmurları altında halay çekenlerimiz vardı. Feda
eylemi yaparken ateşe sarınıp har-
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mandalı oynayan şehitlerimizin savaşma coşkusu ayaklanan halkımızda
cisimleşti. Gülerek, ölümle alay ederek, panzerlerin önüne yatarak direndi
halkımız...
Emperyalister ülkemizde umudu
yok edemediler.
Sosyalist ideolojiyi; direnme ve
savaşma geleneğimizi yokedemediler.
Uzlaşmadık, boyun eğmedik.
Boyun eğmemenin azalmak değil
tam tersine çoğalmak olduğunu tarihe
bir kez daha yazdık.

Haziran Ayaklanması’nı salt kendiliğindencilikle ifade edenler, onu
yaratan tarihsel birikimi
görmeyenler, 19 Aralıklarda ve sonrasında da
direnmeyenlerdir.
O gün direnmeyenler,
bugünü de anlayamaz, halka anlatamazlar...
Bize direndiğimiz için
“düşmanın işini kolaylaştırıyorsunuz” diyenler;
“ölüm orucuna erken başlıyorsunuz” tespiti yapanlar; tecrite karşı direniş sürdüğü ve
dışında kalmamak için ölüm orucuna
“başlamak zorunda kalanlar” sonra
da ciddi bir gerekçe göstermeden
“bırakanlar”; sınıf mücadelesinin
devrimcilere yüklediği en önemli
görevleri yerine getirmek yerine "ara
yol" arayanlar; ölüm orucunu doğru
bulmayan ama yerine de hiçbir direniş
biçimi geliştirmeyenler;kısacası uzlaşanlar, teslim olanlar, direnmeyenler...çürümüşlerdir.
Çürüyenlerin, uzlaşanların anla-

tacak onurlu bir tarihleri olamaz.
Halka malolmuş direnme gelenekleri, eylem biçimleri, sloganları
yoktur. Ülkemizde küçük de olsa bir
mevzi yaratmak mutlaka bedel ödemekten geçer. Reformizm-oportünizm
ise her tür bedelden kaçınmıştır.
Bunun için bugünle geçmiş arasında devrime hizmet edebilecek bir
bağları yoktur.
Biz direnme tarihini yazarken
kendimizi sağlamlaştırmaya devam
ettik. Fedayı, cüreti, ideolojik sağlamlığımızı, halkımıza ve vatanımıza
olan sevgimizi; düşmana olan kinimizi, umudu...büyüttük.
Emperyalizm ve oligarşi devrimi
öldürmek istiyordu.
Bugün devrimin meşruluğu halkımızı sarmaya ve büyümeye devam
ediyor.
Kızıldere’den 19 Aralık Direnişi’ne; Büyük Direniş’ten Haziran
Ayaklanması’na devam eden aynı
direniş ruhudur.
Bu umudu ve bu değerleri geleceğe taşımaya devam edeceğiz.
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Halkın Adaletinden Kaçamayacaksınız!
22 Aralık’ta Cepheliler, Okmeydanı’nda uyuşturucu
sattıran ve fuhuş
yaptıran Arzum Kafe
adlı mekanı molotoflayarak tahrip ettiler. Yıllardır polis
desteğiyle Okmeydanı’nda kaçak sigara satıcılığı altında
bonzai, extacy ve çeşitli hap türlerini satan sattıran Arzum
Kafe, aynı zamanda
devrimcilere karşı
faaliyet yürütüyor.
Ancak tüm halk düşmanları gibi onlarda halkın adaletinden kaçamadı.
Ayrıca Okmeydanı’nda torbacılık yaptığı tüm halk
tarafından bilinen Ünal adlı şahsın 34 AE 3502 plakalı
Fiat Punto marka gri renkli otomobiline, Cephe Milisleri
tarafından silahlı eylem düzenlendi. Ünal adlı şahıs

şans eseri yara almadan kurtuldu. Ancak Ünal ve onun
gibi diğer çeteler de DHKP-C’nin adaletine hesap vermekten kurtulamayacaklardır!
Hasan Ferit Gedik Yozlaşmaya Karşı Mücadele
Ekipleri tarafından eylemin ardından yapılan duyuruda,
“Arzum Kafe sahiplerini, torbacı Ünal’ı ve tüm çetecileri
buradan uyarıyoruz! Uyuşturucu satmaktan fuhuş yaptırmaktan vazgeçin! Uyuşturucu satmak, fuhuş yaptırmak
şerefsizliktir! Halkın çocuklarını zehirlemek suçtur!
Çeteler halka hesap verecek! Hasan Ferit Gedik Ölümsüzdür!” denildi.
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Halkların Katili Amerikan Ajanları FBI

CEPHELİLER’İ SORGULAYAMAZ!
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Öncelikle şunu belirtmeliyiz. Amerika hiçbir Cepheliyi sorgulayamaz. Bugün bizzat FBI ajanları eşliğinde Cephelileri sorgulamak istemesi bizler
nezdinde baskı oluşturmak istemesinden dolayıdır. Diğer yandan Amerika'nın devasa gücüne rağmen tek tek
devrimcileri sorgulamak istemesi, korkusunun da göstergesidir. Amerikan
Özgür Tutsaklardan
emperyalizmi ile halklar arasındaki çelişkinin büyümesi yeni yeni Alişan ŞanZaferimizin coşkusuyla kucaklılılar’ın çıkması demektir. İşte Ameriyor, sevgi ve selamlarımızı iletiyoruz.
ka'nın korkusu da budur. Bugün bizzat
Başını Amerikan emperyalizminin
işbirlikçilerine dahi bırakmadan onlarca
ve Türkiye faşizminin çektiği, Alajanını seferber etmesi, aslında Alişan
manya, Fransa ve Yunanistan'ın işbirŞanlılar’ı yaratan ideolojimizden korklikçilerin saldırıları devam etmektedir.
masıdır. Yıllardır "Kara liste"lerine
Önce iade kararlarıyla devrimcilealıp, dünyadaki en tehlikeli M-L örgüt
ri teslim almak istemişlerdi. Ama 53
olarak tanımlaması bunun sonucudur.
gün süren açlık grevi direnişimizle bu
Düşmanımızın hiçbir hukuk dahi
oyunları bozulmuştu. Şimdi ise yeni
tanımadan yapabileceği şeylerin bisaldırıları Amerika'nın talebi doğrullincindeyiz. Çok uzak tarihlere gittusunda, FBI ajanlarının katıldığı sormeye gerek yok. Irak, Afganistan,
gularla sürdürülmek isteniyor. Direniş
Libya, Suriye... Amerika'nın katliöncesi geri planda duran Amerika,
amlarıyla, işkence örnekleriyle dozafer sonrası devrimci tutsaklara yöludur. Ve hala bizzat Amerika taranelik saldırının açıktan başına geçmiştir.
fından halkların oluk oluk kanı akı10 Aralık 2013 tarihinde Ahmet
tılmaktadır.
Düzgün Yüksel ve Erdoğan
Biz devrimci tutsakÇakır, hapishaneden kaçırıla"Okuyoruz, çiçek, bebek, çanta, kolye yapıyoruz, bir lar, kardeş Yunan halkırak zorla mahkemeye götü- de kitap çıkarmak istiyoruz aslında tutsak ürünleri kataloğu
nın topraklarında tutsak
rülmüşlerdir. Ahmet Düzgün da diyebiliriz. Hem bizim hem de diğer hapishanedeki ardüşmüş olabiliriz. Ama
Yüksel'in ikinci kez çıkarıldığı kadaşların yaptığı maddi üretimleri yazalım. Üretimlebiz Anadoluyuz. Anadomahkemeye FBI ajanları gi- rin hangi malzemelerden yapıldığını, yapım aşamalarılu'nun isyanlar tarihinremezken, A. Düzgün Yüksel
nı hem yazılı hem şekil anlatımlarını, ürünlerin fotoğra- den güç alarak yazılan
mahkeme tarafından sorulfıda olsun katalogta sizin de bildiginiz gibi bizi üretim- Kızıldere destanındaki
mak istenen sorulara cevap
den uzaklaştırmak, tecriti daha yoğun hissettirmek ama- meydan okuyuşumuz,
vermemiştir.
cıyla "malzemeleri amaç dışı kullanmak yasak" kura- günümüze kadar sayısız
Erdoğan Çakır'ın çıkarıldı- lını koymuşlar ve buna dayanarak disiplin cezaları ve- direniş, mücadele ve zağı ilk mahkemede ise FBI ajanriliyor. Mesela; çiçek sepeti yapmak için kullandığımız ferle kesintisiz sürmekları, Erdoğan Çakır'ın talebi
boş şampuan şişelerinin alınmasına müsade etmediğimiz tedir. Amerika bizim baş
doğrultusunda çıkartılmış ve
için üç kişiye on beşer gün hücre cezası verildi. Eylülün düşmanımızdır. Biz devmahkeme tarafından sorulan
sonunda on beş gün hücrede tutulduk ve günde bir saat rimci tutsaklar, Dayısorulara cevap verilmemiştir.
havalandırmaya çıkartılıyorduk. İki hafta ne ziyaretçi gö- mız’ın emperyalizme ve
Aynı gün tutsak yoldaşlarüşü ne de telefon görüşü yapmadık yanımıza günlük ga- işbirlikçilerine meydan
rının hapishaneden kaçırılarak
okuduğu kürsüdeyiz. Ve
zete verilmedi, mektup gönderemedik alamadık. Üretmek
zorla mahkemeye götürülmehiçbir güç bizleri Markistiyorsan atölye açık diyor tredmanı çıkarıyor karşımılerini protesto eden diğer Özsist Leninist kürsümüzgür Tutsaklar sayım vermeme, za. Bunların hepsini bu kitapta anlatalım istiyoruz. Tut- den indiremeyecek!..
hücreye girmeme eylemi yap- sak ürünleri standı açmıştık bizim devrimci yaratıcılığıYunanistan
mıza şaşıyorlardı, bunları nasıl yaptığımızı soruyorlarmışlardır.
Koridallos
dı. Bunları kitapta yazmak istiyoruz sizin de önerinizi ve
11 Aralık 2013 tarihinde
Hapishanesi
fikrinizi almak istiyoruz, cevabı merakla bekliyoruz. "
Yunanistan savcısı eşliğinde
Özgür Tutsaklar
FBI ajanlarının da olduğu sorgu odası Sinan Oktay Özen, Hasan Biber ve Mehmet Yayla
için hapishanede kurulmuştur.
Devrimci tutsaklar, Amerikalıların olduğu hiçbir ortamda
bulunmayacaklarını belirtmişlerdir. Bunun üzerine savcı, "Zor
kullanmak istemiyorum, benim gururum için gelmelerini istiyorum"
diyerek avukatlar aracılığıyla haber yollamıştır. Devrimci tutsakların kararlılığı
karşısında savcı geri adım atarak FBI
ajanlarını odadan çıkartıp başka bir bölüme yollamıştır. Devrimci tutsaklar da
hiçbir soruya cevap vermedikleri gibi,
Yunanistan mahkemelerinin böylesi
bir işbirliğine ortak olmalarını protesto edip Amerika'nın dünya halklarının
katili bir ülke olduğunu, açlığın, yoksulluğun, talanın, yağmanın, sömürünün
baş sorumlusunun Amerikan emperyalizmi olduğu belirtilmiştir.
Amerikan ajanlarının hapishanede olduğu gün, devrimci tutsakların
sayım vermeme, hücrelere girmeme
eylemi devam etmiştir.
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19 ARALIK ŞEHİTLERİMİZİ
ANIYORUZ...
Kendini Geliştirmeyen Düzeni Geliştirir
Cepheli’nin geleceğe dair umutları büyüktür. Bu
inançla savaşır düşmanla.
Cepheli bu zorlu mücadelede her düştüğünde yeniden ayağa kalkmasını bilir. Baskınlar, gözaltılar, tutuklamalar olduğunda ve düşman; “sizi bitirdik, işte
bu kadarsınız” dediğinde, “milyonları bitiremezsiniz” diyen ve düşmana meydan okuyandır.
Yıllardır kaç defa yaşamıştır bu baskınları, kaç defa
katledilmiştir yoldaşları. Ve her zaman halk düşmanlarından hesap sorma bilinciyle hareket etmiş, bu inançla
umudunu büyütmüştür.
"İnanç, bilgi ve gerçeğin birleştiği duygudur"
demiştir Dayı. Cepheli, iktidar iddiasıyla savaşır ve kazanacağını bilir. Sınıf bilinci ile örgütlenmiş olan milyonlarla, bir avuç asalağın elinden iktidarı alacaktır. Bu
inancı bilimsel temellere dayanır.
Yoldaşlarına ve halkına güvendir inanç. 16-17 Nisan'da
Sabo'nun çatışmada şehit düşmeden önce düşmana;
“Yoldaşlarımız bunun hesabını soracak!” diye haykırması geleceğe dair inancın ifadesidir. Hareketin önder
kadroları, fiziki olarak yok olurken son sözleri ile yeniden doğacağımızı, bizi asla bitiremeyeceklerini haykırır.
Bu inanç, ölüme gülerek gitmemizi sağlayandır, kurşun
yağmurları altında halay çekmemizi sağlayandır.
Cepheli'nin ağzından çıkan her söz, devrim inancının
ifadesidir. Pratiği de buna göre şekillenir. Daha hızlı adım
atar, politika üretir, her türlü olanağı yaratır, olmazcı değildir. İnanç, “her şey bitti” diye düşünüldüğü anda ye-

Cepheli Yanlış Anlamaz!
Pratik mücadele içinde “yanlış anlama” ya da “anlatma”nın ifade eden ya da edilen açısından da ideolojik boyutu vardır.
Bu yazımızda “bir işin doğru ifade edilmesi ve aşama aşama denetlenmesi” boyutunu bilinçli olarak ele almayacağız. Zira bu konu en temel ML doğrulardan biridir. Biz burada olanın ideolojik boyutuna da dikkat çekmek istiyoruz.
Bir düşman saldırısı karşısında, ya da bir olumsuzluğa
karşı köktenci bir mücadele tarzı belirlemede; merkezi
demokratik bakış açısı ile birim arasında, şu ya da bu derecede farklı, taban tabana zıt bakış açıları oluşmuşsa, burada duruma ve ihtiyaca göre ortak davranış tarzı ve ortak ruh halinin yakalanmamış olduğu sonucu çıkar.
Ortak ruh hali ancak ihtiyacın doğru kavranabilmesi
ise, taktik nedenlerle erezyona uğramamış keskin sınıfsal bakış açısı ile mümkün olabilir.
O halde varsayalım ki herhangi bir konuda yanlış ya
da eksik iletilmiş bir talimat olsa dahi, hem yanlışlık ya

Umut İnançla Büyür
“Di̇reni̇rsek Elbette Kanımız Dökülür.
Ama Dökülen Kanımız, Vereceği̇mi̇z
Canımız, Devri̇mi̇ Daha da Kızıllaştırır...”

Ahmet İbi̇li̇
niden toparlanmak, yöntem geliştirerek harekete geçmektir.
Olanakların olmadığı koşullarda bile savaşçılarımızın eylem yapmaları, sahip oldukları inancın sonucudur.
İnanç yoksa çürüme başlar, artık sadece küçük işlerle yetinir. Zor karşısında, olanaksızlıklarda teslim olur ve
yapacaklarına sınır koymaya başlar. İnancını yitirmek teslim olmaktır.
Savaş moralle yürür ve morali, coşkuyu arttıran da
inançtır. Kazanacağına, zafere, devrime olan inançtır. 19
Aralık Katliamı’nda diri diri yanarken bile “Biz kazanacağız” sloganları düşmanın beyninde patlamıştır.
Mücadele her zaman düz bir çizgide yürümez. Yenilgiler de, zaferler de yaşarız. Kadroların çoğu tutuklanıp tek bir Cepheli bile kalsa, “Ben varsam Devrimci Sol
vardır” diyerek devam eder mücadeleye. Cepheli'nin inancının karşısında hiçbir güç duramaz. Yüz binlerce kişilik “Bağımsız Türkiye” konserleri, “olmaz, yapılamaz,
herkes tutuklandı kiminle örgütleyeceksiniz?” söylemleri karşısında inancımızdan bir milim sapmayarak yapıldı.
Cepheli, haklı ve meşru tarihinden aldığı güçle, şehitlerine verdiği sözle inancını güçlendirir, umudu büyütür...
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da eksiklik, alt birimdeki ortak ruh haline çarparak etkisizleşebilir. Yok eğer biri birini kapsayan (biri biri ile örtüşen) ya da tetikleyen yanılgılar ortaya çıkıyorsa, “anlatan” açısından da “anlayan” açısından da sorun var demektir.
Zira, olaylar karşısındaki doğru davranış gücümüz ya
da güçsüzlüğümüz, meseleler karşısındaki çözüm yöntemi üzerine somutlaşmış düşüncelerimize dayanır.
Bu nedenle, yanlış anlama ya da yanlış anlatma; alınan kararları uygulamada çelişkiye düşme; eksik davranma; olaylarda sadece mekanik olarak “yanlış anladım,
yanlış anlattın” noktasına takılmamak, bir ideolojik eksiklik olup olmadığını da göz önünde bulundurmak gerekir. Ki bu somut durum devrimci yaşamımızın vazgeçilmez zorunluluklarındandır. Elbette ki devrimci pratik
devam ettiği sürece “yanlış anlama veya anlatma” sorunu yaşamımızın bir parçası olmaya devam edecektir. O
halde şöyle düşünmeliyiz; Cepheli yanlış anlamamalıdır,
bir adım daha ilerisi;
“Cepheli yanlış anlamaz” demeli ve böyle motive
olmalıyız.
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Maraş / 1978

ÖLÜLERİMİZİN HUZUR
İÇİNDE YATMASI İÇİN
ADALET DUYGUMUZ,
KİNİMİZİN BİLEYİ TAŞIDIR
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“Yoksulluğumuz kardeştir bizim
Aynı kurşunlarla vururlar bizi
Aynı ateşlerde yakarlar bizi
Yangınlarda diri diri yakarlar bizi”
***
Aynı ateşlerde yakılıp aynı kurşunlara hedef olduk. Adları, simaları değişse de ellerinde ölüm kusan silahları aynıydı. Aynı kapıyı bekleyip aynı çanağı yalıyorlardı. Aynı
kanlı ellere, aynı kirli yüzlere sahiptiler. Ve onların hepsi halk düşmanı, faşistlerdi...
İnsanlıktan, kişilikten, değerlerinden yoksunluklarıyla
saldırdılar.
19-24 Aralık 1978...
Maraş'ta devrimci-demokrat ve Alevilere karşı başlatılan katliamda, resmi rakamlara göre 111 kişi, gerçekte ise
çok daha fazlası balta ve bıçaklarla doğranarak, işkence
edilerek, yakılarak, vurularak katledildi. Çok sayıda kadına tecavüz edildi. Hamile kadınların karınları deşilerek,
göğüsleri kesilerek katledildi. Gözleri görmeyen ninelere, "Gel nine gel" diyen katiller sürüsü tarafından katledildi. 552 ev ve 289 iş yeri yakılıp yıkıldı, tahrip edildi.
19 Aralık 2000’de 20 hapishaneye birden aynı anda
düzenlenen katliam operasyonu, Kıbrıs Harekatı’ndan sonra en kapsamlı askeri katılımla gerçekleşti. Bugün bile
adları, çeşitleri açıklanmayan kimyasal gazlar, silahlar kullanıldı. 6 kadın diri diri yakıldı. 28 devrimci tutsak katledildi. Bu katliamdan sağ kurtulan devrimci tutsaklar tecrit hücrelerine kapatıldılar...
İnsanın vicdanının rahat etmesinin tek yolu adaletin
yerini bulması, katillerin cezalandırılmasıdır.
Ne Maraş'ta, ne de 19 Aralık'ta katledenler, düzen mahkemelerinde doğru düzgün yargılanmadılar bile. Düzen
onların düzeniydi. Katledenler onlar, katledilenler bizdik.
Maraş'ta, Bayrampaşa'da diri diri yakılanlardık.
Katledenler, katillerini korumayı kendilerine bir görev
bilmişlerdi. Ve öyle de yaptılar. Koruyup kolladılar, milletvekili sıralarına oturttular katilleri. Üstün hizmet madalyası
taktılar yakalarına. Katillerden kahraman yaratmak istediler.
Yoktu birbirlerinden farkları. Aynıydılar. Aynı suçun orta-

ğı, halk düşmanı, katil sürüsüydüler. Halka düşmandılar.
Katleden oligarşidir! Düzen içinde göstermelik yargılamalar, yine oligarşinin mahkemelerinde yapılmaktadır. Pratik sonuçları da göstermiştir ki, düzenin mahkemelerinden adalet namına bir şey çıkmaz, çıkmamıştır da...
Katledilenlerin gözü ise geridedir hala. Gözleri üzerimizdedir. Adalete susamış yürekleriyle adalet ve katillerinin cezalandırılmasını bekliyorlar. Onun için gözleri açıktır hala. Huzur içinde yatmak için adalet istiyorlar.
Ölülerimizin gözlerini huzur içinde kapatıp ebediyen huzur içinde olabilmeleri için, onların adalet özlemini dindirecek olan sınıf kinimizdir. Sınıf kinimiz bilincimiz, bilincimiz şehitlerimize verdiğimiz sözdür.
Vicdan, insanca bir şeydir. O terazide ölçülüp tartılır her şey, adalet duygusu da vicdan terazisinden geçerek yerini bulur. Öyle bir alçaklığa öfke ve kin duymak,
insanın mayasında vardır. Hiçbir insan bu zulme ve katliamlar karşısında vicdanını hapsedip yaşananları görmezden gelemez. Zalimin zulüm ses çıkarmayıp zulme
seyirci kalanlar, en az zalimler kadar bu zulme ortak olurlar. Oysa insanlarımızın yaşam hakkını çalan, hayatı zehir eden bu asalaklara karşı kin ve öfke duymak insani
değerleri ve hayatın ak yüzünü savunmaktır.
Zulüm varsa, sömürü varsa adalet yoktur. Adaletin olmadığı yerde, insanca yaşam koşullarından bahsedilemez.
İnsanca yaşam koşullarını halkımızın elinden çalarak milyonları açlığa, yoksulluğa, sefalete mahkum edenlerle;
Maraş'ta Çorum'da, Sivas'ta, Gazi'de, hapishanelerde katledilenler aynıdır...
Bunları halkımıza ve yoldaşlarımıza yaşatanlara karşı kin duyuyoruz. Kin duyuyoruz, çünkü; halkımızı, yoldaşlarımızı ve vatanımızı uğruna ölecek kadar çok seviyoruz. Ve bunun için bedel ödüyoruz.
Aynı kurşun yaralarıyla dağlandı yaralarımız
Dikilip kalktı ayağa kalleş pusularda
Kuşandı öfkesini yanan bedenler
Biz onlar, onlar bizdik
Sardı yüreklerimizi diri diri yakılan
Gözleri oyulan, karınları deşilen
balta ve bıçakla doğrananlarımızın adalet özlemi
patlamaya hazır bir volkan gibi
ve sınıf kiniyle bileli...
Unutmayacak, unutturmayacağız...
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Halk

Düşmanı

Halkı Açlığa Mahkum Eden
AKP’nin Pislikleri Saçılıyor

AKP

yetlerinde ölüyor.
ka müdürü, bir ne idüğü belirsiz şıFaşist
marık hayali ihracatçı, karapara akHitler'in
-İş kazalarının % 98'i alınacak tedlayıcısı ile yaptıkları yolsuzluklar
propaganda
birlerle önlenebilir.
su yüzüne çıkıyor...
bakanı Go-İşçi ölümlerinde Avrupa'da biebbels "bir yalanı 50 sefer tekrarBakanlarla kaçakçı şebekesi ararinci, dünyada üçüncüyüz.
larsanız gerçek olur"
sındaki ilişki al gülüm
sözüyle ayak izlerini taver gülüm ilişkisi...
kip edeceklere öğüt verReza Zarrab istimiştir.
yor, İçişleri Bakanı MuGerçeklerin üzerini
harrem Güler emriniz
kapatmak için AKP'nin
olur diyor.
yöneticilerinden, baBasına yansıyan bir
kanlarına, başbakana,
telefon görüşmesi arapatronlarına kadar her gün
Halk düşmanları; Fethullahçılar, AKP’liler larında ilişkinin seviyesini de,
değişik ağızlardan aynı yahep birlikte yıllarca halkı soydular. Hırsızlık, yoldüzeyini de, nasıl bir pisliğin
lanları duyarız...
suzluk, rüşvet, kara para... her şey onlardaydı...
içine girdiklerini de açık seçik
"Büyüyen gelişen ülke- Şimdi birbirlerini yiyorlar... Pislikleri ortalığa saçılı- gösteriyor.
mizde insanların refah sevi- yor. Ki, bugün ortalığa saçılan pislikler buz dağında
Sözcü Gazetesi’nde çıkan
yesinin arttığı işsizliğin düşküçük bir buz parçası bile değildir...
İçişleri Bakanı Muharrem Gütüğü sağlıktan, eğitime, ulaler ile Reza Zarrab arasındaki
İçişleri Bakanı Muammer Güler’in Oğlu Barış
şıma, konuta kadar dönütelefon konuşması:
Güler, Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan’ın oğlu
şümlerin yapıldığını dünya- Kaan Çağlayan, Halk Bankası Genel Müdürü Süley"Güler: Seni üzüyorlar mı
yı kasıp kavuran ekonomik
ya... Niye üzüyorlar arkadaş...
man Aslan ve AKP’nin kara para aklayıcısı Rıza
krizlerin teğet geçtiğini..." ve Sarraf’ın da aralarında olduğu 24 kişi “altın kaçakZarrab: Ölüm tehdidi alıdaha birçok yalanı yüzlerce
yorum.
çılığı”, “rüşvet almak-vermek”, “imar kirliliği”,
kez dinlemişizdir.
Güler: Isıracak köpek di“kara para aklama”, “sahtecilik”, “görevi kötüye
Bu yalanların bir kısmı
şini göstermez. Ben şimdi takullanma”, “resmi belgelerde sahtecilik”, “örgüt
doğrudur... Evet, ülkemizde
limat verecem sana bir arkakurmak”, “nüfusu kötüye kullanmak” suçlarından
büyüyenler vardır.
daş daha versinler.
tutuklandı.
-2013’ün ilk 9 ayında:
Zarrab: Sizden onu rica
Sabancı’nın karı 1,5 milyar TL’yi
edecektim. Devletin verdiği polis
İşçiyi emekçiyi katleden, bu adaaştı.
memuru arkadaşımızla da istişare etletsizliği yaratan AKP iktidarıdır.
-Koç 2,2 milyar TL kar etti.
tik.
Koç, Sabancı, Ülker, Çalık ve di-TÜİK verilerine göre % 20’lik
Güler: Ben talimat vericem şimğerleri karlarına kar katmaya dezenginle % 20’lik yoksul arasındaki
di
talimat
vericem. Kılına zarar gelvam ettiği sürece yoksullar ordusu
fark 8 kat artmış.
mez onu bilesin. Gece hangi saat
daha da büyüyecektir... Bir avuç
olursa ara beni yığarım oraya.
-En zengin 100 Türk’ün toplam
asalak ülkemizde zevk-ü sefasını
serveti 2012 yılında bir önceki seneye
Zarrab: Sağolun Bakanım... Çok
sürerken halk açlık, yoksulluk, işoranla % 25 arttı.
sağolun...”
sizlik cenderesinde hayat kavgası
Bu tabloyu değiştirecek tek güç
Yukarıdaki rakamlarda büyüyen,
vermeye devam edecektir.
devrimci
mücadeledir... Halkın mügelişen, refah seviyesi artan halk
-Ülkemizde 50 milyon yoksul, 14
cadelesidir...
değildir.
milyon açlık sınırında yaşayan inBu tablonun tek çözümü meşru teHalkın cephesinde ise yoksulsan var.
melde mücadele etmeyi göze alluk, iş cinayetleri, işsizlik, yozlaşma,
-Sosyal yardımla yaşayan insan
maktır, büyütmektir...
adaletsizlik artmıştır.
sayısı 23 milyondur.
Hakkımızı almak istiyorsak, daha
TÜİK verilerine göre resmi işsiz
-11 milyon 670 bin kişinin aylık
iyi
koşullarda yaşamak istiyorsak,
sayısı 3 milyon... Ama hepimiz biligeliri 400 TL'den bile azdır.
AKP
iktidarından hesap sormalıHalkın
açlığı,
yoksulluğu
her
geyoruz ki gerçek rakam değildir.
yız...
çen
gün
artarken
11
yıldır
iktidarda
-Son 10 yılda 10 bin 700 işçi katolan AKP'nin halkı soyduğu yetmiUNUTMAYALIM;
ledildi.
yormuş gibi üç bakan oğlu, bir ban-Ortalama günde 4-5 işçi iş cinaPİSLİĞİ DEVRİM TEMİZLER!
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liğe, çözümsüzlüğe mahkum
edilmeye çalışılmaktadır.
İnsana yakışan ekmek, adalet, özgürlüktür.
Bunun yolu kendini adamış devrimcilerden geçer. Aradaki diyalektik bağ sadedir. Ne kadar çok kendini davasına
adamış devrimci olursa umut o kadar
büyür. Halkın örgütlenmesi o derece
hızlı olur.
Kendini adamış devrimcinin bakış
açısı nettir; o görev adamı bilinciyle
hareket etmelidir. Nedir görev adamı
olmak?

Ders: Görev Adamı
Olmak

Yürüyüş

Sevgili Devrimci Okul Okurları
Merhaba;
Halkımızı örgütlüyor, kendi iktidarı
için savaştırmaya çalışıyoruz. Yolumuz
uzun, engebeli, dolambaçlı ve sarp.
Her yandan gelen saldırılara karşı
yürürken iktidar hedefimiz, kararlılığımız en büyük gücümüz olacaktır.
Emperyalizm ve işbirlikçilerine
karşı kıyasıya sürdürdüğümüz savaşta
nihai zaferi kazanmamız için insan ve
insanın değerleri en büyük silahımızdır.
Vietnam devriminin ölümsüz komutanı Giap, Ulusal Savaş Stratejisi
adlı eserinde “insan, moral ve politika” diyor Ancak moral ve politikanın hayata geçirilmesinde de insanın
önemini belirtiyor. Evet savaşın asli
unsuru insandır. Savaşımız halk
için halkla birlikte başarıya ulaşacak.

29 Aralık
2013

Zafer İçin Davaya

Sayı: 397

Adanmış Kadrolar
Gerekiyor

Halkı uyandırıp ayağa kaldıracak,
kendi iktidarı için örgütleyecek devrimci hareket ancak kadroları, savaşçıları, sempatizanları, taraftarlarıyla
vardır. Sadece boş saatlerini değil 24
saatini devrime adamış, dünyası devrim olmuş ve bu uğurda çabalayan kadrolar zaferin garantisidir.
Başarıya ulaşan Sovyetler, Çin,
Vietnam, Küba deneyimlerinde zafer,
kendini zafere, halka adamış kadrolarla
birlikte gelmiştir. Devrimci hareketin
başarısında da bu yatıyor. Zaten Kızıldere'nin mirasını kılavuzumuz bilip
yürüdüğümüzden beri 40 yıllık kesintisiz devrim yürüyüşümüzde kendini
adamış kadrolar irili ufaklı zaferleri ilmik ilmik örmüştür. Umut böyle büyümüştür. Ama büyüyen umudu yeterli
görmüyoruz. Halkın büyük bölümü örgütsüzdür hala. Burjuvazi tarafından
ideolojik, politik, kültürel her alanda
saldırı altındadır. İliğine kadar sömürülmekte ve düzen tarafından çaresiz-
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Görev Adamı Olmak,
En Zor Koşullarda Savaşı
Göğüslemektir
“Herkes değişti, bir siz değişmediniz” diyen bir düşmana karşı sürdürdüğümüz savaşta kadronun mücadelesi
zorludur. Düşmanla hiç uzlaşmayan, bir

GÖREV VE
SORUMLULUKLARI
GÖREV ADAMININ
AYRILMAZ PARÇASIDIR
hareketten geliyoruz biz... Uzlaşmadığımız için daha çok saldırıya uğruyor, işkence görüyor, tutsak ya da şehit düşüyoruz. Reformizmle, oportünizmle aramızdaki ayrım da bu zaten.
Bizler devrimci savaşın ne tür bedeller istediğini biliyoruz. Büyük Direnişin 122 şehidinden Melek Birsen
Hoşver “Türkiye gibi bir ülkede en
küçük demokratik hakkınız için dahi
bedel ödemek zorundasınız” demiştir.
Faşizmle dişe diş, bedellerden kaçınmadan mücadeleyi sürdürmek zorunludur. Sonuç almak için yoğun bir
emek ve cüretle hedefe ulaşmanın gerektirdiği her şeyi yapmak gerekir.
Bunu ancak beyni ve yüreği hedefine
kilitlenmiş, doğru düşünmeyi ve karar
almayı bilen kadrolar yapabilir.
122’lerin her biri görev adamı olma
bilinciyle hareket etmişler; günü gel-

diğinde ön siperlerdeki yerlerini alarak
emperyalizmin halklarımıza açtığı savaşta kendilerini feda etmişlerdir. Fedalarıyla, yaşamlarıyla emperyalizmin cepheden açtığı tecrit saldırısını göğüslemişlerdir.
Tarihimizi, görev adamı olmanın bilinciyle yaşamış ve savaşmış sayısız şehidimiz yazmıştır.

Görev Adamı Demek
Her Şeye Hazır Olmak
Demektir
Şehirlerde, kırlarda, çatışarak şehit
düşmek; işkencehanelerde son nefesine dek inancımızı haykırmak; hastalıklara karşı irade savaşı vermek; ölüm
oruçlarında, feda ateşlerinde umut olmak; düşmanın copu, kalası, sopası altında can vermek... İşte bizim şehitlerimize bunları yapmışlardır...
Şehitlerimiz her defasında ölümü
yenerek bize görev adamının nasıl olması gerektiğini anlatmışlardır.
Yine Büyük Direniş içinde ölümsüzleşen Hamide Öztürk devrimciliği tanımlarken görev adamı olmanın
gerekliliğini tanımlamış ve “devrimcilik olağandışı durumlarda yol açıcı olmasını bilmektir” demiştir.
12 Eylül faşizminin karanlığında
düşen ‘84 Ölüm Orucu Direnişi’nin
dört kızıl karanfili böyle yol açıcı olmuşlardır. Tereddütsüzlüklerini ideolojik netliğimizden almışlardır.
Ölümü gülerek yenme tereddütsüzlüğümüzü ideolojik netliğimiz yaratmıştır. Yani bir görev adamı ideolojik
olarak netliğin taşıyıcısıdır.
Bu netliği ise ideolojimize dürüstçe bağlanmasıyla, bu çerçevede kendini
eğitmesiyle, dış düşmana olduğu kadar
iç düşmana karşı da verdiği tereddütsüz mücadelesinde yeni olanın devrimci
olanın peşindedir. O “eskiye”, düzene
karşı verdiği savaşında fedakarlık,
düşmanla uzlaşmama, zor olanın üstüne
gitme, dürüstlük, verdiği sözü tutma,
emek verme, halk, vatan, yoldaş sevgisi gibi pek çok değeri kendisinde somutlamıştır. Elbette her devrimcide eksiklikler, hatalar vardır. Ancak devrimcigörev adamı alışkanlık ve zaaflara
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Zaferin omuzlarına aldığı iriliGörev adamı olmak; sıra
karşı tutarlı bir mücadeleyi yaufaklı bu görevlerin başarılmasıyla
neferi
olmayı öğrenmek deşama geçirmesini bilir.
geleceğini bilir. O görevleri arasında
mektir.
122’lerden Selma Kubat
küçük büyük ayrımı yapmaz. GörevSıra neferi demek; koşulfedayı kuşanıp ölümün üzerine
lere yük olarak bakmaz. Omuzladığı
ların gerektirdiği her tür görevi
cesaretle “son nefesine dek
görevlerin coşkusunu duyar. Emekçiyerine getirmektir. Bu yeri gelkendisiyle mücadelesini bıdiğinde ölmek ve öldürmek;
rakmayandır” demiştir. Çeliğini de yapar kurmaylığını da...
yeri geldiğinde engelleri aşarak
lişki içtedir; her zaman devam
Kurmaylığını yaparken yönetirken
bir
yerde örgütlenme yarateder. Devrimci bu savaşı devde mütevazılığı elden bırakmaz. Mümak; yeri geldiğinde tek bir inrim lehine kazanmak için emek
tevazılığı
elden
bırakmak
“biz”
olgusanı eğiterek o insan nezdinde
veren ve kendisini eğitendir.
zafer kazanmak olur.
sundan,
halktan
uzaklaşmaktır.
Görev ve sorumlulukları
Görev adamı olmak bir heHalktan öğrenmeyi bırakmaktır.
görev adamının ayrılmaz pardeftir.
çasıdır. Zaferin omuzlarına alBu hedefe ulaşmanın tek
dığı irili-ufaklı bu görevlerin
yolu;
kendimizi eğitmek ve
eder.
başarılmasıyla geleceğini bilir. O göörgütlemektir.
Devrimcilik
kendisinden
revleri arasında küçük büyük ayrımı
Bulunduğu yerde halkı örgütler,
başlamak üzere başkalarına da değişiyapmaz. Görevlere yük olarak bakmaz.
savaşa katmaya çalışır, sorunları çözer,
mi yaymaktır.
Omuzladığı görevlerin coşkusunu duemek verir, kadro yetiştirir, silah, ilişGörev adamının en büyük silahı
yar. Emekçiliğini de yapar kurmaylıki vb. olanak yaratır.
inancıdır.
İnancının verdiği güvenle enğını da... Kurmaylığını yaparken yöOnun bulunduğu her yerde örgüt
gelleri
aşar.
İnancıyla her sorunun çönetirken de mütevazılığı elden bırakvardır.
zümünün olduğunu bilir.
maz. Mütevazılığı elden bırakmak
O örgütün ideolojisini, çalışma tarİnanç; bilgi ve gerçeğin oluşturdu“biz” olgusundan, halktan uzaklaşzını oraya taşır. Orada örgüt yaratır.
ğu
bir
ruh halidir.
maktır. Halktan öğrenmeyi bırakmakKolektivizmi
hayata
geçirir.
İntır. Halktan, yoldaşlarından, hayattan kıBilgi; emekle kazanılır.
sanların gelişmesine yardımcı olur.
sacası her şeyden öğrenmeyi bilmek geGerçek ise doğru düşünmeyi öğreTek başına kalmak ya da çeşitli nerekir.
nerek...
denlerle maddi anlamda bir görev üstGörev adamı olmayı hedefleyen
lenmemek görev adamının mücadeleGörev Adamı Olmak
her
Cephelinin bu hedefe ulaşmasını
sini aksatmaz. Onun en büyük görevi
sağlayacak
eğitim olanakları, ideolojik
Örgütü Sahiplenmektir
savaşmak, savaştırmaktır. Hareketin pogücü
vardır.
12 Temmuz şehitlerinden Niyazi
litikaları çerçevesinde sürece vakıf olYeter ki karar versin ve istesin...
Aydın’ın “ben varsam örgüt varmayı elden bırakmadan o bu görevini
Devrimcilik kendi eksikleriyle
dır” sözü görev adamının sahip olması
yerine getirir.
mücadele
ederek; idealize etmeden
gereken bakış açısını gösterir. İdeoloBunlardan dolayı görev adamının
ancak
sürekli
eğitimi elden bırakmajisine güvenen bir devrimci yalnız
yaşamı hiçbir zaman olağan değildir.
dan
yapılan
bir
iştir. Bir sahiplenme
kalsa dahi örgütü yaşatır.
Mücadele onun yaşamının temel biçihali,
bir
yurtseverlik
duygusudur.
Yaşattığı düşüncelerdir.
mi olduğundan yaşamı olağandışıdır.
Halkına ve vatanına karşı sorumluluk
Statükoları yoktur. Akıllı solculuğun
Yaşattığı düşüncelerin pratiğe döhisseden herkes görev adamı olabilir.
karşısındadır o. Boş saatlerini vermekülmüş halidir. Görev adamı kendisiSevgili Devrimci Okul Okurları
nin değil adanmışlığın adıdır. Devne “şunu yap”, “bunu yap” şeklinHaftaya başka bir konuda görüşrimcilik bir meslek değil bir ruh bir coşde görev verilmesini beklemeden devmek üzere... Hoşça kalın...
rimci sorumluluk bilinciyle hareket
ku işidir onun için.

Sayı: 397

Yürüyüş
29 Aralık
2013



Tutsaklara Yapılan İşkencelerin
Hesabını Soracağız!
20 Aralık tarihinde İzmir’de Kırıklar 2 Nolu F Tipi Hapishanesi’nde tutsak bulunan Faruk Erdoğan ve Hicri Sevilir’e Kırıklar 1 Nolu F Tipi Hapishanesi’ne sürgün gerekçesiyle işkence yapıldı. Hem 2 Nolu F Tipi’nden çıkışta hem de 1 Nolu
F Tipi’ne girerken dayatılan onursuz aramaya karşı çıkan tutsaklara AKP'nin katilleri
saldırdı. Tutsakların kılına gelen zararın hesabını soracağız!

SÖMÜRÜ DÜZENİNİZİ YIKACAĞIZ!
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AKP YÜKSEKOVA’DA ŞEHİT MEZARLARININ
KIRILMASINI PROTESTO EDEN 3 KİŞİYİ KATLETTİ!

Öcalan ve BDP Katliama “Provakasyon” Diyerek Halkı Susturuyor!

KATLİAMA PROVOKASYON DEMEK

AKP POLİTİKALARINI AKLAMAKTIR!
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Hakkari Yüksekova'da PKK şehitlerine ait mezarlar devlet tarafından
tahrip ediliyor...
Halkın anlatımlarına göre mezar
taşları kırılıyor, bayraklar indiriliyor...
Halkın tepkisi gayet net... AKP'
den hesap sormak için sokaklara dökülüyor... Protesto gösterisine başlıyor.
Katil polislere ellerine ne geçerse
onunla saldırıyorlar.
Katledilen, mezarları darmadağan
edilenler halkın kendi evlatları, canı
kanı ve değerleri...
Devletin valisi ne diyor; “Polis
çevik kuvvet unsurları saldıran eylemci gruba gazlı suyla müdahale
etmeye başlamış olayların bastırılmasından sonra eylemciler 8-9 uzun
namlulu silahlarla değişik mevzilerden ateş etmeye başlamışlardır...”
Yani devletin valisi klasik açıklamasını yapıyor. “Terörist”ler bize
saldırdı bizde karşılık verdik ve iki
kişi öldü... Binlerce kez buna benzer
açıklama duymuştur Kürt halkı ve
bunun tek kelimesine bile inanmazlar.
Katledenin devlet olduğunu yılların
getirdiği deneyimleri ile bilirler...
Onun için mezarları tahrip edenin
devlet olduğunu, ateş ederek iki yurtseveri katledenin AKP’nin katil polisleri olduğundan en ufak bir şüpheleri
yoktur.
Net olmayanlar Kürt milliyetçileridir, Öcalan’dır.
Öcalan’ı İmralı’da ziyarete gidip
döndükten sonra Pervin Buldan Öcalan adına yaptığı açıklamada şöyle
diyor: “Paralel devletin parmağı
var. Barış süreci seçimlere kurban
edilmemelidir.
Katliam provakasyon kokuyor.
Dolayısı ile içinde paralel devlet,
onun parmağı var, bu tür süreçlerde
bu tür oyunlar oynanabilir...”

Bu açıklama nereden bakarsak
bakalım halkın meşru tepkisini doğru
bulmayan... AKP’nin katil polislerinden hesap sormak için sokağa çıkmış, şehitler vermiş halkın mücadelesini “aman ha provakasyona geliyorsunuz” diye şaibeli duruma düşürmekten başka bir şey değildir.
Çelişki çok açıktır...
Halk, mezarlarımız AKP'in polisleri tarafından tahrip edildi diyor
ve bunun hesabını sormak için çatışıyor.
Öcalan ve BDP ise, hayır bildiğiniz gibi değil provakasyon olabilir
diyerek halkı yalancı duruma düşürüyorlar.
Provakasyona gelmemesi için ne
yapmasını istiyorlar Kürt halkından...
Böyle bir katliamı içine sindirmelerini ve evlerine çekilip gitmelerini mi?
BDP’nin misyonu da tam bu...
Kürt halkını öfkesini frenlemek
“aman barış süreci zarar görmesin”
diye yaşananları protesto edelim ama
fazla ileri gitmeyelim, sineye çekmesini de bilelim...
Nedir bunun adı: AKP’ye karşı
yükselen tepkiyi törpülemek...
Roboski Katliamı’nın ardındanda
böyle olmadı mı?..
34 Kürt vatandaşı göz göre göre
uçaklarla bombalandı, her şey gözler
önünde oldu... Sonrasında devlet meselenin üstünü örtmek için her zamanki oyalama, göz boyama politikalarını devreye soktu. Araştırma
komisyonları oluşturdular, heyetler
gitti geldi, sahte gözyaşları döküldü...
Sözler verildi... Bir gelişme var mı?
Yok.
Tüm bunların nedeni Kürt milliyetçi hareketinin ‘90 lı yıllardan bu
yana izlediği uzlaşmacı politikalarıdır.

Diyarbakır İHD’nin
Hazırladığı Toplu Mezar
Haritası
Diyarbakır (30 mezar- 298 kişi),
Siirt (36 mezar -376 kişi),
Bitlis (35 mezar -485 kişi),
Hakkari (33 mezar-347 kişi),
Bingol (33 mezar-468 kişi),
Van (18 mezar-257 kişi),
Şırnak (14 mezar-204 kişi),
Batman (11 mezar-198 kişi),
Mardin (14 mezar -98 kişi),
Tunceli (5 mezar-259 kişi),
Elazığ( 3 mezar -55 kişi),
Ağrı (2 mezar-53 kişi),
Iğdır (1 mezar -14 kişi),
Ardahan (1 mezar-19 kişi),
Kars (1 mezar-7 kişi),
Adıyaman (1 mezar-17 kişi),
Malatya (1 mezar-5 kişi),
Gaziantep (1 mezar-10 kişi),
Hatay (1 mezar-8 kişi),
Şanlıurfa ( 2 mezar-16 kişi)
Bu politikalar her geçen gün Kürt
milliyetçi hareketini güçsüzleştirmiş
“barış” adına hakkı olanları dahi istemekten uzaklaştırmış ve bugün
AKP'nin can simidi olmaya kadar
getirmiştir.
Haziran Ayaklanması’nın da "barış süreci zarar görmesin" diye ikircikli tavırlar almalarına neden olmuş...
Halkların AKP faşizmine karşı ayaklanmasına tavırsız kalınmıştır.
Roboski’deki katliam karşısında
susmayı ve beklemeyi getirmiştir.
En son Yüksekova’da yaşananlara
verdikleri tepki AKP'in can simidi
olma politikasını bir adım daha öteye
taşınmış AKP-Cemaat çatışmasında
AKP’den yana tavır alınmıştır. Yük-
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sekova’da yaşanan polisin
infazı için “paralel devletin”
işi olabilir denilerek AKP’nin
katil polisleri aklanmıştır.
AKP'in halk düşmanı politikalarına onay verilmiştir.
Kürt milliyetçi hareketin
bu politikalarına yön veren
milliyetçi, uzlaşmacı çizgisidir.
Milliyetçilik doğal olarak
her şeye “halkın çıkarlarına
mı” diye bakmaz. “Benim
çıkarlarım” diye bakar. Ve
çıkarları ne taraftan yana ağır
basarsa o taraftan yana politikalarını belirler.
Bugün AKP-Cemaat çatışmasında politikalara bu
faydacı bakış açısına göre
şekillenmiştir. Kürt halkının
bu çatışmanın bir tarafı olarak
kazanacağı bir şey yoktur aslında, ama Kürt milliyetçi
hareketi böyle düşünmez...
Dediğimiz gibi tavrını
AKP’den yana belirlerse bunun “barış sürecini” güçlendireceğini düşünür ve buna
da Kürt halkını inandırmaya
çalışır.

Sonuç olarak;
Kürt milliyetçi hareketin
izlediği milliyetçi, uzlaşmacı
politikalar bugüne kadar hiç
bir sonuç vermemiş aksine
her geçen gün Kürt halkının
zulme karşı baş kaldıran militan tavrı geriletilmiştir... Direnmek, hak aramak meşru
yollarla değil icazet istenerek
yapılmaya çalışılmış doğal
olarak hiçbir hak alınamamış
yaptıkları hiçbir demokratik
eylemden sonuç alınamamıştır.
Halkların çıkarlarına hizmet eden doğru politikalar
izlenmediği için Türk, Kürt
halkının kardeşliğine zarar
verilmiş... Emperyalizme ve
oligarşiye karşı ortak mücadelenin yaratılması bilinçli
olarak engellenmiştir.

Onların Mezar Taşları, Bi̇zi̇m
Seçti̇ği̇mi̇z Hayatımızdır!
BİZİM ŞEHİTLERİMİZ MEZARSIZ
YATMAYACAKLAR.
ONLARIN MEZAR TAŞLARI BİZİM
TAŞA KESMİŞ GÖZYAŞLARIMIZDIR.
ÖMÜR BOYU YÜREKLERİMİZDE
TAŞIYACAĞIZ ONLARI
EN KARANLIK GECELERDE ONLAR VARDIR YANIMIZDA
BORANLARDA, FIRTINALARDA
ONLAR VARDIR YANIMIZDA
KOD İSMİMİZ OLDU ONLAR, KENDİ ADLARIMIZI UNUTTUK.
ONLARIN MEZAR TAŞLARI BİZİM
KİMLİĞİMİZ OLDU. KİM OLDUĞUMUZ SOYUMUZ, SOPUMUZ O MEZAR TAŞLARINDA YAZILI BİZİM.
O KUTSAL MEZAR TAŞLARI BİZİM GEÇMİŞİMİZ BİZİM TARİHİMİZDİR.
O MEZAR TAŞLARI İLE YENİ BİR
DÜNYANIN TEMELİNİ KURUYORUZ.
ONLAR BİZİM GELECEĞİMİZDİR.
ÖZVERİLERİYLE, YARATTIKLARIYLA YENİ İNSANA CAN, KAN
TAŞIYORLAR.
ÖLÜMLERİ İLE YEPYENİ BİR DÜNYANIN TEMEL TAŞI, HARCI TUĞLASI OLUYORLAR.
SÖMÜRÜSÜZ, EŞİT, ÖZGÜR BİR
DÜNYANIN KURULMASINA O İNŞAATA O ŞANTİYEYE SU, DEMİR,
TUĞLA OLUYORLAR...
BİZ YENİ BİR DÜNYA KURACAĞIZ
O DÜNYADA YENİ BİR HAYAT
KURACAĞIZ.
O HAYATIMIZIN GERÇEK SAHİPLERİ BU MÜTEVAZİ HALK ÇOCULARI BU HALKIN EN YİĞİT EVLATLARI OLACAK...
ÖMRÜMÜZÜ ONLARA BORÇLU
OLACAĞIZ.
BU BORCU HİÇ UNUTMAYACAĞIZ.
BU BORÇ ÖMRÜMÜZ OLACAK...
ÖMRÜMÜZ ONLARIN UĞRUNA ŞEHİT OLDUKLARI DÜNYANIN
OLACAK.
Mezarlarımız bizim -halkların- tarihidir.

Antropolijide yerleşim yerlerinin tarihi
mezarlarla belirleniyor...
Arkeologlar tarih mezarda başlar diyor... Bir köyün tarihi, mezarıyla anlaşılır.
Bir halkın bir yerde ne kadar kaldığının
tutanağı olan mezarlar ve mezarların üzerine düşülen tarihler aynı zamanda halkın
tarihini verirler... Şehitlerimizin mezar
taşı da söze kesecek. Ona bizim söyleyeceklerimiz olacak o mezar taşı... Kahramanlar Ölmez Halk Yenilmez diyeceğiz.
Onlara “Öldüler Yenilmediler” diyeceğiz
biz de o mezar taşında.
Tüm dünya halkları gibi, bizde de
ölülerimize şehitlerimize büyük anlam
atfederiz, halk ölülerine saygı ve sadakat
ile yaklaşır, onları gelenek ve inançlarına
göre doğru buldukları, layık gördükleri
şekilde gömer ya da gömmek isterler.
Dahası, geleneksel halk kültüründe mezara
saygısızlık “ayıp ve utanç” sebebi sayılır,
ölüsünü yerde bırakanlar ölülerine karşı
son görevlerini yerine getiremeyenler toplumda halk nezdinde kabul görmezler...
Halk geleneğidir ölüler mezarsız kalmaz.
Devlet, on yıllardır şehit cenazelerinden
korktu. Cenazelerimize saldırdı. Çünkü
her şehidimiz düşmanın tankıyla, topuyla,
yüzlerce polisiyle teslim alamadığı kahramanlarımızdır. Şehitlerimizden korktuğu
gibi mezarlarımızdan korktular. Mezar
taşlarımıza saldırdılar, kırdılar, tahrip ettiler...
Bu faşizmin ahlakını ve korkusunu
gösteriyor. Anadolu’nun dört bir yanında
bir abide gibi dikilen mezar taşlarımız
faşizmin korkularını büyütecek...

SÖMÜRÜ DÜZENİNİZİ YIKACAĞIZ!
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Röportaj

Meşruluğumuzun Temeli Tarihsel ve Bilimsel
Haklılığımızdır!

Dev-Genç Geleneği Meşru Temelde
Yeni Direnişlerle Büyüyor -26 Kasım’da gerçekleştirdikleri
Ankara Üniversitesi DTCF Dekanlığı’ndaki direnişin ardından tutuklanan Dev-Genç’liler meşru direnişlerinin gücüyle tahliye edildiler. Tahliye edilen Dev-Genç’lilerle, DTCF
Direnişi üzerine yaptığımız röportajları yayınlıyoruz:

Yürüyüş: Gözaltında neler
yaşadınız?
Rojda
Yalınkılıç: Bizim
Sayı: 397

Yürüyüş
29 Aralık
2013
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odadan
çıkma aşamamızdan
gözaltına
alınma
aşamasına
kadar zaRojda Yalınkılıç ten fiziki
psikolojik
işkence çok ağır bir şekilde uygulandı.
Bizi odanın kapısına koyduklarında
işkence başladı. Tekmeler, coplar,
kalkanlar... Başımıza aldığımız darbeleri hatırlamıyoruz bile. Ondan
sonra aşağıya indirilişimizde ve okulun kapısında bütün öğrencilerin gözleri önünde bütün işkence yapıldı.
Oradaki öğrenciler de bizimle beraber
“İnsanlık Onuru İşkenceyi Yenecek”,
“Polis Defol Üniversiteler Bizimdir”
diye slogan attılar.
Otobüse bindirildiğimizde erkek polisler tarafından arandım. Kadın polis
yoktu direk beni ters kelepçe yapan
da arayan da erkek polislerdi. Aslında
bu taciz edilmektir. Çevik otobüsüne
konulduğumuzdan itibaren çok ağır
işkence gördük zaten, 6-7 saat boyunca o aracın içerisinde bekletildik.
İçeriye konulmadık, aralıklarla bütün
arkadaşlarla işkenceye uğradık. Bir

çok yerimizde işkence izleri vardı.
Hastanede hiçbir şey yapılmadı, tamamiyle formaliteydi. Okuldan çıkış
aşamasında, daha doğrusu gözaltına
alınış aşamasında ayağım kırıldı.
Tabii götürüldüğümde Ankara Numune Hastanesi’nde ilgilenilmedi.
Küçük bir parmak kırığı denildi.
Israr etmemize rağmen alçıya alınmadı. Daha sonra ayak tarak kemiğinin kırıldığını öğrendik. Gözaltı
sürecinde zaten tek tek hücrelere konulduk. Hiçbir şekilde iletişim sağlanmadı. Avukatımın getirdiği şeker
ve su çok sonra verildi. Parmak
izimiz çok büyük işkenceyle alındı.
Götürüldüğümüz yer ile parmak izi
alınan yer arasında en az 400-500
metre vardı. O 400-500 metre boyunca sürüklenerek götürüldük. Aynı
şekilde geri getirildik.
Parmak izinde kaç kişi olduğunu
hatırlamıyorum ama odanın içi çok
kalabalıktı üzerime dört beş kişi oturduğunu hatırlıyorum. Yine aynı şekilde kollarımı kırdılar, bacaklarımın
üzerine oturdular, yine bir kaç kişi
de yüzümü gözümü tuttu. Zorla parmak izimizi aldılar. Daha sonra fotoğraf çekimi vardı. Fotoğraf çekiminde yine 9-10 kişi bizi tutarak fotoğraf çekti. Aslında fotoğraf çekemedi ama o süreçte gördüğümüz işkence üç güne bedeldi açıkçası. Bunlar işkenceyle alındıktan sonra zorla
hücrelere götürüldük. Özellikle bazı
arkadaşlarımıza psikolojik işkence
yapıldı.

Yürüyüş: Mahkeme süreci
nasıl geçti?
Rojda Yalınkılıç: 3 gün boyunca
işkence ile geçti. Savcılık bizlere
sağlıkla ilgili herhangi bir şeyiniz
var mı diye sormadı. Mesela benim

ayağımın kırıklığını sormadılar ama
polisin eli çatlamış onu sordu savcı.
Bizde savcıya her halde bize saldırırken çatlatmıştır dedik. Gözaltında
ağır işkenceler gördüğümüzü söyledik
ama bunlar tutanaklara yazılmadı.
Bize Zafer Yakında marşını neden
söylediğinizi sordular. Grup Yorum’un meydanlarda yüz binlerle
söylediği marşlar suç sayıldı. YÖK’ü
neden protesto ettiniz yerine, neden
bu marşları söylediniz diyorlar. Bu
türkülerde geçen hangi Cephe diye
soruyor savcı.
Zaten işgal yapma amacımız ortadadır. Marşları neden söylediğimiz
ortadadır. Dev- Genç’liyiz bu marşları
yıllardır söylüyoruz. Dev-Genç’li olduğumuz için de marşlarımızı her
zaman savunacağız.
“Parasız Eğitim İstiyoruz, Berkin
Elvan Onurumuzdur” sloganlarını
neden attığımızı sordu savcı. Ne
yazık ki, savcıların Berkin’den haberi
yokmuş! 170 gündür komada olan,
polis tarafından gaz bombası ile vurularak katledilmeye çalışıldığını anlattım. Savcı ve hakimlere şunu sormak gerekiyor, “haberin yoksa sen
o koltukta neden oturuyorsun?”
Hasan Ferit için neden slogan attığımızı sordu savcı. Hasan Ferit çeteciler tarafından katledildi. Adil bir
yargılama yapılmadığını, bunun için
Hasan Ferit’i dillerimizden düşürmeyeceğimizi söyledik. DHKP-C örgüt üyeliğiyle ve propagandası ile
ve daha birçok şeyle savcılık tutanağı
kabul etti.
Bu tutanak direk savcılık tarafından kabul edilip öyle sunuldu. Yani
savcı soruşturma gereği duymadı
kendisi. Polisten gelen tutanağı, neler
konulmuş, neler söylenmiş bunları
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aynı şekilde tutanağa işledi, yani
iddianame hazırlığına kondu. Ve
oradan tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildik hepimiz. 4
tane 18 yaşından küçük arkadaşımız Çocuk Mahkemesi’ne girdiler zaten. Mahkemeye çıkarıldık,
mahkemede de yine aynı meşrulukla savunma yaptık.
Neden işgal yaptığımızı, ne
için orada olduğumuzu, kim olduğumuzu, bunları anlattık. Ama
karar önceden verilmişti. Bunu biliyorduk. Tutuklanacağımızı da biliyorduk. Çünkü bütün yargılama aşaması formaliteydi. Yani amaç, siz savunma yapın, biz kararı zaten verdik.
Zaten daha savunmalar sürerken
hakim bir arkadaşımızın kimliğini
ayrı tuttu. Daha bizim savunmalarımız
bitmemiş, daha ne olacağı belli değil,
serbest bırakılıp-bırakılmayacağımız
önceden karar verilmişti. Ve Yalçın
arkadaşımızın kimliği biz savunmalarımızı yaparken diğer tarafa konuldu.
Biz tutuklanacağımızı biliyorduk. Tutuklandık. Neden tutuklandığımızı
sorduk. Tutuklanma kararından sonra
biz hakimi yargıladık. Siz bizi yargılayamazsınız. Dev-Genç’liyiz ancak
biz sizi yargılayabiliriz. Başımız dik,
sizin başınız eğik olacak, bu utançla
yaşayacaksınız dedik.
Orada da benim yapabileceğim
bir şey yok denildi. Yani karar üstten
geldi, karar iktidardan gelmişti. Ve
tutuklanıp Sincan Kadın Kapalı Hapishanesi’ne götürüldük. İşkence bununla da bitmedi. Saat 02.30 gibi
Sincan Kadın Kapalı Hapishanesi’ne
gittik. Çıplak arama dayatıldı bize.
Karşı çıktık. Zaten saatler sürdü
bizim içeriye alınmamız. Daha sonra
müşahede odasına konulduk. Müşahede odasında 2-3 gün kaldık. Bizi
adlilerin yanına koydular. Biz adlilerin
tarafında kalmayacağımızı söyledik.
Siyasi tutsağız, siyasi tutsakların yanına geçmek istediğimizi belirttik.
Bu talebimiz müdür tarafından kabul
edilmedi. Ve saldırıldı. Arkadaşımız
bu görüşme sırasında işkenceyle getirildi. Kabul etmeyeceğimizi, eğer
kabul etmezlerse, götürmezlerse de
açlık grevine başlayacağımızı ilettik.

Yani bu kararlılığımız sadece gözaltında olmadı, mahkemeye götürülme,
mahkemeden sonra tutuklandığımız
süreçte de devam etti. Bunları söyledik. Bu kararlılığı gösterdik. Pes
ettiler. Ve bizi siyasi tutsakların, arkadaşların yanına koydular.
Bunun tahammülsüzlüğüyle soruşturmalar başlattılar. Ve hapishanede
çok yeni olmamıza rağmen hemen
ilk cezalarımızı, ilk yasaklarımızı almış olduk bu şekilde. Aslında röportajın başında da söylemiştim.
YÖK normal bir kurum değildir.
YÖK darbeyle gelen bir kurumdur,
zorla, şiddetle. Ve 80 darbesinde öğrencilere yapılan katliamları herkes
bilir. Bu şekilde gelmiş bir kurum.
Geldiği günden bu yana öğrencileri
soruşturmalarla, okuldan atmalarla,
fişlemelerle, polise teslim etmelerle
bir şekilde faşizme olan asli görevini
yerine getirmiş bir kurum aslında.
YÖK ne yapar, ne için vardır?
Öğrenciyi makineleştirmek için vardır.
Sorgulamayan, konuşmayan, araştırmayan, merak etmeyen ve korkan
öğrenci tipi yaratmıştır. Geldiği süreçten itibaren araştıran, devrimci
güce sahip olan, muhalif öğrencileri
bir şekilde yok etmeye çalışmıştır.
Kimi zaman okuldan atmalarla, kimi
zaman polise teslim edilmiştir ve
yok edilmiştir. Bir çok üniversite
öğrencisi hala kayıptır aslında, işkencede, gözaltında kaybedilmiştir.
Hala aynı zulmü görüyoruz, 80
darbesinden bu yana 33 yıl geçti.
Ama 33 yıl geçmesine rağmen hala
üniversitelerde bir masa açmak soruşturmayla okuldan atılmaya sebep.
Bir bildiri dağıtmak, afiş asmak, şenlik yapmak, şenlik masası açmak
suç sayılıyor. Ve en son YÖK, bizim

tutuklandığımız gün, çıkardığı
bir genelgeyle üniversitelerde bildiri-afiş dağıtmayı suç sayıyor.
Karşımızda böyle bir kurum var.
Böyle bir kuruma karşı nasıl bir
eylem gerçekleştirmemiz gerekiyor? Halay mı çekmemiz gerekiyor? Evet, halay çekmeyi en
iyi bilenleriz aslında. Türkü söylemesini en iyi bilenleriz. Düşmanı
iyi tanıman gerekiyor ve düşmanın
karakterini bilmen gerekiyor, buna
göre eylem yapman gerekiyor. Bunu
Dev-Genç’liler yapıyor. 44 yıldır yapıyor. 44 yıldır bir çizgisi var. Bugünde aynı çizgide gidiyor. Birileri
halay çekmeyi, türkü söylemeyi, şenlik havasında götürmeyi kendilerine
yakışır buldular. Evet, bu onlara yakışır. Ama biz devrimciyiz. Devrimci
kararlılık var, devrimci karakterimiz
var. Ve 44 yıllık bir tarihimiz var.
Kuşatmalarda, meydanlarda, barikatlarda sürekli en önde olan DevGenç’liler. Ve bugünde yine aynı
görevi yerine getiriyor. Bu görevi
yine aynı şekilde DTCF’de yerine
getirdik.
Protestoyla YÖK kalkmayacak.
Bunu biliyoruz. Halay çekmeyle
YÖK kalkmayacak. Çünkü zorla gelen bir kurum. Bir şekilde sesini duyurman gerekiyor, teşhir etmen gerekiyor. Bu kurumun nasıl bir kurum
olduğunu halkın gözünde göstermemiz gerekiyor. En iyi yapacağımız
şey işgaldir, boykottur. Ve bunu gerçekleştirdik.
Direniyoruz dediler, ama zaten
birileri DTCF’nin penceresinde direniyordu.
Biz gözaltına alınırken, işkence
görürken onlar halay çekiyorlardı.
Halkımız haklı olanı, meşru olanı
bilir. Haklı olan meşru olan hep DevGenç’liler olmuştur. Ve direnişlerimizle, kararlılığımızla, ödediğimiz
bedellerle zaten bugüne gelmişizdir.
Yine birileri devletin, iktidarın gösterdiği çizgide ilerlerken, polisin gösterdiği çizgide eylemlerini gerçekleştirirken biz olması gerekeni yaptık.
Cüretimizi gösterdik. Ve DTCF’yi
işgal ettik. Eylemimizi bu şekilde
gerçekleştirdik.
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Liseliyiz Biz
Bu ülkede yaşıyoruz... Bu halkın çocuklarıyız... Ezilen, sömürülen,
katledilen bir halkın çocuklarıyız... Bu halkın kavgasında biz de varız!

KORKULARIMIZIN ESİRİ OLMAYALIM
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Korkularımızda bize ait duygularımızdır, tıpkı sevgimiz, nefretimiz, kinimiz gibi bir duygumuzdur.
Peki neden korkarız?
Biz liseliler genelde ailemizden, öğretmenlerimizden, okul idaresinden, düşük not almaktan, yalnız kalmaktan, arkadaşlarımızın
arasında küçük düşmekten vb. korkarız. Bu korkularımızın hepsi aslında düzenin bize verdiği, bizde olmasını istediği korkulardır.
Bizler, Liseli Dev-Genç'liler
olarak düzenin bize kazandırmış
olduğu bu korkuları reddetiyoruz.
Ailemizden neden korkmalıyız, öğretmenlerimizden veya okul idaresinden neden korkmalıyız. Temelinde bir baskı gördüğümüz için korkarız. Ailemiz okula göndermemekle, para vermemekle, öğretmenler not vermemekle, okul idaresi
okuldan atmakla, disiplin cezaları
vermekle tehdit eder bizi. Peki bu ne
kadar öğretici bir yaklaşımdır? Tehdit ederek öğretilen bir şey bizde ne
kadar bir kazanıma vesile olabilir ki.
Elbette bunlar bize bir şey öğretmez aksine bunalıma sürükler.
Anne babamıza, öğretmenimize,
okul idaresine karşı öfkeleniriz. Ve
bu doğru düşünmediğimiz için çoğu
zaman nefrete dönüşür. Anne babamızı takmamaya, öğretmenlerimize saygı duymamaya halkımızın
deyimiyle ipsiz sapsız bir liseli olur
çıkarız. Oysa bizler bunlara karşı
mücadele eden olmalıyız. Yeri gelir anne babamıza, öğretmenlerimize
biz öğretmeliyiz. Çünkü sistem
anne babamızı, öğretmenlerimizi,
okul idaresini böyle bir eğitme öğretme şekline mecbur bırakır.
Bizler bunun farkında olmalıyız.
Anne babamızdan da, öğretmenlerimizden de, okul idaresinde korkmamalıyız. Yine arkadaşlarımız arasında küçük düşmekten, düşük not
almaktan, yalnız kalmaktan korktu-

ğumuzu söyledik. Neden arkadaşlarımızın arasında küçük düşmekten korkarız
çünkü düzgün dostane arkadaşlarımız
yoktur. Bencil, diğerini ezerek birbirinden üstün çıkmaya çalışan arkadaşlarımız,
arkadaşlıklarımız vardır. Ve bu arkadaşlıklar yeri gelir ayakkabılarımızın kötü olmasıyla, yeri gelir düşük not almamızla,
yeri gelir tek başına kalmamızla dalga geçerler. Biz, bize değer veren bizi seven arkadaşlarımız olsa neden yalnız kalmaktan korkalım ki. Ya da neden düşük not
almaktan, küçük düşürülmekten korkalım
ki. Bütün bunlar düzenin eğitim sisteminden kaynaklıdır. Biz Liseli DevGenç'liler olarak bütün bu korkularımızı yenerek korkularımızla mücadele edeceğiz. Korkularımıza teslim olmayalım
mücadele edelim.

Halkımızı Soyanlara,
Keyfi Sınav Paralarını
Ödemeyelim
Hatay’da Nimet Fahri Öksüz Lisesi
öğrencileri, MEB tarafından, paralı olduğu belirtilmeden 2013-2014 Eğitim
Öğretim Yılı başlarında habersiz ve zorla yaptırılan “Hazır Bulunmuşluk Deneme Sınavları” nedeniyle öğrencilerden
istenen 1,5 TL’yi ödememe kararı aldı.
Öğrenciler, yaptıkları açıklamada,
“MEB’e ve AKP iktidarına soruyoruz?
Bu parayı sizler hangi hakla istiyorsunuz?
Biz öğrencileri sömürmeye ne kadar
devam edeceksiniz? Bakan oğulları
ayakkabı kutularına milyon dolarlar saklarken, halkımızı soyup soğana çevirirken daha hangi hakla bu parayı bizlerden
istemeye cesaret edebiliyorsunuz? Van’da
binlerce insanımız soğuktan donarken siz
devlet olarak halkımızı sömürmeye ve
emperyalizmle birlikte katliamlara ne kadar devam edeceksiniz? Bizler Nimet
Fahri Öksüz Lisesi öğrencileri olarak bu
keyfi sınav parası toplamalarına karşı direneceğiz, bu ödemeyi yapmayacağız ve
bu direnişimizin sonuna kadar arkasında duracağız!” dediler.

PİSLİĞİ DEVRİM TEMİZLER!

İNFAZLAR, GÖZALTINDA KAYIPLAR VE

DEVRİMCİ AVUKATLIK-5Gözaltına alıp daha sonra kaybetme devletin 1990’lardan sonra
sistemli yürüttüğü bir politikaydı.
“Gözaltında Kaybetme,” emperyalizmin Guatemala gibi laboratuvar
olarak kullandığı Latin Amerika ülkelerinde geliştirerek diğer yeni sömürgelere ihraç ettiği bir özel savaş
yöntemidir. Kökleri Hitler’in “Gece
ve Sis” kararnamesine dayanan kaybetme politikası Latin Amerika ülkelerinde uygulanıp zaman içersinde
geliştirilerek zenginleştirilmiştir. Bu
yöntemi CIA ve Pentegon sosyal ve
ulusal kurtuluş mücadelesi veren ülkelerde işbirlikçi hükümetleri aracılığı
ile uygulanmıştır.
Guantemala, Peru, Kolombiya,
Nikaragua, Türkiye gibi pek çok ülkede binlerce insan kaybedilmiştir.
Güney Amerika’da askeri cunta yönetiminde uygulanan bu yöntem, bizim ülkemizde sözde sivil hükümetler
döneminde, demokrasiye geçiş yıllarında uygulanmıştır. Kayıplar, infazlar bizzat kontrgerilla tarafından
yerine getirilmiştir. Kontrgerilla bütün
devlet kademelerine hakimdir. Yasa
ve hukuk ile bağlı olmadıkları gibi
talimat aldıkları bir kurumda yoktur.
Adli işlemlerden de muaftırlar. Elimizdeki bilgilere göre 12 Eylül Cun-

tası döneminde 4 kişi iken 1991’den
sonra kayıp sayısı hızla artmıştır.
1980’den 1991’e kadar toplam 13
kişi gözaltında kaybedilerken 1991’de
4 kişi, 1992’de 8 kişi 1993’de 23
kişi gözaltında kaybedildi. 1994 yılında saptanan kayıp sayısı 299 iken
1995’te ise 213 kişi tespit edilebildi.
Gerçek sayının bunun çok üstünde
olduğu bilinmektedir. Şu an bilinebilen gözaltında kaybedilen kişi sayısı
500 kişinin üzerindedir.
1995 yılı Türkiye ve Dünya'da
resmi olarak "hoşgörü yılı" ilan
edilmişti. Ama gözaltına alınıp bir
daha izine rastlanılmayan yüzlerce
kişiyle "Kayıp Yılı" oldu. Bir gece
vakti evlerinden, işleri kapısından,
sokaktan alınıp götürülenler bir daha
dönmediler evlerine. Ormanlık alanlarda yol kenarlarında bulunan cesetlere her geçen gün yenileri eklenirken bir buçuk yılda sadece İstanbul
Adli Tıp Morgu'na 295 kimliği belirlenemeyen ceset yığıldı.
Devlet hem katlediyor, hemde katlettiği insanların ailerine mezar hakkı
dahi tanımıyor. Dünkü iktidarlar ile
bugünkü iktidarlar arasında devrimcilere, devrimcilerin cenazelerine korku
ve düşmanlıkları aynıdır. Devrimci
avukatlar sadece infaz ve kayıplarla

mücadele etmemişlerdir. Mezar hakkının da peşine düşüyorlar. Kayıpların
bulunması, katlettiklerini bir mezar
taşına kavuşturmak için mücadele etmişlerdir. Devletin kaybetme politikasını teşhir etmiş, hukuksal alanda
yapılabilecek her başvuruyu yapmışlardır. Devletin mezarlara düşmanlığı
ve kayıp politikasına ilişkin tarihten
birkaç örnek vermek gerekir.
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DÜZGÜN TEKİN
ÖRNEĞİ:
Düzgün Tekin, DİSK Tekstil-İş
Sendikası 2 No'lu Şube delegesi
bağımsız, demokratik bir ülkeye inanan devrimci bir işçi. 21 Ekim '95’de
Güneşli Evren Mahallesi’ndeki akrabasının evinden Bayrampaşa'daki
işine gitmek üzere yola çıkıyor ve
bir daha kendisinden haber alınamıyor. Düzgün Tekin kaybolmadan önce
bir hafta boyunca sivil bir polis aracının kendisini takip ettiğini ailesine
açıklıyor. 27 Ekim 1995 tarihinde
evini ismini söylemeyen birisi arayıp "Düzgün Tekin gözaltında, ona
para ve giyecek götürün" diyerek
telefonu kapatıyor. Fakat devlet gözaltında olduğunu kabul etmiyor. Ne
kendisi hakkında ne de kendisini
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takip eden sivil araç hakkında hiçbir
bilgi verirmiyor. Avukatları önce
İstanbul DGM Cumhuriyet Başsavcılığı’na, Emniyet Müdürlüğü’ne başvuruda bulunuyorlar. Buradan bir
sonuç alamayınca TBMM İnsan Hakları Araştırma Komisyonu’na, ÇHD,
İHD, Barolar Birliği’ne, İstanbul Barosu’na da harekete geçmeleri için
başvuru yapıyorlar. Savcılık bir bilgisinin olmadığını söylemesi üzerine
delilleri araştırmaya görgü tanıkları
bulunmaya çalışılıyor, Düzgün’ü
takip eden araçların plakası bulunuyor
ve araştırılması isteniyor. Polisler
hakkında suç duyurusunda bulunuyorlar. Bu arada Düzgün'ün kaçırılıp
öldürülmüş olabileceği ihtimalini düşünerek özellikle kimliği belirsiz cesetleri takip etmeye başlıyorlar. Düzgün’ün tip tarifine benzeyen cenazelerin hepsi kontrol ediliyor. Herhangi bir bilgiye ulaşamıyorlar. 27
Mayıs 1997 tarihinde ise Kasım Açık
isimli kişi kontrgerillacının verdiği
itiraflar ile Düzgün Tekin'in infaz
edilip Kırklareli Çadırkent'teki bir
çöp arazisine gömüldüğünü söylemesi ve alanın krokisini çıkarması
üzerine harekete geçiyorlar. Avukatları
gömüldüğü söylenen yerde kazı çalışması yapılması için izin aldılar.
İzin alınır alınmaz Çadırkent didik
didik arandı, fakat Düzgün’ün cenazesine ulaşılamadı. Bugüne o günlerden biriktirdiğimiz öfkemiz kalıyor.
O günden kısa bir kesit: “Her
kapı çalındığında, her telefon geldiğinde içim cız ediyor diyordu Elif
Ana, belki Düzgün'dür diye düşünüyordum diyor. Şimdi de bir çöp
bataklığında evlatlarını arıyorlar.
Sanki Düzgün oradan çıkıp onlara
gülümseyecekmiş gibi koşuşturuyorlar. Ellerinde sımsıkı kavradıkları
Düzgün'ün fotoğrafı çöp bataklığını
tırnaklarıyla kazıyorlar. Bir taraftanda söyleniyor Elif Ana ‘Nereye
koydular evladımı köpek sürüleri".
Sonra hırsla yerinden kalkıyor ve
jandarmalara bağırıyor “Oy bu ne
biçim acı, ben bir anayım, evladımı
çöplüklerde arıyorum. Utanmıyor
musunuz.”

Ayhan EFEOĞLU
Olayı:

Halkın Hukuk
Bürosu avukatlarından FUAT
ERDOĞAN...
Halk için Devrimci Avukatlığın yaratıcılarından.
28 Eylül 1994
yılında İstanbul
Beşiktaş’taki
Arzum Kafede
İsmet Erdoğan, Elmas Yalçın adındaki
devrimciler ile birlikte otururken
kontrgerilla devletinin ölüm magaları
tarafından katledildiler...

Ayhan Efeoğlu, Yıldız Teknik Üniversitesi 2. sınıf öğrencisiyken 6 Ekim 1992’de okulunun önünden sivil polisler tarafından gözaltına alındı. O günden sonra bir daha kendisinden
haber alınamadı. Ayhan Efeoğlu'nun bulunması için avukatları
birçok girişimde bulundular.
Kendisiyle aynı dönemde gözaltına alınmış olan Hacer Arıkan
ve Halil Önder’e polisler Ayhan’ın da gözaltına alındığını
ifade ediyorlardı. Avukatları 28
Ekim 1992 tarihinde savcılığa
suç duyurusunda bulundular.
Tanıklarla birlikte açıklamalar yaptılar.
Yapılan bütün başvurulara devlet,
"Gözaltında öyle biri yok" demeye
devam etti. 26 Mart 2011 tarihinde
ise eski özel harekatçı Ayhan Çarkın
yeni itiraflarda bulundu. "Öğrenci
Ayhan Efeoğlu’ da polislerce kaçırıldı ve İstanbul Emniyeti'nde öldürüldü. Efeoğlu'nu ben elimle
gömdüm. Üçünün de infaz yerini
gösterebilirim" diye konuştu. Avukatları hemen harekete geçip, yeni
soruşturma açılmasını sağladılar. Bir
yandan kamuoyunu desteğe çağırıp
bir yandan Ayhan Çarkın’ın yer
göstermesi için başvurular yaptılar.
Savcılığın hareketsiz kalması üzerine
Halkın Hukuk Bürosu Avukatları
TAYAD’lı Ailelerle birlikte, 1 Aralık
2012’de Ayhan Çarkın’ın tarif ettiği
yere gidilip cenaze aranmaya başlandı. Yağmurun altında saatlerce
arama yaptılar. Kazı çalışmasında
hırka, terlik parçaları ve kemikler
buldu. Bunlar incelenmek
üzere Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. O gün
kazıya katılan bir çok kayıp yakını vardı. Onlar
kendi kardeşlerini, evlatlarını bulmuş gibi heyecanlanmışlardı.

beyi’nde bir katliam daha yaptı 2829 Eylül 1992 tarihinde kontrgerilla,
bütün infazlarda olduğu gibi çatışma
sonucunda ele geçirdiklerini açıkladılar. Kontrgerilla çetesi hem infaz
ediyor hemde ailelere baskı kurup
cenazeleri almamalarını istiyordu.
Ailelere üzerinde baskı kurup, cenazelerin belediye tarafından kimsesizler mezarlığına defnedilmesini
sağlamaya çalışıyordu.
O tarihte polisin yaptıklarını şöyle
anlatıyorlardı: Makbule'nin ailesi cenazeyi almak için bir avukatlarla birlikte bekliyordu. Önceki gün, Kayhan'ın abisi gözaltına alınmak istenip
tehdit edildiği için avukat yine saldırı
bekliyorlardı. Az sonra polis, avukatlardan birini kimlik kontrolü gerekçesiyle bir kenara çekip, "aranır
şahıslardan olup olmadığını sormak(!)
için bir süre gözaltında tutuyor. Bu
esnada başka polis, Makbule'nin babasını "ifadesine başvuracağız" diyerek şubeye götürmek istiyor.

İnfazlar ve
Mezar Savaşı
İçerenköy ve Beyler-
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Avukat babayı yalnız bırakmak istemiyor, biri de
onunla birlikte şubeye gidiyor. Şube kapısında avukat
içeri alınmıyor. Babaya baskı
ile cenazeyi belediyenin kaldırmak istediğine dair ifade imzalatılıyor. Baba çıktığında tedirgin..
Yüzlerce kilometre öteden kızının
cenazesini almak için gelmiş, karşısında devlet, "almıyorum diyeceksin" diyor. Baba, ben istemez miyim
diyor, ben istemez miyim kızıma,
onun istediği gibi, ona yaraşır bir
tören yapmak? Ama oğlum, Makbule'nin abisi ne olacak? Onu da
alırlar, onu da vururlarsa ya? Kırıkdökük birkaç cümle dudaklarından
dökülen. Morgun önüne geliyorlar.
Makbule Sürmeli'nin abisiyle diğer
avukat işlemleri tamamlamışlar. "Tamam" diyorlar, "Cenazeyi alabiliriz."
"Ama..." diyor, tamamlayamıyor.
Avukat, arkadaşını çekip babanın cenazeyi belediye kaldırsın diye ifade
verdiğini anlatıyor. "Önemli değil"
diyorlar, "Sen o ifadeyi baskı altında
vermişsin, geçersiz. Hem zaten işlemler bitti." Polisler müdahale ediyorlar "Alamazsınız cenazeyi, baba
istemiyor" "Hayır" diyorlar, "almak istiyor, hem zaten diğer bütün
aile fertleri de burada cenazeyi almak için, işlemleri tamamladık"
Bunun üzerine polisler, aileyi avukatlara karşı kışkırtmaya çalışıyorlar.
Aileyi korkutuyorlar. Daha sonra
ekip otoları ile cenazeyi kaçırıyorlar.
Buna rağmen halk mezarlığa gidiyor.
Şehitlerini sahiplenip defnedecekler
fakat polis saldırmaya hazırlanıyor.
‘Cenazelerimizi gömmek, tören yapmak bizim hakkımız. Oligarşinin
yasalarına göre bile hakkımız. Ve
biz, haklarımızı kullanmak için kimseden izin istemedik bugüne kadar’
Fakat ilk sloganla birlikte saldırı başlıyor. 70 yaşındaki analarımız başına
inen copla birlikte kan fışkırıyor. Bir
başka ananın avucundaki taş, copu
indiren polisin suratında patlıyor.
Burada infazlardan ve devrimcilerin cenazelerinin kaldırılmasına
ilişkin sedece bir örnek verdik. Kontrgerilla devleti bunun dışında 12 Temmuzlar’da, 17 Nisanlar’da, Bağcı-

lar’da, Beşiktaş’ta, Ankara Esat’da
ve daha bir çok yerde yüzlerce devrimciyi “çıkan çatışmada ölü ele
geçirildi, teröristin cenazesini ailesi
bile sahiplenmedi” diye yapılan
açıklamalarla doludur.
Halkın Hukuk Bürosu Avukatlarından Fuat Erdoğan da 28 Eylül
1994 yılında Beşiktaş’ta Arzum
Kafe’de İsmet Erdoğan ve Elmas
Yalçın adındaki devrimciler ile birlikte otururken İstanbul polisleri
tarafından katledilmesi kontrgerilla
devletinin infazlarından birisidir.
Bugün Devrimci Avukatlara yönelik komplolar kurularak yapılan
saldırılar geçmişte uygulanan infaz
politikalarının farklı bir biçimde hayata geçirilmesidir. Amaç aynıdır.
Devrimci Avukatları Fuat Erdoğan’ın
katledilemesinde olduğu gibi bugünde
komplolarla tutuklayarak devrimci
mücadeleden koparmak, faşizme karşı
halkın haklarına sahip çıkmasını engellemektir... İşkencelere, kayıplara,
infazlara, halka yönelik her türlü saldırılara karşı çıkan, halkın yanında
olan avukatlar üzerinden tüm halka
korku salmaktır.

Ali Yıldız Örneği:
Ali Yıldız, Dersim’in Çemişgezek
İlçesinde Nisan 1997'de kaybedildi.
3 Şubat 2011 tarihinde ise infaz edildikten sonra toplu mezara atıldığı
açıklandı. Avukatları ve ailesi Çemişgezek’te bulunan toplu mezarla
ilgili Çemişgezek Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunup
cenazemizi almak için mezarın açılmasını talep ettiler. Çemişgezek savcılığı başvuru hakkında görevsizlik
kararı verip dosyayı yeniden Malatya
3. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderdi. Malatya 3. Ağır Ceza Mahkemesi de görevsizlik kararı verip dosyayı yeniden Çemişgezek Cumhuriyet
Savcılığı’na gönderdi. Aradan aylar
geçmesine rağmen talepleri karşı-

lanmadı. Daha sonra Malatya
Özel Yetkili Savcılığı, bulduğu
YALANCI TANIKLARLA,
“cenazelerin tek tek, kefenlenerek, kurallara uyularak
gömüldüğünü” açıkladı. Buna
göre “toplu mezar yok”tu ve Ali Yıldız’ın mezarıda açılmayacaktı. Bunun
üzerine Ali Yıldız’ın abisi Hüsnü
Yıldız, TAYAD’lı Aileler ile birlikte
10 Haziran 2011 tarihinde Dersim
Çemişgezek’de bulunan toplu mezarın
açılıp cenazelerin ailelere teslim edilmesi talebi ile süresiz açlık grevine
başladı. Ölüm orucunun 66. gününde
dosyayı hukuksuz bir biçimde kapatan
savcı bir önceki kararından vazgeçerek mezarları açma kararı vermiş
ve direnişini zaferle sonuçlanmıştır.
Hukuksal mücadelenin tıkanan kanalı
verilen siyasi mücadele ile açılmıştır.

Mezar Taşları
Nedeniyle Gözaltılar
Mezar taşlarının üzerinde “Öldüler
Yenilmediler” yazdığı için tutuklanan
aileler var bu ülkede. AKP ilk yıllarında
31 Ağustos 2003 tarihinde DersimÇemişgezek'te Aydın KOÇ yakınları
Asuman Koç ve Hayri Koç’un, Celal
GÜNEŞ ise babası Kamer Güneş’in
mezarını yaptırıyordu. Aydın KOÇ,
Celal Güneş ile mezarların yapımına
yardım eden Erkin ZENGIN ve
mezar ustası Ferhat AYDIN gözaltına
alınıp tutuklandılar. Gerekçe örgüt
propagandası yapmaktı. 15 Eylül 2003
tarihinde ise tahrip edilen Ali Özbakır’ın mezarında inceleme yapmak
isteyen bir heyet yanında bulunan
Halkın Hukuk bürosu avukatları ile
birlikte gözaltına alındılar ve işkenceye
maruz kaldılar. Mezarları görmeye giden ikinci heyetten de 4 kişi tutuklandı.
Aynı dönemde Elazığ'da şehit mezarlarını yapan Aydın Mermercilik siyasi
polis tarafından mezarları yapmaması
için tehdit edildi. Sahibi Ramazan Aydın gözaltına alınıp sorgulandı. Savcı,
Ramazan Aydın'ı sakallı görünce “senin düşüncen farklı, niye bunlarla
iş yapıyorsun” diyerek ölülerimizden
bile nasıl korktuklarını gösterdi. Dersim'de oğullarının, kızlarının mezarlarını yaptıran 18 aile hakkında savcılık
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soruşturma başlattı. Acılı analar
babalar polis gözetiminde savcılığa
taşındı. Dersim polisi mermercileri
tek tek dolaşarak tehdit etti, “mezarları kim yaptı” diye sorguladı.
Yine Dersim polisi şehir mezarlığında kamera çekimleri yaptı. Hangi mezarın suç unsuru teşkil ettiğini
“araştırdı” Malatya şehir mezarlığında
jandarma-belediye işbirliğiyle oğulları
Cihan Gürz’ün mezarını yaptıran ana
ve babaya baskı yapıldı. Mezarı yıktırmakla tehdit ettiler. Aileye sık sık telefon
açarak baskı kurmaya çalıştılar. Dersim-Pertek'te Ali Özbakır'ın mezarını
yaptıran ailesine yardım eden halktan
duyarlı insanları Pertek polisi tehdit etti.
Evet mezarlardan korkuyorlar işte.
Yukarıdaki örnekler farklı dönemlerde gerçekleşmiştir. Devlet kayıp ve
infazlarda devlet sadece devrimcileri
öldürmekle kalmıyor, onların ait herşeyi yok etmeye çalışıyor. Devrimciler
anılmamalıdır. Sahiplenilmemelidir.
Billinmemelidirler. Mezarlar, şehitler
bir halkın tarihi ve direnişini gösterir.
Devrimci avukatlar bir mezar hakkı
için bedenini ölümü yatıranların, şehidini sahiplenen devrimcinin, mezar

uymayan faşizmi kendi yasalarına
uymaya zorlayacaktır. Burjuva anlamda da olsa hukukun savunucusu
olacaktır...

taşını değerlerine uygun olarak yaptıran
ailelerin yanında olmuşlardır. Ve hatırlatalım, DevrimciAvukatlara yöneltilen suçlamalardan birkaç tanesi söyleydi: Devrimcilerin cenazesine katılmak, devrimcilerin cenazelerini Adli
Tıp Kurumundan almak, Adli Tıp İşlemlerini yapmak… O halde son sözü
söyleyelim, dün nasıl mücadele yürütmüş isek bugünde devrimcileri sahiplenmemizi engelleyemeyecekler.
Halkın Hukuk Bürosu Avukatları
faşizmin nerede halka karşı, devrimcilere karşı bir saldırısı varsa, nere de
işkence, infaz, katliam, halk gaspı,
işten atılma, gecekondu yıkımı, öğrencilere saldırı varsa orda olacak...
Halkın Hukuk Bürosu halkın meşru
haklarının, mücadelesinin yanındra
olacaktır.
Halkın Hukuk Bürosu, HUKUK’un
yanında olacaktır. Kendi yasalarına

Faşizm Ferhat Gerçek’i Cezalandıramaz
Halkın Hukuk Bürosu (HHB), 20 Aralık’ta yazılı
bir açıklama yaparak, mahkemenin verdiği kararın işkencecileri korumak anlamına geldiğini belirtti.
Açıklamada, mahkemede bugüne kadar yapılan hukuksuzluklar anlatılarak, “Ayakkabı kutularında milyon
dolarlar kaçıran bakan çocukları adliyenin ön kapılarından
girip arka kapılarından çıkarken; halk çocukları işkence
görüp, felç bırakılıp bir de üstüne üstlük yıllarca hapis
cezaları almaktadır. Rant sağlamak uğruna halkın
evlerine göz dikenleri, hırsızları, rüşvetçileri, uyuşturucu
satıcılarını, sokak ortasında halkın evlatlarını katleden
çeteleri aklayan da yine aynı yargı makamlarıdır.
Adaletsizlik dağıtanlara sesleniyoruz; Ferhat’ı vurarak
sakat bırakanlar için sizden adalet istemiyoruz. Halkımız
adaletsizlikleri yaratanları asla unutmaz, asla affetmez.
Bizde unutmayacağız, Ferhat’ı vuranlar cezalandırılana
kadar adalet mücadelesinden vazgeçmeyeceğiz” denildi.
Yürüyüş Dergisi’de 22 Aralık tarihli açıklamasında,
işkencecileri koruyan mahkemenin kararına karşı “Şimdi
artık tüm Yürüyüş Dergisi okurları birer Ferhat olmalıdır.
Ferhatların hesabını sormak için her hafta 1 dergi fazla
alalım, Ekmek, Adalet ve Özgürlük için Yürüyüş Okuyalım, Okutalım” çağrısında bulundu.
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Halkın Hukuk Bürosu avukatları
25 yıllık tarihleri boyunca bunu
yapmıştır ve bundan sonra da yapmaya devam edecektir. Bunu hiçbir
güç engelleyemez. Geçmişte infazlara,
işkencelerle nasıl engelleyemedilerse
bugün de tüm devrimci avukatları da
tutuklasalar halkın yanında olmamızı
engelleyemeyecekler...
İşte bunun kanıtı 24-25-26 Aralık
tarihlerinde Silivri’de görülen mahkemedir...
25 yıllık tarihimiz boyunca biz nasıl
halkımızı yalnız bırakmadıysak, halkımız ve dostlarımız ve kavga arkadaşlarımız da bugün bizi yalnız bırakmamıştır.
Tüm Türkiye, tüm dünya, halkımız,
dostlarımız tanık olacak; Silivri’de
yargılanan değil, yargılayan olacağız.
Faşizmi halkımız ve tarih önünde yargılayacağız...
Bitti

Ferhat Gerçek’e 3,5 Yıl, Ferhat’ı
Vurarak Sakat Bırakan Polislere 2,5 Yıl
Hapis Cezası Verildi
Ferhat Gerçek, 7 Ekim 2007’de Yürüyüş Dergisi’nin dağıtımını yaparken polisler tarafından sırtından vuruldu ve belden
aşağısı felç oldu. Ferhat’ı vuran polisler korunup, kollandı.
Ferhat için başlatılan adalet mücadelesinde birçok bedeller
ödendi. Engin Çeber yine bu mücadelede işkenceyle katledildi.
Vurulduğu günden bu yana katillerin peşi asla bırakılmadı.
20 Aralık günü İstanbul Bakırköy Adliyesi’nde Ferhat Gerçek’in karar mahkemesi görüldü. Mahkemede çıkan kararla
polislere 2,5 yıl, Ferhat Gerçek’e ise 3,5 yıl hapis cezası
verildi. Verilen karar Adliye binası önünde yapılan eylemle
protesto edildi.
“Adalet İstiyoruz” sloganıyla başlayan basın açıklamasında
“Bugün burada Ferhat’ı vuranlar yargılanıyor. Faşizmin mahkemeleri karar verecek, bizler kararı biliyoruz. Karar devlet
tetikçilerini aklayacak. Onlara göstermelik cezalar verip Ferhat
Gerçek’i suçlayacaklar” denildi. Okunan basın metninden
sonra Ferhat’ın avukatları da kısa bir konuşma yaptılar. Konuşmada yine bir adaletsizliğin yaşandığı ama mahkemenin
verdiği karara karşı adalet mücadelesine aynı kararlılıkla devam
edileceği vurgulandı. Avukatların konuşmalarının ardından
eylem sona erdi.
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Halkın Avukatları Faşizmi
Yargılıyor!
18 Ocak’ta Türkiye genelinde yapılan baskınlarla Halkın Hukuk Bürosu’nun Ankara ve İstanbul’daki
avukatlarıyla beraber Çağdaş Hukukçular Derneği basılmış ve 9 avukat
tutuklanmıştı. 24-25-26 Aralık günlerinde başlayan mahkemenin ilk duruşması Silivri’de görüldü.
500’den fazla avukatın müdafi
olarak katıldığı duruşmada tutuklu
aileleri, yakınları ve tutsak Halkın
Hukuk Bürosu avukatlarının savunduğu öğrenciler, işçiler, sendikacılar
izleyici olarak katıldı. İstanbul Barosu,
Türkiye Barolar Birliği, Diyarbakır
Barosu ve Ankara Avukat Hakları
Merkezi temsilcilerinin katıldığı duruşmada avukatlar gözlemci ve müdafi olarak yer aldı. Fikret İlkiz, Turhan Feyzioğlu, Turgut Kazan da mahkemenin başından itibaren duruşmayı
takip etti. Ayrıca yabancı avukatlardan
da 40 avukat temsilci ve gözlemci
olarak duruşmada yer aldı. Barcelona
Barosu, İtalyan Demokrat Avukatları,
Paris Barosu, Avukatlar için Avukatlar
Örgütü, Fransa Barosu, Uluslararası
Demokratik Avukatlar Birliği, Avusturya Ceza Hukukçuları Birliği temsilcisi avukatlar da kendi cübbeleriyle
duruşmayı izlediler. İzleyiciler arasında KESK Başkanı Lami Özgen,
Eski DİSK Başkanı ve CHP Millet-

vekili Süleyman Çelebi ve BDP milletvekili Sebahat Tuncel de yer aldılar.
Duruşmada avukatların müdafi
olduklarını beyan etmelerinin ardından sanık avukatların kimliklerinin
belirlenmesine geçildi. Tutsak avukatlar kimlik bilgilendirmesinde adres
bilgisi olarak tutuklu kaldıkları hapishaneleri adres verdiler. Tutuklu
ve tutuksuz sanık avukatların kimlik
bilgilerinin bitiminde Selçuk Kozaağaçlı söz alarak iddianamenin dijital
ve yazılı olarak kendilerince incelendiğini ve tekrar okunmasını istemediklerini bildirdi. Mahkeme heyeti
ise özetleyerek okunması kararını
verdi.
İddianamenin özetlenerek okunması Erdal Dalgıç’ın, Engin Çeber’in
işkencecilerinin görev yaptığı İstinye
Karakolu’na yönelik eylemiyle başlatılıp, Amerikan Konsolosluğu’ndaki
eylemlere kadar tüm eylemlerin aktarılması müdafi avukatların tepkisini
çekti. Müdafi avukatlar söz alarak
anlatılan eylemlerin avukatların yargılanmasıyla hiçbir ilgisinin olmadığını vurguladılar. Heyet ise uyarının
ardından bu anlatımı bitirip sanıkların
eylemlerinin okunmasına geçti.
Halkın Hukuk Bürosu’na dair id-

dianame genel olarak ne şekilde elde
edildiği belli olmayan Belçika ve
Hollanda kaynaklarına dayandırılan
belgelerden tutuklu avukatların şahsına yönelik suçlamaların aynen
okunması da müdafi avukatlarca heyetin uyarılmasına ve tartışmalara
sebep oldu. Halkın Hukuk Bürosu
avukatları, gizli ve açık tanıkların
iddiaları ve Belçika Hollanda Devletlerinden alındığı ileri sürülen dijital
verilere dayandırılarak DHKP-C’nin
demokratik kurumu olarak suçlanıyor
ve 9 avukat bu iddialar üzerine aylardır F tipi hapishanelerde tutsak.
Tek tek okunan ve suçmuş gibi aktarılan eylemlerde ise Şengül Akkurt’un cenazesini almak, işçi hakları
için adliye koridorlarını yeterli görmeyip omuz omuza mücadele etmek
suç sayılıyor. Mahkeme bunlarla da
yetinmeyip 1 Nisan Komplosundaki
sahte delilleri, beraat edilen duruşma
ve eylemleri dahi iddianameye eklemiş ve bunları salonda sesli şekilde
okuyacak kadar keyfi davrandı. İddianamenin okunması bitiminde ara
verildi.
Halkın Hukuk Bürosu’nun tutsak
avukatları öğle arasının ardından savunmaya başladı. İzleyici ve müdafi
avukatların alkışlarla karşıladığı tutsak
avukatlardan ilk olarak Çağdaş Hu-
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kukçular Derneği Başkanı Selçuk
Kozağaçlı savunmaya başladı. Kozağaçlı, 340 gündür tutsak olduklarını
ve mesleki hayatı boyunca yüzlerce
müvekkilinin hapishanelerde katledildiği için tutsaklığın da, kaçırılmanın
da şaşırtıcı olmadığının altını çizdi.
Polislerce katledilen Av. Fuat Erdoğan'ın örneğindeki gibi kontrgerilla
tarafından katledildiğini belirten Av.
Selçuk Kozağaçlı, kontrgerillanın da
yasama, yargı ve yürütme gibi devletin asli organlarından biri olduğunun
altını çizdi. Mahkeme heyetinin iddianamede tutsak avukatları terörist
olarak itham etmesine de "Siz bizim
avukatlığımıza itimat etmezken biz
sizin kamu görevlerinizi hiç tanımayız" diyerek karşılık verdi ve yıllardır
kontrgerillanın katlettiği yerlerde görev yaptıklarının altını çizdi.
Mehmet Ağar'ın göstermelik yargılamasına da değinen Kozağaçlı
Ağar'ın ziyaretçilerinin bir kısmını
saydı ve "Biz Ağar'ın iyi hatıralarımız
var dediği insanlar değiliz, bu ülkenin
halkları katledildi, asla bu iyi hatıraların içinde olmayacağız" dedi ve
Bedreddinlerin, Babailerin halayında
saf tuttuklarını, Ağarların işkence
davalarında ve infazlarda hep karşılarında yer aldıklarını belirtti.
Kendilerinin müvekkillerinden
dolayı suçlandıklarını aktaran ÇHD
Başkanı kendilerinin köleci toplumdaki kolektif sorumlulukla yargılandıklarını, DHKP-C'nin silahlı eylem
yapan savaşçılarını yakalayamadıkça
onların cenazesini sahiplenenlerin
cezalandırıldığını belirtti. 15 yıllık
müvekkillerinin yaptığı eylemlerin
kendi dosyasına iliştirilmesinin şahsi
ceza sorumluluğuna aykırı olduğunu
söyledi. Yargılama yapıldığı iddia
edilen mahkemenin tam bir klan hukuku uyguladığını vurgulayan Kozağaçlı hapishanedeki keyfi uygula-

maları ve “iyi halli” olmak koşuluyla
iddianamenin kendilerine uzun süre
verilmediğini aktardı.
Ceza hukukunun felsefesine de
değinen Kozağaçlı “ıslah ve ibret”
şeklindeki ceza yaklaşımıyla ilgili,
Bizi tutsak ederek ıslah edemezsiniz,
bu salondaki diğer avukatlar da ibret
almaz” dedi ve heyete seslenerek en
çok avukatın vekalet verdiği, en çok
avukatın katıldığı tek dava olduğunu,
ve hakimlerin ıslah ve ibret olmayan
avukatlara alışması gerektiğini ifade
etti.
Ayrıca Kozağaçlı devletin bütün
uluslararası yasalarda ve iç hukukta
da yer alan direnme hakkını kendi
uygulamalarına karşıysa terör olarak
nitelediğinin halkın avukatlarınınsa
halkın hafızasına güvenen birer sıra
neferi olduğunu söyledi.
Kendine yönelik suçlamaları da
ele alan Av. Selçuk Kozağaçlı 150
müvekkilinin hapishanelerde katledildiğini, onların cenazesini almanın
suç olamayacağını söyledi. Güler
Zere eylemlerine DHKP-C talimatıyla
katıldığı iddiasına göre Cumhurbaşkanı ve Dışişleri bakanının da örgüt
talimatı almış olduğunu söyledi.
Yunan trajedilerinden (Antigone)
örneklerle, yargılamayı yapan mahkemenin de bir trajedi içinde olduğunu anlatan Kozağaçlı, sadece İbrahim Çuhadar’ın değil 300 müvekkilin cenazesini kaldırdığını, Seyhan
Doğan, Gökçe Şahin ve Ali Yıldız
için de hapis yatması gerektiğini vurguladı. Suç devrimcileri katledip
toplu mezara koymak mı, yoksa onu
oradan çıkarmak için mücadele etmek
mi diye sordu heyete.
Kendisinin Dursun Karataş’ın vekili olduğunu ve doğallığında onunla
görüşüp hakkını savunduğunu, hatta
bu suçsa İdare Mahkemesi’nin de
kaybedilen Devrimci Sol Ana Dava

Dosyalarından dolayı terörün finansmanı olduğunu söyledi. Dayı’nın
mezarına katılmadığını bizzat bütün
işlemlerini yapan bir cenaze sahibi
olduğunu söyledi.
Halkın Hukuk Bürosu avukatlarının mahkemesi Silivri’de yüzlerce
avukat ve izleyicinin önünde 25 Aralık günü de görülmeye devam etti.
“Savunmaya Özgürlük” sloganıyla
salona giren tutsak HHB avukatlarını
salondaki avukat ve izleyiciler ayakta
alkışlayarak ve “Adalet İstiyoruz”
sloganlarıyla karşıladı. İlk oturum
yine müdafi avukatların isim beyanı
ve sanıkların yoklamasıyla devam
etti.
İkinci gününde de Barolar ve avukatlar tutuklu Halkın Avukatlarını
yalnız bırakmadı. Uşak, Ankara, Balıkesir, Antalya, Eskişehir, Adana,
Çorum, İzmir ve Dersim Barosu’na
bağlı avukatlar duruşmada müdafi
olarak yer aldı.
Savunmaya mahkemenin ikinci
gününde de ÇHD Genel Başkanı
Selçuk Kozağaçlı kaldığı yerden devam etti. Hukuk Devleti terimini hukuki, siyasi ve sosyolojik açılardan
ele alan Kozağaçlı AKP’nin tipik bir
burjuva demokratı olduğunu ve sınırlarının oligarşiye göre belirlendiğini
dile getirdi. AKP’nin hukuk devletini
bir tapınma aracı gibi gördüğünü,
Mekkelilerin acıkınca yedikleri putlara benzetti. Hukuk devleti terimini
en çok katillerin, soyguncuların ve
sahtekarların sığındığı burjuvazinin
ürettiği soyut bir yapı olduğunu dile
getirdi.
Artık düzen hakimleri açısından
dahi rahat bir şekilde “Devlet istediği
zaman, istediği kadar, istediği şekilde
hukuka uyar, yani uymaz” denildiğine
dikkat çekerek “Sizin uymadığınız
hukuka biz neden uyalım! Adalet
dağıtan tanrıçanın gözleri kör, bıçağı

PİSLİĞİ DEVRİM TEMİZLER!

kör ve altın kesesini kaybetmiş. O
altınlar bir avuç oligarkın elinde siz
halka ne vadediyorsunuz? İşçilere
polis, gaz ve coptan başka ne veriyor
adaletiniz?” dedi. Ve Marx’tan bir
alıntıyla devam etti, “Marx Anayasa’da her paragrafın 2 anlamı var,
biri Lordlar için, diğeri Avam kamarası için” sözleriyle Türkiye’de de
adaletin halk ve oligarşi için ayrı biçimde uygulandığını anlattı.
Kozağaçlı, adalet beklemedikleri
ve meşru görmedikleri bu mahkemelerde neden konuştuklarını ise
“Ben avukatlığa Sivas Katliamı’yla
başladım, Gazi ve Hapishaneler katliamıyla devam ettim. Sizin kanunlarınıza, yasalarınıza inanmamak başka, size zorla kabul ettirilmiş haklarımız için mücadele etmek başka
şey! Biz adil bir karar için değil adil
bir anlama için buradayız, bizim avukatlığı kavrayışımızı anlayın ona
ceza verin, bu yüzden kendimizi anlatıyoruz” şeklinde aktardı.
Savunması ayakta alkışlanan Kozağaçlı’nın ardından Halkın Hukuk
Bürosu’ndan tutsak Ebru Timtik savunmaya başladı. Öncelikle salondakileri selamlayan Timtik, 622 sayfalık iddianamenin hukuki bir dosya
olmadığını tamamen siyasi ve suçlamalarla ilgisiz bir dosya olduğunu
söyledi. Saldırının çok yönlü ve
kişisel olduğunu bildiren Timtik,
“Bizi avukat olarak bu sahadan atmaya yönelik, toplumsal olarak örgütlenmeyi engellemeye yöneliktir”
dedi.
Halkın Hukuk Bürosu avukatlarının savunması 2. Gün 2. Oturumda
Ebru Timtik’in devam eden savunmasıyla başladı. Timtik baskının zamanına dikkat çekerek baskından az
bir süre önce bürolarında ses dinleme
cihazı bulduklarını ve kendilerinin
suç duyurusunda da bulunduğu üzere

tehdit edildiklerini aktardı.
Polislerin farklı baskınlarda yaptığı
akvaryuma işemekten iç çamaşırlarını
sokağa dökmeye kadar ne kadar ahlaksızlaşabildiklerini, ama HHB baskınında bu kadar ileri gitmedikleri
biraz daha “kibar” davrandıkları için
kendilerini neredeyse mahcup hissettiklerini aktardı.
HHB avukatlarının bu denli “tehlikeliyken” neden tutuklamanın bu
kadar geciktiğinin de şaşırtıcı olduğunu söyleyen Timtik, Beşiktaş
DGM’de az sayıda siyasi ceza davalarına bakan avukatların savcı ve
hakimlerle sürekli bir arada çalıştıklarını hatırlatarak “Savcı Zekeriya
Öz ile aynı asansöre binmiştik, verilmiş lokması varmış ki başına bir
şey gelmedi” dedi. Timtik kendileri
için yapılan eylemlere katılanların
da suçlandığını, gözaltılarda polislerin
onları örgüt avukatlığıyla itham ederek müvekkiller üzerinde baskı kurmaya çalıştıklarını aktardı. Avukatların eylemcilere güç verdiği savını
ise “Biz tutsakken ayaklanma oldu,
onlarıda mı biz cesaretlendirdik?”
sözleriyle eleştirdi.
Savcının kamu adına ceza isteyemeyeceğini, savcıların siyasi şube
ve iktidar adına ceza istediğini bildirdi. Savcıların bu kadar gamsız ve
çelişkili iddianameleri polisten geldiği
gibi hakime yollayıp, hakimin de
kabul ederek bu pisliğe ortak olduğunu söyleyen Timtik asıl hedeflenenin devrimci avukatlık olduğunu
vurguladı.
Av. Ebru Timtik’in ardından Av.
Taylan Tanay savunma yaptı. ÇHD
İstanbul Şube Başkanı Tanay, Türkiye
ve dünyada siyasi savunma tarihinden
örneklerle hakkındaki suçlamaları
değerlendirdi. 12. yüzyıldaki işkenceli
sorgulamaların gerçeği bulmak için
değil, güçlüyü göstermek için yapılan

yargılamalar olduğunu anlattı. Türkiye’de de burjuva hukuk sisteminin
siyasi davalara bakışının siyasi derinlikten çok uzak olduğunu; sempatizan, taraftar, militan vs. ayrımı
yapamayacak kadar sığ olduğunu
vurguladı. Mücadele eden herkesi
terörist kategorisine sokan bu yaklaşımın sonucu olarak 32 tutsak avukatla dünya teröristlerinin üçte birini
barındırdığının altını çizdi. 4 gün
önce tahliye olan avukatların bugün
HHB avukatlarını savunmak için
cübbe giymesini 1970’te doğup
‘91’deki TMK ile kurumsallaşan
terör hukukuna önemli bir cevap olduğunu söyledi.
Terör kavramının muğlaklığına
işaret eden Tanay, “1 savcı 3 polis
birleşti mi terörist belli oluyor” dedi.
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“Savunma Yargılanamaz”
18 Ocak 2013 tarihinde yapılan baskınlarda tutuklanan halkın avukatlarına destek için İstanbul Taksim’de
İstiklal Caddesi’nde büyük bir yürüyüş düzenlendi. 23 Aralık’ta İstanbul Barosu önünde kitle ellerinde
meşalelerle “Devrimci Avukatlar
Onurumuzdur” sloganıyla toplanmaya
başladılar. “Savunma Yargılanamaz”
yazılı pankartla yürüyüşe başlayan
kitlenin ucu bucağı gözükmüyordu.
Adım adım kararlılıkla ilerleyen
3000 avukat Galatasaray Lisesi önüne
geldiklerinde katil sürüsü polisler
barikat kurmuşlardı. 2 TOMA ve onlarca çevik polisi avukatların Taksim’e
gitmelerini engellemek istedi. İstanbul
Barosu Başkanı Ümit Kocasakal,
CHP milletvekili Mahmut Tanal ve
ÇHD’den temsilciler polisle pazarlık
yapmaya başladılar, vali ile telefonda
görüştüler. Bu bekleyiş esnasında
birçok avukat yürüme konusunda ısrarcıydılar. “Barikat Kalksın Yürüyüş
Başlasın, Savunmaya Değil Hırsızlara
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Barikat” sloganlarıyla kitle yürüme
konusundaki ısrarını haykırdılar.
“Ayakkabı kutusuna birkaç kuruş sıkıştırın barikatı açarlar” diyen avukatlar da polisin kimlere hizmet ettiklerini teşhir etmiş oldu.
Pazarlığın sonunda kitleye dönerek
“oturuyoruz arkadaşlar” denildi ama
kimse oturmadı ve yürümek istediklerini söylediler. Bu cevabın üzerine
tekrar görüşmeye başladılar. Ümit
Kocasakal telefonla vali ile konuştu
ama bu girişimleri de çaresiz kaldı.
Çünkü Taksim demek ayaklanma
demek, direniş demek, halkın devlete,
soygunculara karşı gövde gösterisi
demektir, ve iktidarın bir kez canı
yanmıştır, bunu bir kez daha istememektedir. O yüzden telefonla Taksim Meydanını rica etmek boş bir
umuttan başka bir şey değildir. Keza
öyle de oldu zaten. Bu girişimleri
boşa çıkan Kocasakal ses aracının
üzerine çıkarak konuşma yapmaya
başladı. Konuşmasında tutuklu olan
halkın avukatlarına özgürlük isterken,
diğer yandan “Bize her yer Taksim”
diyerek kitleyi apaçık kandırmaya
çalıştı. Konuşmasını bitirmesinin ardından araçtan inerek eylem alanını
terk etti. Ve eylem burada sonlandı.

Tutsak Avukatları
Meşruluğumuzla Özgür
Kılacağız!
23 Aralık Pazartesi günü Çağlayan’da bulunan İstanbul Adliyesi’nde
tutuklu avukatlara toplu bir şekilde
vekalet verildi. Saat 11’de bir araya
gelen 20 ÇHD’li avukat “Davana
Sahip Çık, 24-25-26 Aralık’ta Silivri’deyiz” yazılı pankartı açtılar. Pankartın açılmasının ardından ÇHD İstanbul Şubesi’ni temsilen Av. Evrim
Deniz Karatana basın metnini okudu.
Okunan metinde “kendileri suçlanınca
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‘soruşturmanın gizliliği’ gibi kavramları hatırlayan, ‘soruşturma gizli
olduğu halde basına bu bilgi ve belgeler nasıl sızdırılıyor’ diye feryat
edenler, o günlerde canlı yayınlarda
tüm Türkiye’nin gözünün içine baka
baka ‘avukatlar 11 çelik kapılı, kozmik odalarda, gece yarısı toplantı
halinde basıldılar’ yalanını tekrar
ediyor ve tutuklanan meslektaşlarımızı peşinen suçlu ilan ediyordu”
denildi. Açıklamada tüm suçlamaların
yalan olduğu, devrimci avukatlık
pratiğinin yok edilmeye çalışıldığı
fakat Haziran Ayaklanması’nda halkın
yanında, hapishanelerde işkencecilerin
karşısında olduklarını teker teker belirttiler. Ve son olarak tutsak avukatlara karşı görevlerini yerine getirmek
için 35 barodan, 3100 avukatın vekaletinin verileceği duyurularak eylem
sonlandırıldı.

“Halkın Avukatlarının
Yanındayız”
Grup Yorum’unda bünyesinde
faaliyet gösterdiği İdil Kültür Merkezi
tutsak avukatların yanında olduklarını
duyurdular. 23 Aralık’ta Taksim Galatasaray Lisesi önünde toplanan İdil
Kültür Merkezi çalışanları “Halkın
Avukatlarına Özgürlük, Savunma Sırası Bizde” yazılı pankartı açtılar.
Basın açıklamasını İdil Kültür Merkezi adına Grup Yorum okudu.
Açıklamada polis terörünün AKP
tarafından olağan hale getirilmeye
çalışıldığı, bu şekilde halkın teslim
almaya çalışıldığı söylendi. “AKP
halka düşmandır, saldırılarının hedefinde bütün olarak Anadolu halkları
vardır” denilerek, 24-25-26 Aralık’ta
Silivri’de görülecek olan halkın avukatlarının mahkemesine gideceklerini
duyurarak açıklamayı sonlandırdılar.
Basın açıklamasının ardından Grup

Yorum Özgürlük Tutkusu, Gel Ki
Şafaklar Tutuşsun ve Çav Bella’yı
söyleyerek eylemi sonlandırdı.

Savunma Sırası Bizde...
Silivri yerleşkesinde görülecek
ilk duruşmaları öncesi 22 Aralık’ta
Galatasaray Meydanı’nda bir araya
gelen devrimci avukatların müvekkilleri tüm halkı davayı izlemeye çağırdı. Grup Yorum’un türküleriyle
eşlik ettiği eylemde, hep bir ağızdan,
“Hırsızların, uğursuzların, namussuzların düzeni devrimci avukatları
yargılayamaz” diye vurgulandı.
Devrimci avukatlar Taylan Tanay,
Selçuk Kozağaçlı, Ebru Timtik, Nazan
Betül Vangölü Kozağaçlı, Naciye
Demir, Barkın Timtik, Şükriye Erden
ve Güçlü Sevimli’nin resim şeklindeki
maketlerinin yer aldığı eylemde, Halk
Cephesi’nin “Savunma Sırası Bizde
Devrimci Avukatlara Özgürlük” pankartı açıldı. İlk sözü Grup Yorum
Üyesi Cihan Keşkek aldı.
ÇHD’li avukatların hep devrimcilerin, ezilenlerin, emekçilerin yanında yer aldığını hatırlatan Keşkek,
“Onlar üniversiteden çıkar çıkmaz
ellerine dosyaları aldıkları gibi halkın
adaleti için çalıştılar. Onlara ne zaman
ihtiyacımız olsa yanımızdaydılar.
Haksızlıklar karşısında hep dikildiler
ve zalimlerden hesap sordular. Bu
kararlıklarıyla hiçbir avukata benzemiyorlardı. Ezilen her kesimi savundular. Şimdi sıra bizde. 24-2526 Aralık tarihleri arasında onları
savunmak için biz Silivri’de olacağız”
diye konuştu.
Konuşmasının ardından Grup Yorum’un türküleri eşliğinde halkı halaya davet eden Keşkek, bu türküleri
tutsak devrimci avukatlara armağan
ettiklerini ifade etti.
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AKP Ahlaksız mı Arıyor
Aynaya Baksın!

Antalya

Antalya

İstanbul

Çekilen halaylar ve hep bir ağızdan
söylenen türküler ardından açıklamayı
Meral Yıldırım Gökoğlu okudu. AKP
hükümetinin hırsızlıklarının, pisliklerinin ortaya dökülmeye devam ettiğini belirten Gökoğlu, bu pisliklere
karşı mücadele eden devrimci avukatların, bundan bir yıl önce büroları
basılıp gözaltına alındığını hatırlattı.
“Yalan dolanlarla avukatlarımızı tutuklayanlar aslında pisliklerinin üstünü
örtmeye çalışıyor demiştik” diyen
Gökoğlu, “Çünkü halkın avukatları
soyguncu, katliamcı, işbirlikçi yanlarını
teşhir ediyorlardı” diye konuştu.

Soyguncu Zihniyete Karşı
Devrimci Avukatlara
Sahip Çık!
AKP faşizmin halkın avukatlarını
yargılamaya hakkı olmadığını vurgulayan Gökoğlu, bugün açığa çıkan
yolsuzluklarla kimin ahlaksız ve halk
düşmanı olduğunun bir kez daha ortaya çıktığının altını çizdi.
“Ahlaksız ve halktan çalan AKP
iktidarı o kadar yüzsüz ki ortaya dökülen onca pisliğe rağmen göstermelik bir istifayı bile tartışıyorlar
bizi rahatsız ediyorlar” diyen Gökoğlu, soyguncu, yalancı, ahlaksız

zihniyete karşı tüm halkı 24-25-26
tarihleri arasında Silivri’de ilk duruşmaları görülecek devrimci avukatları sahiplenmeye çağırdı.

Devrimci Avukatlar
Serbest Bırakılsın!
Antalya Halk Cephesi 22 Aralık
Pazar günü Attalos meydanında eylem yaptı. Eylemde açıklamayı, meslektaşlarını sahiplenen Av. Hakan
Evcil okudu. Çevredeki insanların
dikkatle dinlediği açıklamada, Halkın
Hukuk Bürosu’nun, devrimci avukatlarının kim olduğu anlatıldı.
ÇHD’li devrimci avukatların neyle
suçlandıkları ve avukatların girdiği
davalar anlatıldı.
Açıklamanın devamında; ”Devrimci avukatlık, salonda, sokakta,
meydanlarda, hapishanelerde, karakolda sergilenen zulme karşı olmaktır.
Savunduğu kişiler mahkeme salonunda coplanırken kalkan olmaktır.
Sokakta, mahkemede, her direnişte
haksızlığa uğrayanların yanında olan
ve polisin önünde dimdik duran, bedenlerini insan hakları için faşizmle
siper eden onurlu avukatlara ve hukukçulara, Türk, Kürt, Ermeni, Müslüman, Hıristiyan, Alevi, Sünni ayırmadan; halkı savunan Devrimci Avukatlara bin selam olsun” diye seslenildi.
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Savunma da Sanat Olur Bazen!

İstanbul

İstanbul

25 Aralık günü Halkın Avukatlarının müvekkillerinden olan Sanat
Meclisi üyeleri Halkın Avukatlarının yargılandığı mahkeme önünde eylem
yaptı. Sloganların ardından açıklama metnini okumak üzere İbrahim Karaca
sözü aldı. Karaca yaptığı açıklamada “Savunmanın sanata dönüştüğü
günlerden geçiyoruz. Biraz sonra ‘söz savunmanın’ denilecek ve aylardan
beri tutuklu bulunan avukatlarımız savunmalarını yapacaklar. Sanat Meclisi olarak
elbette ki bize söz düşmeyecek,
ama onları savunmaya devam
edeceğiz” dedi. Ardından Grup
Yorum bağlama ve gitarlarıyla
“Özgürlük Tutkusu” ve “Çav
Bella”yı seslendirdiler. Yorum
şarkılarını bitirdikten sonra,
70 kişinin katıldığı eylem sloganlarla sonlandırıldı.
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DÜZENLE UZLAŞANLAR
DÜZENE KARŞI DİRENEMEZ
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CHP milletvekili Mustafa Balbay’a Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru sonucunda mahkeme
“seçilme haklarının ihlal edildiği,
tutukluluğun makul süreyi aştığı
iddiaları kabul edilebilir olduğuna”
kararını vermişti.
Mahkemenin bu kararı üzerine
tutuklu diğer milletvekilerinin de
tahliye olmaları gündeme geldi.
Hemen herkes Mustafa Balbay
kararının diğer tutuklu milletvekilleri
için de “emsal oluşturacağı” düşüncesindeydi.
Özellikle BDP’liler, KCK davasından tutuklanan milletvekillerinin
tahliye edilmesini bekliyorlar;
Diyarbakır 5. ve 6. Ağır Ceza
Mahkemelerinin (ACM) Anayasa
Mahkemesi kararına uyacaklarını
tahmin ediyorlardı.
Diyarbakır 5. ACM, Anayasa
Mahkemesi kararının “Mustafa Balbay’ın bireysel başvurusu sonucunda
gerçekleştiğini ve sadece Balbay’ı
bağlayacağını ve emsal oluşturmayacağı”nı söyleyerek tahliye kararı
vermedi.
BDP’lileri tahliye etmeyen mahkemeler, faşizmin kendi hukukunu
dahi çiğnediği gerçeğini bir kez daha
göstermiş oldular.
Oysa Anayasa Mahkemesi Balbay’a ilişkin kararında, ilkelere yer
vermiş ve bunu tüm tutuklu milletvekilleri için almıştı.
Düzenin hukuk sistemi, Anayasa
Mahkemesi kararını görmezden gelebiliyor ve kendi üst mercilerinin
dahi ilkesel kararlarını çiğniyordu.
Bu gelişmeler üzerine HDP’li
milletvekilleri mecliste süresiz açlık
grevine başlayacaklarını duyurdular.
17 Aralık tarihinde ise dört HDP
li ve onlara destek veren iki BDP’li
milletvekili Meclis’te açlık grevine
başladılar.

Bu kez açlık grevini
bütçe çalışmalarının
sona ereceği 20 Aralık
tarihine kadar sürdüreceklerini; “ardından
eylemin başka bir yerde sürdürülüp sürdürülmeyeceğine dair karar vereceklerini” ifade ettiler. (18 Aralık
2013, Radikal, syf 7)
HDP’li milletvekilleri üç gün sonra da
açlık grevini bitirdiler.
Böylece bir kez
daha BDP (ya da
HDP)’lilerin “kararlılık” ifadeleri ile
başlar başlamaz biten “eylem süreçleri”nden birisine daha tanık olduk.
Bundan bir süre önce de devletin
Rojova sınırına ördüğü duvarı engellemek için başlattıkları “ölüm
orucu” eylemleri bir hafta kadar
sürmüştü.
Büyük laflar söyleyerek bir eyleme başlamak, sonra hemen vazgeçmek artık bu anlayışın geleneği haline
gelmiştir.
Kuşkusuz böyle davranmalarının
nedenleri vardır.
Bunların başında faydacılık geliyor. Açlık grevi, ölüm orucu gibi direniş silahlarının prestijinden yararlanmaya çalışıyorlar. Bunlar devrimcilerin elinde yıllardır kullanılan ve
ülkemiz halklarına mal olmuş direnme
biçimleridir. Her kullanıldığı dönemde
sonuç alınan; bedellere rağmen vazgeçilmeyen; zafere ulaşmanın aracı
haline gelmiş bu silahları oyuncak
haline getirmek Kürt milliyetçi anlayışa yarar sağlamaz.
Tam tersine kendilerine siyasal
olarak zarar verir.
Halklarımız ve tarihimiz açlık
grevleri, ölüm oruçları gibi direniş
biçimleriyle nasıl zafer kazanıldığına
tanıktır.
Ölümler pahasına sonuç alındığına

Ertuğrul Kürkçü
tanıktır.
Dolayısıyla böyle olur olmaz ölüm
orucu, açlık grevi yapıyorum diye
yola çıkıp, sözünden dönenlerin ayrımına varır.
Birincisi olarak; Kürt milliyetçi
anlayış hak gasplarına “radikal” bir
tarzda karşı koyduğunu kendi tabanına göstermek zorunluluğunu hissetmektedir. “Çözüm” süreci dedikleri
tasfiye ve yenilgi süreci yaşanırken
geniş kitleler nezdinde sürekli geri
adım atan duruma düşmemek içindir.
Kürt halkının öfkesini, tepkilerini
köreltmek ve AKP’nin tasfiye sürecine uyumlu hale getirmek ihtiyacını
duymaktadırlar.
İkinci olarak da; direnmeleri
ideolojik olarak zaten mümkün değildir. Düzenle uzlaşanlar direnemezler. Direnmek için güçlü bir inanç
gerekir. Zafere kilitlenmek, bunun
için her tür bedeli göze alabilmek
gerekir.
Bunu da sadece devrimciler yapabilir.
Direniş asla sahteliği, gösterişi
kaldırmaz. Hemen gerçek olanla, yalan olanı ortaya çıkarır. Hızla saflaştırır.
Kürt milliyetçi hareket direniyormuş gibi yapan, büyük laflarla başlayan sonu gelmeyen eylemlerden
vazgeçmelidir.

PİSLİĞİ DEVRİM TEMİZLER!

AKP, SURİYE HALKINA YÖNELİK
KATLİAMLARIN ORTAĞIDIR
Türkiye’den Suriye’deki işbirlikçilere bu yılın Haziran ayından itibaren 47 ton silah gitmiş. Bu durum
Birleşmiş Milletler ve TÜİK kayıtlarında resmi olarak kayıtlı.
Bunun açığa çıkmasından sonra
Gümrük ve Ticaret Bakanı İsmet
Yılmaz yaptığı açıklamada “Türkiye’den yapılan bütün silah ihracatlarının izni Milli Savunma Bakanlığı’ndan geçer. Milli Savunma Bakanlığı olarak Suriye’ye herhangi
bir silah ihracatına izin verilmemiştir.
2013’te Türkiye’den Suriye’ye hiçbir
silah gitmemiştir...Suriye’ye spor
amaçlı kullanıma uygun yivsiz av
tüfeği ve kurusıkı tabanca cinsi silahlar söz konusu haberde denildiği
şekilde harp silahı değildir. Bu eşyanın, mevcut uluslararası mevzuata
uygun olarak Suriye’ye ihracatı herhangi bir kısıtlamaya ve izne tabi
değildir ve gümrük kontrolünde de
kırmızı hattan geçirilerek yapılmıştır”
diye konuştu. İşbirlikçilerin Suriye’de
yaptıkları katliamdan sorumlu olduklarının üstünü örtmeye çalıştı.
Ancak kayıtlar ortada.

Suriye’ye silah ambargosu uygulandığı koşullarda BM kayıtlarına
göre Haziran ayında Türkiye’den
Suriye’ye 9303 kodlu silah cinsinden
3.6 ton silah yollanmış. Temmuz’da
4.4 ton gönderilmiş.
Guta’da yaklaşık 1000 kişinin
öldüğü tahmin edilen 21 Ağustos
kimyasal silah saldırısının olduğu
ay, silah sevkiyatı 10 ton. Herkesin
savaş beklediği Eylül ayındaysa Suriye’ye giden silah miktarı 29 tona
fırlıyor. Oysa amborgo gereği tek
bir merminin gönderilmemesi gerekir.
Bakanlık yaptığı açıklamalarla halkla
alay edip aptal yerine koyuyor. Sözde
av tüfeği gönderiyorlar. Suriye'ye
sevkiyatı yapan şöför bir yargılamada
verdiği ifade de “Bu malzemeleri 2
kez Reyhanlı’ya gidip teslim ettim.
Zaten oraya girebilmek için jandarma kontrolünde geçiyordum.
Aracı aramadılar, bakmadılar. Sonra
karakol binasının 200 metre ötesinde
çevrili bir alana yükü boşalttım.
Hepsi sarılı bir şekilde idi” Anlaşıldığı üzere ne gönderildiği bilinmiyor.
Giden eşyalara gümrük kontrolü ya-

pılmıyor. Kaldı ki işbirlikçi katillerin
tüm görüntüleri ortada, av tüfeklerini
bomba fırlatıcı olarak kullanıyorlar.
Av silahları hem ucuzlar hemde iyi
bir saldırı silahına dönüşebiliyorlar.
Kuru sıkı tabancaları gerçek tabancaya dönüştürmek mümkün. Türkiye
işbirlikçi katillere kendisi silah göndermekle kalmıyor, başka ülkelerden
silah sevkiyatı yapılmasına da izin
veriyor. Foreign Policy dergisinden
alıntılanan habere göre, bu yolla iki
kez “yüklü miktarda” silah sevkiyatı
yapıldı. İkincisi Haziran ayında yapılmış, ağır makineli silahlar, RPG
roketleri, havan topları, mühimmat
ve 120 adet karadan SAM-7 füzesi.
The New York Times Gazetesi de
Türkiye havaalanlarının silah sevkiyatı için kullanıldığını 25 Mart’ta
yazdı. AKP, Ortadoğu’daki çıkarları
gereği işbirlikçilerin orada işledikleri
savaş suçuna verdiği yardım ve sağladığı imkanlarla ortak olmuştur. Dolayısıyla bütün dünya Türkiye’nin
Suriye halkına işbirlikçiler tarafından
yapılan katliamlardan sorumlu olduğunu biliyor.

Sayı: 397

Yürüyüş
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Kavga Türkülerini Söyleyen Cezalarınız-İşkenceleriniz Nafile,
Türküler Susmaz Halaylar Sürer!
Grup Yorum Halktır!
İstanbul’da 21 Aralık’ta Filistin, Tokat ve Dersimliler
mahallelerinde Grup Yorum söyleşisine çağrı yapan afişler
asıldı. 27 Aralık’ta gerçekleşecek olan Grup Yorum söyleşisi
için asılan afişlerde “28 yıldır tüm baskılara ve yasaklara
rağmen halkın sesi olmaya devam eden Grup Yorum Bayramtepe’ye yeni albümünü tanıtmaya, mahalle halkıyla
sohbet etmeye ve bizlerle türkülerini paylaşmaya geliyor.
Bu söyleşiye tüm halkımızı davet ediyoruz” çağrısı yer
aldı. 4 saat süren çalışmada 200 tane afiş asıldı.
20 Aralık’ta Altınşehir Tokat Mahallesi’nde 200 bildiri
dağıtıldı. Mahalle halkı, “Grup Yorum her zaman bizlere,
halka yönelik türküler yaptı” ve “Bizim yoksul mahallemize
bile geliyorlar, helal olsun” diyerek, mahallelerinde yapılacak
söyleşiden duydukları sevinci anlattılar.
Kars’ta ise 20 Kasım tarihinden itibaren yapılan çalışmalarda toplam 100 adet Grup Yorum albümü ve 25 adet
Kurtuluş Dergisi halka ulaştırıldı. Yapılan çalışmalarda
Grup Yorum’a ve halka yönelik baskılar üzerine sohbetler
edildi. Albüm dağıtımında ise halkın Grup Yorum Konseri
talebi dikkat çekiciydi.

AKP’nin hakim ve savcılarının keyfilikleri, hukuksuzlukları giderek büyüyor. Halkın her kesimi bu
keyfiliğe maruz kalıyor. Artık gece yarısı baskınları,
şafak operasyonları olağan hale gelmiş durumda. Gözaltına alınan avukatlardan, işkenceyle parmak izleri,
tükürük örnekleri alınıyor.
Grup Yorum bu saldırılardan nasibini baskınlar, tutuklamalar, işkenceler, ev hapsi ve yurtdışı yasağı cezalarıyla aldı. Bu saldırıların sonuncusu ise Grup
Yorum elemanı Dilan Balcı’nın ses analizinin zorla
yaptırılmak istenmesi oldu.
İstanbul 15. Ağır Ceza Hakimi Ali ALÇIK, Balcı’nın
ZORLA ses kaydı alınması yönünde karar verdi.
Kararın uygulanması görevini ise Siyasi Şube polislerine
verdi.
Grup Yorum, Balcı’ya yönelik bu işkenceyle ilgili
olarak 19 Aralık’ta yazılı bir açıklama yaparak, “Zorla
ses örneği almak işkencedir. Dilan için 15. Ağır Ceza
Hakimi Ali ALÇIK’ın verdiği karar keyfidir. TANIMIYORUZ” dedi.

SÖMÜRÜ DÜZENİNİZİ YIKACAĞIZ!
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Gençlik Federasyonu’ndan

AKP-CEMAAT ÇIKMAZI
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Yıllardır dini kullanarak halkımızı sömüren, halkımızın emeğini çalan
AKP iktidarının kirli oyunlarının gün
yüzüne çıkması son zamanlarda gündeme oturdu. Halkı sömüren hırsızların bu olaydan sonra Emniyet Teşkilatı’nın kökten değiştirmesi oligarşi içinde çatışmanın ne boyutta olduğunun göstergesidir. Cemaatin polislerini tek tek görevden alan AKP iktidarı o kadar zor duruma düşmüş olmalı ki hayatında polislik yapmamış
birini emniyetin başına getiriyor.
Bakan çocukları tutuklanırken babaları hala Meclis’de görev yapıyor.
Savcıları adaletli olmaya çağırıyor
AKP iktidarı. Adalet için yapılan eylemlere saldıranlar şimdi adaletten
bahsediyor.
Berkin’i vuran polis hala yargılanmamışken, Hasan Ferit’i vuranlar
bulunmamışken, parasız eğitim sınavsız gelecek istedikleri için demokratik, bilimsel üniversiteler-liseler istedikleri için, YÖK’e hayır dedikleri için, Tam Bağımsız Türkiye istedikleri için tutsak düşen öğrenciler
varken AKP iktidarı adalet istiyor.

Yolsuzluk, rüşvet görüntüleri ile
kanıtlanmışken masum rolü oynamaya çalışıyor. Ülkemizde okul harcı ödeyemedeği için harç kayıt parasını veremediği için okula alınmayan
öğrenciler varken ayakkabı kutularından milyonlar çıkıyor, para sayma
makineleri yatak odalarında geziyor.
Neden bir anda çıktı bu kadar
şey?
Temelde AKP ve Fethullah Gülen
Cemaati arasındaki iktidar kavgası yıllardır sürmesine karşın emperyalizmin
desteğiyle iktidara gelen ve emperyalizm eliyle halklara kan kusturan takiyeci AKP’nin yönetememe krizi son
dönemlerde daha fazla artmıştır. Son
bir ay öncesinde Amerikancı Fettullah Gülen Cemaati’nin kanalları
AKP’nin dershaneleri kapatma yasasına karşı seferber olmuştu. Sabah akşam dershanelerin kapanmaması için
propaganda yapan kanalların ardından
yolsuzlukla ilgili çıkan gözaltılar,tutuklamalar cemaatin AKP’ye açtığı savaşın bir göstergesidir. Kendi kuyruklarını kurtarmak için birbirlerinin
pisliklerini ortaya çıkarıyorlar.

Tüm halkımızı, üniversiteli-liseli
gençliği bu halk düşmanlarından hesap sormaya çağırıyoruz. Ülkemiz
gençliği harç parası, yol parası, kitap
parası bulamazken, okuduğu meslekleri yapamayıp işsiz gezmek zorunda
kalırken, yıllarca okul okuyup askeri
ücrete bile iş bulamazken işbirlikçi hırsızların çocukları evlerinde para havuzlarında yüzüyorlar. En ufak bir hak
arayışımızda ülkemiz gençliği tutuklanma tehlikesiyle, işkenceyle yüz
yüze kalırken hırsızlar çocuklarının rezillikleri ortaya saçılmasına rağmen
masumu oynamaya, annelerimizlebabalarımızla dalga geçmeye devam
ediyorlar. Tüm Anneleri, babaları
emeğiyle alın teriyle çocuk büyütmeye
çalışan halkımızı, geleceğinden kaygı duyan tüm gençliği, halkı sömüren
bu şerefsizlerden hesap sormaya çağırıyoruz.
DEV-GENÇ’liler olarak yıllardır
halkımızın yanında halkın sırtından keselerini dolduran alçakların karşısındaydık ve karşında olacağız. Emeğimizi geleceğimizi çalanlardan hesap
soracağız.

Berkin 15. Yaşına Komada Giriyor!
Sen Büyü Berkin, Hesabını Biz Soracağız!
Küçücük bebeklerin soğuktan öldüğü ülkemizde,
umudun çocukları komalık ediliyor. Halk düşmanları, çocuklarımızın geleceğini çalıyor. Berkin, 5 Ocak’ta 15 yaşına girecek… Bir yaş daha büyüdü Berkin ama kendini
bilmeden, bir yatağa bağlı olarak… Büyü Berkin! Adaletsizliklerin hesabını sormak, katillerin yakasına yapışmak için büyü! Umudun çocukları, halkın ekmeği olan adaleti sağlamak için büyüyor! Halk Cepheliler, Berkin için
adalet istemeye devam ediyor.

İstanbul
Liseli Dev-Genç’liler 19 Aralık günü İstanbul Gazi Mahallesi’ndeki Şair Abay Konanbay Anadolu Lisesi’nde
Berkin Elvan için yazılama yaptılar. Liseli Dev-Genç’liler
sınıflara girerek, Berkin’in hala komada olduğunu ve Berkin’i vuranların hala bulunmadığını tüm okula anlattılar. Öğrencilerle birlikte Berkin Elvan için yazılamalar yaptılar. Ayrıca öğrenciler kendi sıralarına da Berkin’in adını yazdılar.
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İzmir
İzmir Halk Cephesi, Berkin Elvan için 20 Aralık’ta Karşıyaka’da basın açıklaması düzenledi. Eylem sloganlarla başladı. Okunan basın açıklamasında Berkin’in,
AKP’nin katil polisi tarafından kafasından gaz kapsülüyle
vurulduğu, 6 aydır komada olduğu ve suçluların yargılanmadığına değinildi. 6 kişinin katıldığı basın açıklamasında haftaya tekrar aynı gün, aynı saatte buluşmanın
sözü verilerek eylem bitirildi

Adana
21 Aralık’ta İnönü Parkı’nda Halk Cepheliler, umudun
çocuğu Berkin Elvan için adalet istemeye devam etti. 9
kişinin katıldığı basın açıklamasında “Uyuyan Berkin Elvan Değil, Adalettir. Adaletsiz Bırakılan Bir Halk, Kendi Adaletini Kendisi Yaratır” denildi. Eylem sloganlarla
bitirildi.

PİSLİĞİ DEVRİM TEMİZLER!

Ülkemizde Gençlik

Üniversiteler Faşizme Mezar Olacak!
23 Ekim günü Çukurova Üniversitesi’nde, Van halkının yaşam koşullarını dile getirerek, en basit insani ihtiyaçlarını karşılamanın amansız bir
yaşam savaşına dönüştüğü bu duruma
itiraz eden öğrenciler AKP iktidarının
halka zulmünü teşhir etmek için eylem
yapmışlardı. Bu eylemde, devlet politikalarının maşası olarak kullanılan
faşistler, öğrencilere saldırmış ve 26
kişi yaralanmış, 40 kişi de gözaltına
alınmıştı.
Bu durumu halka teşhir etmek isteyen öğrenciler 24 Aralık’ta İstanbul
Üniversitesi Fen Fakültesi önünde bir
araya gelerek eylem yaptılar. “Çukurova’dan Beyazıt’a Direniş Sürüyor!
Beyazıt Faşizme Mezar Olacak” pankartının açılmasıyla başlayan eylemde,
“Beyazıt Faşizme Mezar Olacak”, “Yaşasın Halkların Kardeşliği”, “Van Halkı Yalnız Değildir” sloganları atıldı.
Daha sonra İstanbul Üniversitesi
öğrencilerini temsilen okunan basın
açıklamasında “İstanbul Üniversitesi
öğrencileri olarak bu zihniyete karşı
barikat olmayı, Van halkının koşullarını dile getirmeye devam edeceğiz.
AKP’nin suratına bir tokat gibi patlayan Haziran’da yitirdiğimiz Ethem Sarısülük’e, Mehmet Ayvalıtaş’a, Ali
İsmail Korkmaz’a, Abdullah Cömert’e
bir kez daha bir borç bildiğimizi haykırıyoruz” dediler. 50 kişinin katıldığı eylem sloganlarla sona erdi.

Dev-Genç Kavgayı
Büyütüyor
Tekirdağ’da Dev-Genç’liler, 22
Aralık günü Alkaya Bölgesi’nde Fen
Lisesi’nin duvarına ve Alkaya’daki alt
geçide toplam 5 adet “DEV-GENÇ”
yazılaması yaptılar.

Devrimci Öğrencileri
Tutuklayan Hırsızların
Düzenine Karşı
Örgütlenelim
Tutsak 2784 Öğrenci
Serbest Bırakılsın
AKP, vatanımızı satıp halkı soyarken; düzeninin devamlılığını sağlamak için devrimcilere saldırıyor. Devrimci demokrat öğrencileri tutuklayarak; düşünen, sorgulayan, halkının sorunlarına sahip çıkan gençliği susturmak
istiyor. Yağma ve talan politikalarının
önündeki engelleri keyfi tutuklamalarla
kaldırmak istiyor. Dev-Genç’liler,
AKP’nin bu politikasına karşı tutsak öğrencilerin serbest bırakılması için başlattığı kampanyayı sürdürüyor.

İstanbul
20 Aralık’ta Dev-Genç’liler Mecidiyeköy Cevahir’de tutsak öğrenciler
için masa açtılar. Masada 4 Yürüyüş
Dergisi halka ulaştırılırken 3 imza
föyü dolduruldu, halka öğrencilerin
neden tutsak düştüğü anlatıldı.
Dev-Genç’liler Cevahir’de afişleme yaparken, 2 sivil polis DevGenç’lilerin önünü keserek gözaltına
almaya çalıştı. 3 Dev-Genç’li, durumu
slogan ve sesli konuşmalarla halka duyurdu. Halkın tepki göstermesine karşı sivil polisler tekrar destek çağırarak
Dev-Genç’lileri almak istedi. Tek başlarına güçleri yetmeyince 2 ekip polis çağırdılar. 3 Dev-Genç’li, 3 ekip polis tarafından gözaltına alındı. DevGenç’liler, kesilen para cezasının ardından serbest bırakıldı.

Çanakkale
19 Aralık günü İskele Meyda-

nı’nda Dev-Genç’liler tutsak öğrencilerin serbest bırakılması için bir
kez daha eylem yaptı. Açıklamada,
halk düşmanı faşist AKP’nin 11 yıldır
kendinden olmayan herkese azgınca
saldırdığı, işkenceler yaparak tutuklattığı anlatıldı. Şu an haksızca tutsak
edilen öğrencilerin serbest kalmasının
ancak halkın faşizme karşı mücadele
etmesiyle başarılabilineceği söylendi.
Eyleme 10 kişi katıldı.

İzmir
İzmir’de Dev-Genç’liler tutsak
öğrenciler için, 18 Aralık’ta Bornova
Metro çıkışında 6 kişinin katılımıyla
eylem yaptılar. Sloganlarla başlayan
basın açıklamasında, AKP faşizminin
öğrencilerden korktuğuna bu yüzden
öğrencileri baskılarıyla zulmüyle sindirmeye çalıştığına değinildi.
Dev-Genç’liler, “Ne baskılarınız ne
F tipi hücreleriniz bizleri mücadelemizden alıkoyamayacak. Bizler ne
Sayı: 397
olursa olsun tutsak öğrenci arkadaşYürüyüş
larımızı sahiplenmeye, demokratik
hak taleplerimizi dile getirmeye devam 29 Aralık
2013
edeceğiz. Bizler tecritti yenenlerin
mirasını taşımaya devam edeceğiz” dediler.

Kütahya
21 Aralık’ta Cumhuriyet Caddesi
(Sevgi Yolu) Evkur önünde bir araya
gelen 9 Dev-Genç’li, 2784 tutsak öğrencinin serbest bırakılması için “Tutuklu Öğrenciler Serbest BırakılsınGençlik Federasyonu” pankartıyla bir
basın açıklaması yaptılar. Açıklamanın sonunda eylemi izleyen halk,
Dev-Genç’lilerin yanlarına gelerek,
“Yaptıklarınıza biz de destek veriyoruz, her zaman sizin yanınızdayız” diyerek desteklerini sundular.

Adalet Mücadele ile Kazanılacaktır, Kazanıncaya Kadar Eylemdeyiz
Hatay’da 21 Aralık’ta Merkez PTT önünde (Atatürk
Bulvarı), 8 Kasım gecesi tutuklananlara adalet istemek amacıyla eylem düzenlendi. Açıklama öncesinden katil polis,
10 Halk Cepheliye karşı 1 TOMA, 1 akrep ve 2 çevik otobüsü ile oradaydı. Çok sayıda sivil polis de vardı.
Basın açıklamasından sonra yapılan oturma eylemi sırasında halktan insanlar, 10 kişilik Halk Cephelilere kar-

şı bu kadar polisi görünce polislere dönüp bağırarak, “Yazıklar olsun size bu emniyete bu devlete yazıklar olsun.
Burada bir basın açıklaması yapan gruba bu kadar polis
gelmişsiniz” sözleriyle tepkisini gösterdi.
Eylem, “Bizler arkadaşlarımız serbest bırakılana kadar
burada olmaya ADALET İSTEMEYE devam edeceğiz.
Yılmadan burada olacağız” sözleriyle bitirildi.

SÖMÜRÜ DÜZENİNİZİ YIKACAĞIZ!
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Ankara

İstanbul

Memuru Köleleştiren
Yağmacının, Talancının Düzenine
Çomak Sokalım

Sayı: 397

Kamu Emekçileri Cephesi, yaklaşık bir yıldır tutsak olan arkadaşları
için adalet istemeye devam ediyorlar.
AKP’nin keyfi operasyonlarından biriyle tutuklanan KEC’liler, her alanda AKP’nin yağmacı talancı düzenine karşı direnme çağrısında bulunuyorlar.

Yürüyüş

İstanbul

29 Aralık
2013

Her Pazar olduğu gibi 22 Aralık
günü de “KESK’li Tutsaklar Serbest
Bırakılsın” sloganıyla Taksim Galatasaray Lisesi önünde oturma eylemi ve ardından da basın açıklaması yapıldı. “Karadeniz’de
Kamu Emekçileri Cephesi’ne
Yönelik Gözaltı ve Tutuklama Terörü Bizi Yıldıramaz, Devrimci
Memurlar Serbest Bırakılsın”
pankartı yere serilerek, “KESK’li
Tutsaklar Serbest Bırakılsın”,
“Halil Top Serbest Bırakılsın”,
“AKP’nin Namusu Ayakkabı Kutusu”, “Direne Direne Kazanacağız”, “Emekçiyiz Haklıyız Kazanacağız” sloganlarıyla oturma
eylemine geçildi.
Haber-Sen üyesi, Edirne F
Tipi Hapishanesi’nde tutsak bulunan Muzaffer Halisdemir’in
oğlu Mirkan Halisdemir, aylardır hukuksuzca babasından ayrı
tutulduğunu ve bunun siyasi bir
karar olduğunu bildiklerini, yaşanan rüşvet ve talan operasyonuyla gerçeklerin su yüzüne çıktığını ve emekçilerin hak etme-
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dikleri bir şekilde cezalandırıldıklarını
söyledi. Kendi babasının bir kamu
emekçisi olduğunu, bir sabah operasyonuyla evlerinden alınıp götürüldüğünü ve babasının da ifadeye
çağrılmadığını söyledi. Hükümetin,
söz konusu halk olunca kuralları hiçe
saydıklarını ifade etti. KESK’e yapılan bu operasyonun bir komplo olduğunu bu sebeple aylardır tutsakları için
eylemde olduklarını ve onları büyük
bir onurla selamladıklarını söyledi. Bizim ne alnımızda bir ayıp ne de kol-

tuk altımızda bir hazinemiz var, biz sadece bu ülkeyi çok sevdik, işte bizim
bağışlanamaz korkunç suçumuz budur” diye konuştu.
SES üyesi Ebru Erbulan da, eşinin
ve arkadaşlarının aylardır ilk mahkemelerine dahi çıkmadan hukuksuzca tutsak edildiklerini söyledi. Evlerinde
sendika üye listeleri, kitap ve sendika
broşürlerinden başka hiçbir şeyin bulunmadığını belirten Erbulan, evlerinden milyon dolarlar çıkmış olsaydı
şimdiye çoktan tahliye olmuş olacaklarını savundu. Onurlu bir mücadele verdiklerini ve onurlu mücadelelerinde KESK’li tutsakların
yanında olacaklarını ifade ettikten
sonra basın açıklaması okundu.
Karadeniz’de KEC’lilere yönelik yapılan gözaltlılara da değinilerek, bunun emekçileri susturma operasyonu olduğunu, susmayacaklarını ifade ettiler. “Halil Top ve Tüm KESK’li Tutsaklar Serbest Bırakılsın” sloganıyİzmir
la eylem bitirildi.

Ankara

İstanbul

Ankara’da KEC’liler, 10 aydır olduğu gibi 24 Aralık’ta da
KESK’li tutsakların serbest bırakılması için Yüksel Caddesi’nde eylem yaptılar. 30 kişinin
katıldığı basın açıklaması sloganlarla devam etti.
Yapılan açıklamada, AKP’nin
ne kadar hırsız ve yalancı olduğunun 17 Aralık günü anlaşıldı-

PİSLİĞİ DEVRİM TEMİZLER!

Samsun

Ankara
ğı söylendi. AKP’nin devrimci memurları ifadeye çağırmak, gözaltına
almak ya da tutuklamalarla teslim
alamayacağı bir kez daha anlatıldı.
Basın açıklamasından sonra oturma
eylemi yapıldı. Oturma eylemi ile eylem sona erdirildi.

İzmir
İş güvencesine, örgütlenme ve direnme hakkına sahip çıkan Kamu
Emekçileri Cepheliler İzmir’de basın
açıklaması ve bildiri dağıtımı eylemlerine devam ediyor. 30 Kasım günü
Karşıyaka Çarşısı’nda, 7 ve 14 Aralık’ta tarihi Kemeraltı Çarşısı’nda
toplanan 11 kamu emekçisi yaptıkları basın açıklamasının ardından toplam 1500 adet bildiri dağıttı.
21 Aralık günü Konak Kemeraltı Çarşısı’nda bir araya gelen Kamu
Emekçileri Cephesi üyeleri, devletin
KEC üyesi emekçilere yönelik gerçekleştirdiği yeni saldırıları teşhir ettiler. Yeni tutuklanan KEC’li Halil
Top’un yalnız olmadığını haykıran
KEC’liler, AKP’nin yolsuzlukları
hakkında halkımızı bilgilendirerek,
KESK’li tutsaklara özgürlük talebiyle
basın açıklaması yaptılar. 14 kişinin
katıldığı eylem sloganların ardından sona erdi.

Grup Yorum konserinde
Tek Yürek Olacak,
Tutsak Devrimci
Memurların
Özgürlüğünü İsteyeceğiz!
Ankara’nın Mamak İlçesi Ege
Mahallesi’nde Grup Yorum’un 4
Ocak’taki konseri ve Yürüyüş Dergisi ile ilgili 22 Aralık’ta afiş çalışması yapıldı. Bir buçuk saat süren çalışmada 35 adet Yürüyüş afişi ve 45
adet konser afişi yapıldı.

Antalya

Emperyalizmin Bütçesine Hayır
İşbirlikçi AKP hükümetinin emperyalizmin çıkarlarına göre oluşturduğu bütçeyi kabul etmeyen KESK
üyesi kamu emekçileri 19 Aralık’ta
bir günlük greve gitti. KESK’in
“Emek için, Halk için Bütçe” talebiyle düzenlediği grev Samsun ve Antalya’da Kamu Emekçileri Cephesi’nin katılımıyla gerçekleştirildi.

Samsun
Samsun’da da greve giden emekçiler saat 10.00’da DSİ önünde toplanarak pankartlar ve sloganlarla yürüyüşe geçti. Lise Caddesi üzerinden
Gazi Caddesi’ne yürüyen emekçilere Samsun halkının da arabalarından
korna çalarak ve balkonlarından alkışlayarak destek verdiği görüldü. Yürüyüşle gelinen Gazi Vergi Dairesi
önünde de konuşmalar yapılarak sloganlar haykırıldı. KESK adına metin
okunmasının ardından gözaltına alınan memurlara değinilerek derhal serbest bırakılmaları istendi.
Sloganlarla bitirilen konuşmaların
ardından sokak sanatçıları tarafından
Karadeniz müzikleri çalınarak eylem
sonlandırıldı.

Antalya
Kamu emekçileri, tüm ülkede olduğu gibi Antalya’da da 19 Aralık
günü iş bırakma eylemi yaptı. Aydın
Kanza Parkı’nda toplanan kamu
emekçileri sık sık AKP iktidarına karşı sloganlar attı. AKP’nin teşhir olan
yolsuzluğu protesto edildi. Cumhuriyet Meydanı’na kadar yürüyen
emekçiler adına dönem sözcüsü Eğitim-Sen Başkanı Nurettin Sönmez bir
açıklama yaptı. Mali bütçenin halka
karşı savaş bütçesi olduğunun anlatıldığı açıklamada teşhir edilen rüş-

vet ve yolsuzluklara vurgu yapıldı.
Hak ve emek mücadelesi veren emekçilerin ya tutuklandığı ya da sürgün
edildiği anlatıldı. Sloganlarla ve halaylarla eylem bitirildi.

Sendikal Faaliyetler Suç
Değildir
Devrimci Memurlar
Onurumuzdur
Çorum Eğitim-Sen üyesi Halil
Top, Samsun Özel Yetkili Mahkemesi
tarafından sendikal faaliyetleri “suç”
sayılarak tutuklandı.
Samsun Özel Yetkili Cumhuriyet
Savcılığı’nın talimatı ile 18 Aralık
günü Samsun, Amasya, Çorum, Ordu,
Sinop gibi illerde Eğitim-Sen üyesi
birçok devrimci memur gözaltına
alındı. Amasya Eğitim-Sen üyesi
Turgay Şahin ve Çorum Eğitim-Sen
üyesi Halil Top, savcılığın emri ile evlerinde arama yapılarak gözaltına
alındı. Evleri talan edilen memurların kitapları, dergileri, bilgisayarları
gasp edildi. Şahin ve Top 18 Aralık
akşamı Samsun’a götürüldü.

Sayı: 397

Yürüyüş
29 Aralık
2013

Gizlilik kararı bulunan dosyada
savcılık aşamasında “suç” olarak kabul edilen eylemlerin KESK ve Eğitim-Sen’in yürüttüğü sendikal faaliyetler olduğu görüldü.
Duruşma sonrası Halil Top tutuklanarak Samsun E Tipi Kapalı Hapishanesi’ne götürüldü.
Tutuklanan Halil Top’un, adliye’den çıkarken attığı sloganlara,
adliye önünde bekleyen Halk Cepheliler de katıldı. Telaşlanan polis çareyi Halil Top’u alelacele arabayla kaçırmakta buldu.
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Ankara/Kızılay

İstanbul/Taksim

Halkın Mühendisi Egemen Akkuş
Serbest Bırakılsın!

Sayı: 397

Yürüyüş
29 Aralık
2013
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Halkın Mühendis Mimarları, 7
aydır Tekirdağ 2 No’lu F Tipi Hapishanesi’nde tutuklu olan Halkın
Mühendis Mimarları’ndan ODTÜ
Makina Mühendisliği öğrencisi Egemen Akkuş’un 26 Aralık’taki mahkemesi öncesinde İstanbul ve Ankara’da eylem yaptılar.
Akkuş, 29 Mayıs 2013 tarihinde
Başbakan Tayyip Erdoğan’ın Okmeydanı’na gitmesi ile başlayan eylemlerden sonra Okmeydanı’ndan
kaçırılarak gözaltına alınmış ve 31
Mayıs 2013’te tutuklanmıştı.
25 Aralık günü Halkın Mühendis
Mimarları İstanbul Taksim’de bir
araya gelerek zincirleme eylemi yaptılar. “Egemen Akkuş Serbest Bırakılsın” pankartını açan Halkın Mühendisleri oturma eylemine başladılar.
“Egemen Akkuş Serbest Bırakılsın”,
“Devrimci Tutsaklar Onurumuzdur”,
“Mühendisiz Mimarız Haklıyız Kazanacağız” sloganını atan Halkın Mühendisleri sesli konuşma yaptılar. Halka yapılan sesli konuşmada Egemen
Akkuş’u anlatan mühendisler, “7 aydır
hukuksuz ve sebepsiz bir şekilde tutarak AKP iktidarı suç işliyor” dediler.
Halkın da desteğini alan Halkın Mühendislerinin attığı sloganlara halk
da katılarak hep birlikte Egemen Akkuş’a özgürlük istediler. Devamında
Egemen Akkuş’un ODTÜ Makina
Mühendisliği 1.sınıf’ta okuduğunu
söyleyerek okulundan mahrum bırakıldığı vurgulandı.

Ankara Güvenpark’ta 25 Aralık’ta
20 kişinin katılımıyla eylem yapan
Halkın Mühendis Mimarları, “26
Aralık’ta Çağlayan Adliyesi’ndeyiz”
dedi. Egemen’in ilk duruşmasına katılım çağrısında bulunulan eylem,
“Tüm mühendis mimar dostları ve
halkımızı Egemen’i sahiplenmeye
ve onu tecrit hücrelerinden çıkarmak
için yanında olmaya çağırıyoruz”
denilerek bitirildi.
ODTÜ’de de 25 Aralık’ta, Fizik
Bölümü’nün duvarına, üzerinde “Egemen Akkuş’a Özgürlük 26 Aralık’ta
Çağlayan Adliyesi’ndeyiz” yazılı
Halkın Mühendis Mimarları imzalı
pankart asıldı.
Halkın Mühendis Mimarları, 24
Aralık günü de Çağlayan Adliyesi C
Kapısı önündeydi. Kırmızı baretlerini
giyerek Çağlayan Adliyesi C Kapısı
önüne gelen Halkın Mühendis Mimarları daha ellerindeki pankartı açar
açmaz Adliye’nin özel güvenliği ve
polisin saldırısına uğradı. “Egemen
Akkuş Serbest Bırakılsın” yazılı pankart ve kırmızı baretleri hırsız
AKP’nin yine kendi gibi hırsız olan
polisi tarafından çalınarak Halkın
Mühendis Mimarları işkenceler ile
C Kapısı’nın karşısında bulunan alana
taşındı. “İşkence Yapmak Şerefsizliktir”, “Egemen Akkuş Serbest Bırakılsın” sloganları sık sık atıldı.
Götürüldükleri alandan C Kapısı’na inilen yerdeki kapının kapatılması ve merdivenlerde çevik kuvvet

polisinin beklemeye başlaması ile
Halkın Mühendis Mimarları oturma
eylemine başladı. Oturma eylemi sırasında Halkın Mühendis Mimarlarının yanına gelen bir teyze ise “Siz
de gidip bir banka soysaydınız da
ayakkabı kutularında paraları saklasaydınız, buralarda soğukta oturuyorsunuz. Tabi devrimciler onurumuzdur, onlar bizim evlatlarımızdır”
diyerek Halkın Mühendis Mimarlarına destek verdi. Oturma eyleminde
bulunanların üzerine oturması için
karton bulup gelen teyze Halkın Mühendis Mimarları’nın yanına oturarak
sloganlarına katıldı ve tutuklu bulunan
Egemen Akkuş’un serbest bırakılmasını istedi.
Yaklaşık 40 dakika devam eden
oturma eylemi “Egemen Akkuş tecrit
hücrelerinden çıkana kadar mücadele
etmeye devam edeceğiz” denilerek
sonlandırıldı.

Karanlıkta Kalmamızın
Sorumlusu Ülkemizi
Talan Eden AKP’dir
Talancılara Karşı
Örgütlenelim
Yıllardır elektrik kesintileriyle
yaşayan İstanbul Esenyurt Kıraç Mahallesi Kuruçeşme Mevkii halkı, son
günlerde ülke genelinde yaşanan
elektrik kesintilerinden bir kat daha
etkilendi. Bu da yetmedi, trafolar
patladı, iletim hatları yandı.
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karanlıkta kalma
nedenlerimizin
bunlar olduğunu
anlattılar.
Elektrik faturalarıyla alınan verİstanbul Adliyesi gilerle ilgili de konuşan mühendisHalkın Mühendis Mimarları’ndan
ler, “Kullandığımız enerjinin iki katı
oluşan bir heyet 17 Aralık günü makadar fon ve vergi veriyoruz” dediler.
hallede yaptığı incelemeler sonucunBunun dışında ev ve iş yerlerinde
da, 24 yıl önce nüfusu 300 civarı
elektriğin nasıl verimli kullanılabiolan mahallenin trafolarının ve elekleceği ve tasarruf örnekleri verilerek,
trik şebekesinin yenilenmediğini ve
toplantı bilgilendirme ve eğitim şekbugün 6-7 binlere varan nüfusun
linde sürdürüldü.
elektrik ihtiyacının karşılanamaz duToplantı sonunda Kuruçeşme halruma geldiğini tespit etti.
kına, Halkın Mühendis Mimarları
Aynı günün akşamı Halk Komiolarak bu konuda yanlarında olduktesi’nin öncülüğünde yapılan halk
ları, ama sadece elektrik değil mahalle
toplantısında sonuçlar halkla paylaile ilgili her konuda destek ve yarşıldı. Kendi çabaları ve mücadeleledımcı olacakları belirtildi.
riyle elektrik sorununun çözülebileceği ifade edildi. Bu amaçla ilk adım
19-22 Aralık 2000
olarak imza toplanması kararı alındı.
Hapishaneler
Ayrıca, Halkın Mühendis MimarKatliamı’nın Yıl
ları, ülkemizdeki enerji politikalarının
Dönümünde İMO “Yine”
yoksul halka hizmet etmediğini, enerji
kaynaklarımızın ve üretilen enerjinin
Eğlence Düzenliyor!
emperyalist tekellerin ve bir avuç
19 Aralık’ı Unutmadık,
sömürücünün insafına terk edildiğini,
Unutmayacağız!
enerjideki özelleştirmelerle de bu
19-22 Aralık 2000, ülkemiz hasömürünün iyice katmerleştiğini ve

Biz Mahallelerimizi Kanımızla Kurduk,
Canımız Pahasına Savunacağız!
Yaptıklarınızın Hesabını Soracağız!
İstanbul’da Çayan Mahallesi’nde 20 Aralık gecesi saat 01.00’da mahalleye
sivil polisler akrep ve panzerlerle girdi. Katil polis, Çayan Haklar Derneği’ne
girerek şehitlerin resimlerini yırtıp, derneği talan etti. Dernekte bulunan
afişleri ve bazı kitapları gasp ettiler.
21 Aralık günü Çayan Halk Cephesi, Dilan Kafe önünde toplandıktan
sonra yolu trafiğe kapatarak, “Çayan Cephedir Mücadeledir, Yaşasın 19-22
Aralık Direnişimiz” sloganları ile mahallede yürüyüş düzenledi. “Katil Polis
Mahalleden Defol” sloganı ile başlayan eylem de, “Baskılar Bizi Yıldıramaz”
pankartı taşındı. Dilan Kafe önünde yapılan açıklamada, “Katil polis şunu iyi
bilmelidir ki, bu mahallenin şehitleri vardır. Hüseyinler, feda da Aşurlar, 12
Temmuzlar da Yüceller. Dağlarda, Metin Keskinler, Yunus
Gündoğdular vardır. Polisi uyarıyoruz. Çayan Mahallesi’nden
elini çek. Bizler 44 yıllık bir tarihe sahibiz. Fedalarla iktidara
yürüyoruz” dedi. 30 kişinin katıldığı eylem sloganlarla son buldu.

pishaneler tarihinin olduğu kadar
dünya hapishaneler tarihinin de en
büyük katliamlarından birinin ve bu
katliama karşı cansiperane direnişin
tarihidir. Bu nedenle 19 Aralık, uluslararası düzeyde “Uluslararası Tecritle
Mücadele Günü” olarak ilan edilmiştir.
Başka bir deyişle bu tarih, ülkemiz
sınırlarını aşmış, dünya çapında bilinen
bir tarih haline gelmiştir.
Ülkemizde ise bu tarihlerin bulunduğu hafta boyunca çeşitli anma
programları, sempozyumlar, paneller,
yürüyüşler ve eylemler düzenlenir.
Şehitler anılır, katliam hafızalarda
hep diri tutulur.
Öte yandan İnşaat Mühendisleri
Odası’nın (İMO) söze geldiğinde
devrimci-demokrat olmakta üzerlerine
olmayan Ankara Şube Yöneticileri
ise 19 Aralık’ta kendilerinin çalıp
kendilerinin oynayacağı sazlı sözlü
konser düzenledi.
19 Aralık 2008 tarihinde de
TMMOB Dedeman Otelleri’nde eğlence düzenlemişti.
Halkın Mühendis Mimarları,
İMO’nun bu tavrıyla ilgili olarak 25
Aralık’ta yazılı bir açıklama yaparak
İMO Yönetimini devrimci bir çizgiye
çekmek için elimizden geleni yapacağız” dedi.

Sayı: 397

Yürüyüş
29 Aralık
2013

Kazanmanın
Anahtarı Direnmektir!
Deri-İş Sendikası’nda örgütlendikleri için işten atılan PUNTODERİ işçilerinin 20 Aralık’ta
düzenlediği moral gecesine Devrimci İşçi Hareketi (DİH) de katılarak destek verdi. Aylardır direnen işçiler birçok sanatçının da
katıldığı bir moral gecesi düzenledi.
Kazova işçileri gecede bir konuşma yaparak “Biz direndik ve
kazandık. Kazanmanın anahtarı
da direnmektir. PUNTODERİ işçileri direnişi seçtikleri için mutlaka kazanacaklardır. Bu direnişte
onların yanında olmanızı istiyoruz”
dedi. Ayrıca PUNTODERİ işçileri,
Direnen Kazova Kooperatifi mağazasına davet edildi.
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Avrupa’da
Grup Yorum
Türkiyelilerin Sesidir
18 Aralık’ta Grup Yorum dinleyicileri, Hollanda’nın Rotterdam şehrinde Grup Yorum’un 24 Ocak’ta
yapacağı Amsterdam konserinin afişlerini astı. Türkiyelilerin yoğun yaşadığı “Rotterdam Zuid” ve “Rotterdam West”de afişleme yapılarak,
Türkiyelilerle sohbet edildi.
“Rotterdam Noord” bölgesinde
boş dükkanların camlarına afişleme
yapıldı. Toplam 350 afiş asıldı.

Tutsakların
Enternasyonalist
Dayanışmasını
Büyütelim
Sayı: 397

Yürüyüş
29 Aralık
2013

19 Aralık’ta Yunanistan’ın Selanik
şehrinde, Kamara Meydanı’nda, Koridallos Hapishanesi’ndeki anarşistlerin yaptığı ve 38. gününde olan açlık grevini desteklemek için yürüyüş
yapıldı. Yaklaşık 400 kişinin katıldığı yürüyüşe, Türkiyeli Politik Tutsaklarla Dayanışma Komitesi de katıldı. Komite üyeleri, yürüyüşte
ABD’li ajanların Türkiyeli politik
tutsakları sorgulamak istemeleri ile ilgili bildirileri dağıttı.

19-22 Aralık
Bitmeyen Öfkemizdir
19-22 Aralık Katliamı’nın yıl dönümünde Avrupa’nın pek çok şehrinde anmalar düzenlendi.

Almanya
Hamburg’da 22 Aralık’ta Maraş ve
19-22 Aralık katliamlarının yıl dönümünde Ekin Sanat Evi’nin düzenlediği bir anma yapıldı. Hamburg
Alevi Birliği’nde düzenlenen anma
şehitler için bir dakikalık saygı duruşu
ile başladı.
Arkasından Maraş’tan 19 -22 Aralık’a katliamların bir devlet politika-
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sı olduğunu anlatan sinevizyon izlendi. Anma
okunan şiirlerden sonra
panelle devam etti. Hasan
Özbolat ve İhsan Cibelek’in katıldığı, Maraş Katliamı’nı,
19-22 Aralık Hapishaneler Katliamı’nı
ve F tipi sürecini anlatan panel izleyicilerin soru ve düşüncelerini anlatması ile canlı bir şekilde geçti. 80 kişinin katıldığı anma söylenen türkülerle bitirildi.
Berlin’de 22 Aralık’ta yapılan anmada kısa bir açıklama yapıldı. Daha
sonra helva dağıtılarak anma sonlandırıldı.
Berlin’de Cepheliler Kreuzberg’in
en işlek caddesine “19 Aralık Katliamı’nın Hesabını Soracağız-CEPHE” yazılı bir pankart astılar.
Stuttgart Halk Cephesi, 22 Aralık’ta 19-22 Aralık 2000 Hapishaneler Katliamı ve Maraş Katliamı’nı
konu alan bir anma düzenledi. Katliam görüntülerinin yer aldığı dia gösterimi eşliğinde, Özgür Tutsak Ümit
İlter’in, ‘Umut Yağmuru’ şiiriyle devam etti.
Yaklaşık 60 kişinin katıldığı anma,
ikram edilen yemek ve karşılıklı
soru-cevap şeklindeki sohbetle sonlandırıldı.

Avusturya
Viyana’da, 13. yıl dönümündeki
19-22 Aralık Katliamı için 22 Aralık’ta anma düzenlendi. Nazım Hikmet’ ten Güneşi İçenlerin Türküsü şiirinin okunduğu saygı duruşunun ardından sinevizyon izlendi. Ve panel
düzenlendi. Yapılan konuşmalarda,
“19 Aralık’ın hesabı henüz kapanmamıştır. Erdallar, Hasanlar, İbrahimler, Alişanlar bu hesapla yüklenmişlerdir. Alişan, 2 yıl önceki anmada yaptığı konuşmada şehitleri göstererek ‘Bizim de fotoğraflarımız bir
gün onların yanında yer alacak’ demişti. Evet, bugün Alişan’ın fotoğrafı
da onların yanındadır” denildi.
Ardından, 19-22 Aralık Ümraniye şehitlerimizden Ercan Polat’ın
ablası, eşi ve çocuklarının anma için
yazdıkları metin okundu. İkinci bö-

lümde, 19-22
Aralık şehitlerinin kısa öz
geçmişlerinin ve
Ahmet İbili,
Gürsel Akmaz,
Canan ve Zehra
Kulaksız’ın şehitliğinin canlandırıldığı bir
oyun sergilendi.
Oyunun sonunda, anmaya katılan 70 kişiyle
birlikte ‘Sevdanıza And Olsun’
marşı söylenerek
anma bitirildi.

Yunanistan
20 Aralık’ta
Selanik şehrinde Halk Cepheliler, Ölüm Orucu gazisinin 1922 Aralık şehitlerimiz için saygı duruşuna davetiyle başlayan
bir anma düzenledi. Katliam anlatılarak, şehitler anıldı.
22 Aralık’ta
Atina Halk Cephesi bir anma düzenledi. Saygı duruşuyla başlayan program şarkıların ve
türkülerin söylenmesiyle devam etti. 1922 Aralık Direnişi’ni içeride Bayrampaşa ve Ümraniye hapishanelerinde
ve dışarıda yaşayanların anlatımıyla sürdü. Marşlar, okunan şiirler ve yenilen
yemeklerden sonra anma bitirildi.

İngiltere
22 Aralık’ta AHKM’de bir anma
yapıldı. Anmanın yapıldığı salonda hapishaneler katliamı ve Maraş Katliamı’nı anlatan fotoğraflardan ve yazılardan oluşan sergi hazırlandı. Halk
Cephesi’nin ve Anadolu Gençlik’in
yaptığı anma, 28 şehidin adı tek tek
okunarak başladı. Anmada “Bize Ölüm
Yok” marşı söylendi hep birlikte.
Okunan yazıdan sonra katliam
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Hamburg

İsviçre

Berlin

Atina

sırasında tutsak olan iki kişinin konuşması ve o günleri anlatması sırasında öfke ve
kinlerini sloganlarla haykırdılar. İzlenen kısa
bir videodan sonra Özgür Tutsak Ümit İlter’in, İbrahim Karaca ve Nazım Hikmet’in şiirlerinden oluşan bir şiir dinletisi
yapıldı. DAK (Devrimci Alevi Komitesi)
Maraş Katliamı’yla ilgili kısa bir konuşma
yaptı.
Londra’ya Venezüella’dan eşi ve iki çocuğuyla misafir olarak gelen Gustavo da direnişi selamlayan kısa bir konuşma yaptı.
Bülent Dil Çocuk Korosu “Kahramanlar Ölmez Halk Yenilmez”, “Sevdanıza
Ant Olsun” marşlarını seslendirdi.
83 kişinin katıldığı anma programı hep
birlikte yenen yemekten sonra sona erdi.
Ayrıca aynı saatlerde İngiltere’nin York
şehrinde de küçük bir anma yapıldı. 8 kişinin katıldığı anma saygı duruşuyla başladı,
19-22 Aralık’ı anlatan yazılar ve şiirler
okundu.

İsviçre
21 Aralık’ta Zürih Hechtplatz Meydanı’nda Halk Cepheliler, kortejlerini oluşturarak, kızıl bayraklarıyla, 28 kahramanımızın fotoğrafları ve hesap soracağımızı ifade
eden pankartlarıyla yürüdüler. 54 kişinin katıldığı yürüyüşün sonunda Türkiye’nin Zürih Konsolosluğu önünde açıklama yapıldı.

Özgür Tutsaklar
Onurumuzdur,
Dayanışmayı Büyütelim
20 Aralık’ta Belçika’nın başkenti Brüksel’de bir dernek lokalinde tutsak ürünleri
sergisi yapıldı. Türkiye’deki Özgür tutsaklarla dayanışma amacıyla yapılan sergiye
100 kişi katıldı.
Halk Cephesi ve Belçika Alevi Dernekleri Federasyonu başkanı Şahmettin
ÖZDEN’in yaptığı konuşmaların ardından, CLEA (Düşünce ve Örgütlenme Özgürlüğü Komitesi) sözcüsü Jean Flinker,
İtalya’da tutsak edilen ve hala göz hapsi devam eden Bahar Kimyongür’in durumuyla ilgili bilgi verdi.
Beraberce yemeklerin yenilmesinden
sonra sanatçı Özgür’ün söylediği türküler,
şair Nihat Kemal’in şiir dinletisi ile program devam etti. Sergi, Umudun Çocukları
Korosu’nun söylediği şarkılarla sona erdi.

Hasan Ferit’e Sözümüzdür, Mahallelerimizde Yozlaşmaya İzin Vermeyeceğiz!
Hasan Ferit Gedik’in me1 Mayıs
zarı başında yozlaşmaya karşı mücadelelerini büyütme
sözü veren Halk Cepheliler
bu yönde çalışmalarına devam ediyor. Halk Cepheliler,
İstanbul’da 1 Mayıs Mahallesi’nde “Uyuşturucu Satmak Suçtur” yazılaması yaparak, mahallelerinde yozlaşmaya karşı sessiz kalmayacaklarını gösterdiler.
Gülsuyu Mahallesi’nde ise Yozlaşmaya Karşı Hasan Ferit Gedik Futbol Turnuvası düzenlendi. Gülsuyu Gençlik Komitesi’nin düzenlediği
“Yozlaşmaya Karşı 1. Hasan Ferit Gedik Kış Futbol Turnuvası” 16 takımın katılımıyla başladı. Sahada Gülsuyu Gençlik Komitesi imzasıyla
“Uyuşturucuya, Fuhuşa, Kumara, Çeteleşmeye Karşı Birleşelim Geleceğimiz için Mücadele Edelim”, “Uyuşturucuya, Fuhuşa, Kumara, Çeteleşmeye İzin Vermeyeceğiz”, “Yozlaşmaya Karşı 1. Hasan Ferit Gedik Futbol Turnuvasına Hoşgeldiniz” ve Hasan Ferit Gedik’in siluetinin
olduğu, üzerinde “Hasan Ferit Gedik Ölümsüzdür” yazılı pankart asılıydı.
Yozlaşmaya karşı birliğin, beraberliğin, dayanışmanın ve kardeşliğin
yaşatıldığı turnuvada güzel anlar yaşandı. Dostluğun, birliğin olduğu turnuvada takımlar birbirini yense de, yenilse de birbirlerine sarıldılar, Hasan Ferit’i andılar.
Sayı: 397
22 Aralık’ta başlayan turnuva en başta Hasan Ferit Gedik ve devrim
şehitleri için 1 dakikalık saygı duruşuyla başladı. 16 takımın maç yap- Yürüyüş
masıyla birlikte turnuvanın ilk haftası güzel ve coşkulu geçti.
29 Aralık
2013
Sarıgazi’de ise Cepheliler, uyuşturucuya, fuhuşa, kumara, çeteleşmeye
ve yozlaşmaya izin vermiyor. Hasan Ferit’ten aldıkları güçle yürüyorlar.
23 Aralık akşamı Cepheliler, yozlaşmaya karşı “Uyuşturucu Satmak Suçtur-Cephe”, “DHKC” yazılamaları yaptılar.

Komplo Ustası AKP’nin
Komplolarını Boşa Çıkaracağız!
18 Ocak 2013’te yaşanan baskınlarda tutuklanan devrimcilerin serbest bırakılması için İzmir’de Halk Cephesi ve Grup Günışığı tarafından
yapılan eylemlere 22 Aralık’ta da devam edildi. 19 Aralık Katliamı’nın
bugün de hasta tutsaklar politikalarıyla devam ettiğinin anlatıldığı bir açıklama yapılan eylemde ayrıca “Bu devlet ikiyüzlüdür. Hırsızı, dolandırıcıyı, kaçakçıyı serbest bırakıyor, halkını seven, uyuşturucuya, hırsızlığa, fuhuşa karşı çıkan yurtseverleri hapsediyor. 18 Ocak günü ev baskınlarında ne ayakkabı kutusundan para, ne de silah alıp verirken çekilen fotoğraflar çıkmıştır. Yalnızca 1 Mayıs’ta atılan sloganlar ve Kızıldere’de katledilenleri anmak delil sayılmıştır. 18 Ocak günü tutuklanan
hiç kimsenin trilyonları yok, yalnızca yüreklerindeki halk ve vatan sevgisi vardır. İşte bu sevdadan korkuyor faşizm bu sevdanın doğurduğu kinden korkuyor. Biliyor, bu vatanı seven çocuklar onların düzenini yıkacak, biliyor bu halkı seven çocuklar halkı için canını verebilecek. Bu yüzden de onlarca insanı alıp F tiplerine hapsediyor; hasta olun ölün ama düşünmeyin diyor.” denildi.
Cephelilerin hiçbir tutsağını yalnız bırakmayacağının, komploları boşa
çıkaracağının söylendiği eylem sloganlarla bitirildi.

SÖMÜRÜ DÜZENİNİZİ YIKACAĞIZ!
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Bağımsızlık Demokrasi Sosyalizm Mücadelesinde

Yitirdiklerimiz
05 Ocak - 11 Ocak
Mehmet Tepe, İstanbul Kuştepe Lisesiʼnde mücadeleye başladı. Lisede faşist işgalin kırılmasında önemli rol oynadı. Ocak
1978ʼde İstanbul Mecidiyeköyʼde faşistler
tarafından katledildi.

Mehmet TEPE
KAYBEDİLDİ:
Ali Efeoğlu, İTÜ İnşaat Fakültesi sıralarındayken devrim mücadelesine katıldı.
O, yaptığı her işi tam yapanlardandı; hızla gelişti. Teorik olarak Dev-Gençʼin yetkin kadrolarından biriydi. Aynı zamanda
Ali EFEOĞLU Dev-Gençʼin ilk silahlı gruplarında yer alanlardan da biri oldu. İşkenceciler karşısında bir direnişçiydi; gözaltılarda işkencecilere ifade vermedi. Kardeşi Ayhan Efeoğlu 6 Ekim 1992ʼde gözaltına alınıp kaybedildi ve o yılmaksızın mücadeleye devam
etti. 5 Ocak 1994ʼte polis tarafından gözaltına alınıp kaybedildi. Onu yıldıramayanlar, işkence tezgahlarında yenemeyenler, katledip kaybettiler.

Anıları Mirasımız
Yoldaşları Ali Efeoğlu’nu Anlatıyor:
“Özgürlük Bazen Asırlar Boyu
Susabilmektir!”
Evet, özgürlük bazen kumsallar boyu koşabilmek, insanlığın geleceğine dair hayaller kurabilmek, meydanlar
dolusu bağırabilmekken, bazen de asırlar boyu susabilmektir. Ali Efeoğlu özgürlüğün böylesini seçen bir devrimci... Tıpkı Yusuflar, Birtanlar, Hüsamettin ve Ayhanlar
gibi...
İnsanlığın umutlarını yitirmediği bir geleceği, Ali Efeoğlu gibi özgürlüğün böylesini seçen devrimcilerin elleriyle kuruyoruz. Bu geleceği kurarken, ailemizin bir parçası olan yiğitlerimizi kaybetmek, belki de acıların en büyüğü... Ancak emekle örülen, ölümü bile paylaştığı yoldaşlarıyla arasındaki o bağ, onları geleceğe, hak ettikleri tarihimizin en güzel yerine taşıyacaktır.
Çünkü mücadele alanlarında kurulan dostluklardan
daha sıcak, daha hesapsız ve daha yalın dostluklar kurabilmek mümkün mü? Bu dostluk ve bağ öyle güçlü ve
sarsılmazdır ki, ölüm bile karşısında yenik düşmüştür...
Bunun için Ali Efeoğluʼnu anlatan tutsak yoldaşları “Ali şimdi kayıp, mezarı yok diyorlar. Oysa onun için yüreğimizin en güzel yerinde kocaman bir yer ayırdığımızı bir bilseler” diyorlar.
“Ali, sadeliği, mütevaziliği, sevecenliği, soğukkanlılığı, kendinden emin hareketleri, ideolojik sağlamlığı ve
savaşçılığı ile temiz ve coşkulu bir yaşamın en güzel ör-

“Biliyorum ki, Anadolu’nun bağrında binlerce, yüz
binlerce vatanseverin yüreği bağımsızlık,
demokrasi ve sosyalizm için çarpıyor. Ve mutlaka
umudun ışığında ideallerimizi gerçekleştirecekler.
Çünkü; cüret, kararlılık ve inançla çelikleşmiş bir
iradeyi yenebilecek hiçbir güç yoktur.”
Serdar Demirel
Serdar Demirel, 3 Eylül 1964 Çankırı doğumludur. Yeni Levent Lisesiʼnde öğrenciyken devrimcilerle iç içeydi. Direnişlerde,
boykotlarda yer aldı... 1989ʼda örgütlü bir Devrimci Solʼcu oldu. Daha sonra Silahlı Devrimci
Birliklerʼde yer aldı. 1991 Haziranʼında tutsak
düştü.
Son 5 yılını Sincan F Tipiʼnin hücreSerdar DEMİREL
lerinde geçiren Serdar Demirel, 12. Ölüm
Orucu Ekibi direnişçisi olarak başlamıştı. Açlığının 200ʼlü günlerinde zorla müdahale saldırısına karşı, direnme hakkını
savunmak için bedenini tutuşturdu. Revire kaldırılan Serdar Demirel, 7 Ocak 2006ʼda zorla “tıbbi” müdahaleyle katledildi. Direnişin 121. şehidiydi.

Cemal UÇAN

Cemal Uçan, 1970ʼli yılların sonunda
mücadeleye katıldı. Cunta döneminde uzun
süre tutsak kaldı. Tutsaklığının ardından İstanbulʼda mücadelesini sürdürürken, yakalandığı hastalık sonucu 10 Ocak 1993ʼte aramızdan ayrıldı.

neklerinden birisidir.
Harekete ve kendine güveni, görev adamlığı, sokaktaki
rahatlığından, halk ilişkilerine kadar her şeyine yansırdı.
Başarısızlıklar, olumsuzluklar karşısında işin kolaycılığına
kaçıp, faturayı başkalarına, kendi dışındaki etkenlere çıkarmak yerine, kendisiyle ilgili sonuçlar çıkarmasını bilen ve bunları kendisiyle tartışabilen özellikleriyle insanların
güvenini kolayca kazanırdı. Rahatlığını ve soğukkanlılığını besleyen ideolojik sağlamlığı ile çoğu oportünist ve
reformist gruplara sempati duyan, bu çevrelerin dergilerini
okuyan insanların Ali ile birlikte olanakları bize akmaya
başlamıştı.” (...)
“DEV-GENÇ içinde çalışırken, arada bir karşılaşıp,
merhabalaşırdık. Bu karşılaşmalarımızda ya bir kitap, gazete okur, ya da bir konu hakkında birileriyle sessizce tartışır olurdu. Tanık olduğum birkaç tartışmada onun çabuk kavrama ve iknaya açıklık özelliğini hemen hissetmiştim. Tartışmış olmak için tartışan, konuları uzattıkça
uzatan, yanlışta ısrar eden, mat etmek için konuşan soyut teoriciler gibi değildi. Teoriyi kavrayıp, derinleştirmeye çalışan ama bunu sade ve iknaya açık şekilde yapan
mütevazı biriydi. Çok kısa zamanda mütevazi ve sade kişiliğiyle herkes tarafından sevilen, dinlenen biri olmuştu.”
“Düşman karşısında derin sınıf kinine sahipti. Tehlike karşısında soğukkanlılığını koruyan, en kötü anlarda
bile esprileriyle çevresine moral verebilen, güçlü bir kişiliğe sahipti.
O bir savaşçıydı. Mütevaziliği ve ağırbaşlılığı ile bir devrim emekçisiydi. Konumunu kullanma, kestirip atmacılık,
popülizm onun kişiliğinde kırıntı düzeyinde bile yoktu. Yaptığı her işi sabır ve emekle örer, öyle biçim verirdi.”

Amasya Gümüşhacıköy doğumlu olan Özlem
Türk, 27 yaşındaydı. Lise yıllarında devrimci düşüncelerle tanıştı. Özgür Karadeniz ve Samsun
Mücadele Gazetesi bürolarında çalıştı. 1995
Şubatʼında DHKP-C davasından tutuklandı. Ulucanlar Hapishanesiʼndeyken 1996 Ölüm Orucu
Direnişiʼnde ikinci ekipte yer aldı. 2000ʼde F tipÖzlem TÜRK
leri saldırısına karşı Büyük Direnişʼte büyük bir
ısrar ve kararlılıkla kızıl bandını kuşanarak ölümsüzleşti. Kütahya Hapishanesi 7. Ölüm Orucu Ekibiʼndeydi; 11 Ocak 2003
tarihinde Ankara Numune Hastanesiʼnde Mengele artıklarının
işkenceleri altında şehit düştü.
17 YILIM TÜTÜN BENİM
Tütün...
Bilir misin
Bu öyküyü dinler misin;
Tütünün boy verdiği
Toprağıma gidiyorum
17 yılım tütün benim
Evlek toprağını hazırladım
terimle gübreledim
emek verdim, can verdim.
“Su içmez her damardan
yerini kolay beğenmez
üşür, naz eder, darılır”
demiş usta... doğru demiş.
Rastgele değil,
Tohumu, ince elenmiş
toprakla karıştırıp
öyle ekeceksin
Gün doğumunda büyüsün
diye
-damarından yakalayıpsulayacaksın her gün
sevmez yaban otunu
ilk yeşermeye başlayınca
ayıklayacaksın otunu
sonra bir daha, bir daha
Ta ki büyüyene kadar,
Bir bebek gibi
büyüteceksin,
büyüyecek
Büyüyüp fideye duracak...
Fideleri tek tek söküp
biriktireceksin
Sonra tarlaya götürüp,
tek tek yeniden ekeceksin
ektiğin her fideye
su vereceksin
“Yoruldum” demeyeceksin.
Toprak ister, su ister,
hava ister
havalansın diye dibine çapa
vuracaksın
Emek, hava, su, toprak

Tütün büyüsün
umudun büyüsün...
Dikmek için eğildikçe
güneş sırtını yakacak
beynin yere akıyor gibi
olacak
Çapa vakti
hava kuraksa
Yüzünü gökyüzüne çevirip
ağzını açıp
Her kararan buluttan
Yağmur bekleyeceksin
(Yağacak-yağmayacak...
bulutlarla gidip
geleceksin...)
Umudunu tüketmeden
bekleyeceksin
umudun tükendiğinde her
şeyinde bittiğini bileceksin
Umudunu fidelerinde
Fidelerini umudunla
büyüteceksin
Günü gelip büyüdüğünde
Fidelerin yapraklarını tek
tek kırıp biriktireceksin
deste yapıp
özenle yerleştirip küfeye
katmer katmer yapıp
dizeceksin iğnelere
sonra iplere...
Ardından tahta salaçlara
salaçlarla o bayır, bu duvar
güneş arayacaksın
toprağa, havaya, suya
doyurur gibi
güneşe doyuracaksın.
Ve hemen öyle güneşe
atmayacak
gölgede bekleteceksin.
Güneşe doyururken
yakmamak için
yaprakları gün aşırı
tersyüz edeceksin
Güneşten alacak rengini

Sarı, altın sarısı
17 yılım tütün benim
14-15 yaşlarında
yaşından ağır, kilondan
ağır, umutlarından hafif
salaçları taşıyacaksın
bayıra.
Esneyerek, tütünü dizerken
iğneye
İğne batacak eline
uyku acıyla dağılacak
On dakika gözünü
kapatmak için
Çocuklar anasından
ana çocuklarından izin alıp
yatacak
Yatmanla kalkman
bir olacak
Akşam tekrar tütüne
gitmeden
bitireceksin dizme işini
yanındakinin sepetindeki
tütüne bakıp gizliden
“Ben önce bitirdim”
diyebilmek için
yarış edeceksin.
Gecenin en karanlık
yerinde
yataktan kalkıp
ayağa dikileceksin
Tütün elbiselerini giy!
Altına naylon giymeyi
unutma!
çiğ düşmüştür
ıslanırsın.
Tarlaya gidene kadar
bu kadere esneyeceksin
Tarlada da bir yarışa
duracaksın
hızlı kırma
sepet doldurma
cızı çıkma yarışı...
“Ha kardeşim bu sene eve
şu eşyayı alacağız...”
“Ha yavrularım size
istediklerinizi alacağım...”
...
nazlı yaprakları bir bir
kurutunca
tek tek ayıklayacaksın
hastalanmasın-küflenmesin
İlk arada içer insan sigarayı
bir bardak çay içsen
tütün tadı alırsın
boğazın kuruma döner...

Ayıkla...
gün doğumundan
gün batımına
Denk yap, özen
Sağından solundan yaprağı
çıkmasın
ayıklarken temiz ayıkla
bir tane kötüsü
eksper beye yakalanmasın
“A grat” tütün olur “Kapa”,
Bir de bozuk atıyorsa
eksper
lokantaya götürüp
yedirmemişsen
üzerine içirmemişsen
arkasızsan...
A grat, B grat, C grat,
Kapa...
Sen uyumamışsın herifin
umurunda mı,
Tütünün kurusun diye
Atmışsın bayıra
Gece yağmur basmış,
“Ekmek parası” demiş
Konu komşu, çoluk-çocuk
pijamayla
salaç toplamışsın
umurunda mı?
Sonra yine yüzünü
gökyüzüne çevirip
Allaha yalvar ki
Kararmış bulutlar dağılsın
üst üste yığılmış salaçlar
terden türüyüp dağılmasın
Islanmışını ayrı diz
ıslanmamışını ayrı...
bekle gün çıksın!
50, 60... 100 salaç tütün
ser topla, ser...
umurunda mı?
Sabah aynı, akşam aynı
Çalış çalış bir şey yok
umut hani! boş mu...
Al parayı
avansını faiziyle öde
tarla icar
Tütün parası
mazot parası
ilaç parası
ip parası
17 yılım Tütün benim
Haramilerin umurunda mı...
Özlem Türk
22 Kasım 2001

İrfanların, Enginlerin, Ferhatların Çağrısına Kulak Verelim

Ekmek, Adalet ve Özgürlük İçin
Yürüyüş Okuyalım, Okutalım

Antalya

İstanbul Üniv.

Dev-Genç

Ankara

İşçiler, memurlar, öğrenciler, köylüler,
emekliler tüm meslekten halkımız;
Yoksul emekçi halkımızın sesi, soluğu Yürüyüş Dergimizi daha fazla insana ulaştırmak, gerçeklerin devrimci
olduğunu daha güçlü haykırmak için,
adalet özlemimizin daha hızlı yerine
gelmesi için bir kampanya başlattık.
İrfanların, Enginlerin, Ferhatların
sesini daha fazla insanımıza, yoksul
milyonlara ulaştırmak istiyoruz. Ve bunun için tüm dergi okurlarımızın sesimize
ses katmasını istiyoruz. Tüm okurlarımıza sesleniyoruz:
TÜM DERGİ OKURLARIMIZ :
HER HAFTA ALDIĞINIZ DERGİDEN 1 FAZLA ALIN!
KOMŞUNUZU, ARKADAŞINIZI
DA YÜRÜYÜŞ OKURU YAPIN!
DERGİ SAYIMIZI 2 KATINA ÇIKARARAK AKP FAŞİZMİNE DAHA
GÜÇLÜ VURALIM!
1 DERGİ OKU, 1 DERGİ OKUT!
İnternetten sitemizi takip ederek dergimizi okuyan okurlarımız:
Sizlerden her hafta sitemizden takip
ettiğiniz dergimizi en yakın gazete bayinden ya da Haklar ve Özgürlükler
Derneği’nden 1 dergi satın alarak kampanyamıza destek olmanızı istiyoruz.
İNTERNET OKURLARIMIZ:
HER HAFTA 1 DERGİ SATIN
ALARAK SESİMİZE SES KATIN!
DEVRİM YÜRÜYÜŞÜMÜZ HIZLANSIN!
1 DERGİ OKU, 1 DERGİ OKUT!
İnanıyoruz, İstiyoruz, Yapacağız!
Milyonlara Yürüyüş Okutacağız!
Milyonları Yürüyüş Dağıtımcısı yapacağız!

Yürüyüş Özgürlüğümüzdür, Özgürlüğümüze Sahip Çıkalım
“Ekmek, Adalet ve Özgürlük İçin
Yürüyüş Okuyalım, Okutalım” kampanyası kapsamında İstanbul ve Ankara’da Yürüyüş dağıtımı yapıldı.

İstanbul:Bağcılar’da

Yürüyüş
Dergisi tanıtım afişlemeleri yapıldı. Yürüyüş Dergisi okuma ve okutmaya çağrı
afişlerinden, mahallenin değişik yerlerine
yüzlerce yapıldı. Mahallede ayrıca 19
Aralık Katliamı’nın yıldönümünde katliamın sorumlularının cezalandırılması
ve adalet talebini içeren Halk Cephesi
afişleri ile halkın avukatlarını sahiplenme
çağrısı yapan Halk Cephesi afişleri de
asıldı.
Liseli Dev-Genç’liler de 24 Aralık’ta,
Yürüyüş Dergisi’nin tanıtımı için “Ekmek, Adalet ve Özgürlük İçin Yürüyüş
Dergisi Okuyalım Okutalım” yazılaması
yaptılar.

Ankara: Ankara Hüseyingazi Mahallesi’nde yapılan dergi dağıtımında
Yürüyüş Dergisi’nin 395. sayısından
25 adet halka ulaştırıldı. Yapılan kapı
çalışmasında halkla sohbet de edildi.
Halktan çocuklarını dernekte verilen
ücretsiz kurslara göndermesi istendi.
Halkın en önemli gündem maddesi ise
son yapılan yolsuzluk ile ilgili iktidarın
it dalaşıydı.

Kocaeli: Kocaeli Dev-Genç’liler,
23 Aralık akşamı İzmit Şehir Merkezi’ni
Yürüyüş ve Tutsak Avukatlar afişleriyle
donattı. Yapılan çalışmada 50 adet afiş
asıldı.

