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Devrimin ve savaşın sorunları, hiç-
bir programa ve kalıba, hiçbir

taktiğe sığdırılamayacak kadar çok
ve değişkendir. Her süreç kendi öz-
günlüğü içinde sorunları ve berabe-
rinde çözümleri yaratır. Çalışma tarzı,
örgütlenme biçimleri, yönetmelikler,
tüzükler, taktikler, politikalar ve hemen
her şey sürecin ve savaşın temel ihti-
yaçlarına göre şekillenir. Hepsi so-
runları çözmek, devrim yürüyüşünü
hızlandırmak, zafere biraz daha yak-
laşmak içindir. Ancak kendini yeni-
lemeyen, kalıplara sıkışmış ve eskiyi
tekrar eden örgütler, ne örgütün, ne
mücadelenin ne de hayatın sorunlarını
çözemezler. Donup kalırlar, gelişemez,
büyüyemezler. 

Halk kitlelerine önderlik etmeyi,
onları devrime götürmeyi hedef-

leyen her örgüt, sürecin ihtiyaçlarına
cevap veren yeni yollar açmak, yeni
yöntemler bulmak zorundadır. Dev-
rimci hareket, stratejik hedeften kop-
madan, kendisini dar kalıplara hap-
setmeden, eskiyi tekrar etmeden, mü-
cadelenin silahlı-silahsız, legal-illegal
her alanında, değişen koşullara ve ih-
tiyaca göre  yeni örgütlenmeler ya-
ratmıştır. Her biri Türkiye devrim ta-
rihinde “ilk” olan bu yenilikler, dev-
rimci teoriyle pratiği birleştirerek, ta-
rihten çıkarılan dersler, deneyler üze-
rinde inşa edilmiştir.

Sınıflar savaşında stratejik hedeften
sapmamak, zaferin güvencesidir.

Devrimci hareket, devrim yürüyüşüne
başladığı günden bugüne, mücadelenin
bütün alanlarında kendini sürekli ye-
nilemiş ama hiçbir dönem, “bağımsız,
demokratik, sosyalist Türkiye” he-
definden ve Türkiye halklarını bu he-
defe taşıyacak anti-emperyalist, anti-
oligarşik savaştan vazgeçmemiştir. 

44 Yıllık Tarihimiz
Kendi Yolumuzu

Kendimizin Yaptığı
Bir Tarihtir 

Siyasi örgüt veya partiler, en genel
olarak politik hedefleriyle, ideolojisi

ve eylem anlayışıyla, düşman saldırısı
karşısındaki tutumuyla, yarattığı kültür
ve geleneklerle tanımlanır. Bir örgütte
yaratılan gelenekler yoksa, bir kararlılık
da yoktur, istikrarlı bir ideolojik-politik
çizgi de, pratik de yoktur. 44 yıllık ta-
rihimizin hemen her aşaması üzerinde
durulması ve incelenmesi gereken zen-
ginliğe sahiptir. Bu tarihte, hiçbir dev-
rimde görülmeyen, hiçbir teorik kalıba,
hiçbir şablona, sığdırılamayacak ev-
rensel boyutta ahlaki-manevi değerler
ve özgünlükler vardır. Mücadeleyi bu
onurlu tarihimiz ve değerlerimiz üze-
rinde geliştirip büyüteceğiz. 

Parti-Cephe’nin ilklerle dolu bu ta-
rihi eğitici ve öğreticidir. Bu tarih,

özveri ve cesaretle kendi yolumuzu
kendimizin yaptığı bir tarihtir. Bu
tarih, 44 yıldır ülkemizin direnen, mi-
litan damarıdır. Tüm baskı, kuşatma
ve yok etme saldırılarına rağmen, sı-
nıflar mücadelesinde yok edilemeyen
bir güç oluşumuz bundandır. Dayı’nın
önderliğinde engelleri aşa aşa, bari-
katları yıka yıka her dönem yolumuzu
kendimiz yaptık. Bundan dolayıdır ki;
Kızıldere’den bu yana, gelenekleri,
mücadele çizgisi ve silahlı-silahsız
eylemleriyle devrim iddiasını temsil
eden, halkta umut, iktidarlarda korku
yaratan, Türkiye devriminin önünü
açan Parti-Cephe’dir. 

Parti-Cephe, ülkemiz devrim tari-
hinde ilklerin, büyük geleneklerin

ve değerlerin yaratıcısıdır. Zorlu dö-
nemlerin yol açıcısıdır. Türkiye devrim
tarihine en büyük direnişleri ve kah-
ramanlıkları armağan etmiştir. Olmaz

denileni olur kılmıştır. Cüret ve feda
kültürü denildiğinde, baş eğmeme ve
direniş denildiğinde, anti-emperya-
listlik denildiğinde dostun da düşmanın
da aklına tereddütsüz Parti-Cephe
gelir. Çünkü düşmana teslim olmama,
çatışma, direnme Parti-Cephe gele-
neğidir. Bu gelenekler Kızıldere’den
bu yana süreklileşerek Devrimci ha-
reketin çizgisi haline gelmiştir. Parti-
Cephe bu geleneklerle anılır olmuştur.
Bunun için büyük bir gururla “tari-
himiz geleceğimizin güvencesidir”
diyoruz.

Zaferi, Her Biri Can
Bedeli Yaratılmış

Geleneklerimizle
Kazanacağız

Türkiye ve dünya devrim tarihinde
sayısız “ilk”lerin sahibi olmak,

gelenekler yaratmak, direniş ve kah-
ramanlık destanları yazmak, sabrın da
atılımın da, silahlı eylemin de, demo-
kratik mücadelenin de en görkemli,
en militan örneklerinin yaratıcısı olmak
tesadüf değildir. Bu değer ve gelenek-
lerin kahramanlıklara dönüşmesi ken-
diliğinden olmadı elbette. Bu gelenek-
lerin yaratılmasının tarihsel, siyasal,
kültürel nedenleri vardır. Bunlar devrim
ve sosyalizm iddiamızın, cüretimizin
ifadesidir. İdeolojik-politik çizgimizin
doğruluğu ve gücüdür. Bu geleneklerin
her anında bedeller, şehitlikler, tutsak-
lıklar vardır. Büyük acılar, sevinçler,
yenilgi ve zaferler vardır. Bu gelenek-
lerin kaynağında, halk ve vatan sevgisi,
iktidar hedefi vardır. Bu güçle, uzlaşmaz
çizgimiz bir alternatif olarak tüm ber-
raklığıyla halklarımızın umududur.

Devrimci bir örgütün kendi adıyla
anılan gelenekleri yaratabilmesi;

kendi içinde ortak duygu-düşünce ve
davranış birliği oluşturmasıyla, ortak

“Ya Kendimiz Yanıp Aydınlatacağız Yolumuzu,
Ya da Karanlıkta Yürümeyi Öğreneceğiz!”

Kendi Yolunu Yapmayanlar, Düşmanın
Açtığı Yoldan Yürümek Zorunda Kalırlar
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bir ruh hali yaratmasıyla olanaklıdır.
Davaya bağlılığın, feda kültürünün,
hesap sorma bilincinin örgütlenmesiyle,
“Hepimiz birimiz, birimiz hepimiz
için” diyebilmesiyle mümkündür. Kad-
ro ve savaşçıların örgüte, örgütün
kadro ve savaşçılara tereddütsüz gü-
veniyle mümkündür. Gelenekleri ol-
mayanların gelecekleri de yoktur. İşte
bu nedenledir ki, zaferi bize her biri
can bedeli yazılmış geleneklerimiz
getirecek. 

Kendi Yolunu
Yapmayanlar,

Düşmanın Açtığı
Yoldan Yürümek
Zorunda Kalırlar 

Bu tarihten özgünlükleri irdeleyip
dersler çıkarmayan, olumlu gele-

neklerini sahiplenmeyen, yenilerini
eklemeyen, yeni kanallar açıp yeni
yollar yapmayan hiçbir örgüt ve partinin
gelişmesi, büyümesi mümkün değildir.
Çünkü bu tarihte teorik-ideolojik be-
lirlemelerde netlik ve bunları pratiğe
uygulamakta kararlılık, istikrar ve ce-
saret vardır. Devrimci hareket bu özel-
likleriyle yeni bir yaşam biçimi, yeni
bir kültür, yeni bir tarzdır. “Cephe
Tarzı” diye anılan bu tarz, reformist,
oportünist solun anlayamadığı, kendi
kalıplarına sığdıramadığı bir tarzdır.
Onlar, yaratılan bu değerleri, gelenekleri
sahiplenmek ve ders çıkarmak bir yana
direniş çizgisini görmezden gelmiş-
lerdir. Her fırsatta statükolarını bozan
devrimci hareketin militan çizgisine
saldırarak, uzlaşmacı, teslimiyetçi bir
çizgiyi tercih etmiştir. Sınıf mücade-
lesinin evrensel gerçeğidir; kendi yo-
lunu yapmayanlar, düşmanın açtığı
yoldan yürümek zorunda kalırlar.

Mücadele Tarihinin
Bütün Dönüm

Noktalarında Cephe’nin
Belirleyiciliği Vardır

THKP-C, Türkiye devrim tarihinde
bir milattır. THKP-C’nin “50 yıllık

revizyonist gelenekten kopuşu” ile
başlayan bu tarihin özgünlüğü sadece
mücadele anlayışının değişmesi, silahlı
devrim stratejisinin savunulması de-

ğildir. Aynı zamanda 50 yıllık bir kül-
türün, örgütlenme biçimlerinin, ön-
derlik geleneğinin, çalışma tarzının
yıkılmasıdır. Mücadelenin ve hayatın
her alanına dair devrimci tarzın yara-
tılmasıdır. 

Mahir Çayan ve yoldaşları, ikti-
darın silahla kazanılacağını tespit

ettikleri anda “ilk” olmanın, “öncü”
olmanın, yeni bir yol yapmanın anla-
mını biliyorlardı. Her türlü bedeli öde-
meyi göze alıp bu misyonu üstlendiler.
Reformist-revizyonist çizginin yarattığı
her türden uzlaşmacı, icazetçi ve tes-
limiyetçi geleneğe karşı silahlı müca-
delenin ruhuna uygun geleneklerin
tohumlarını attılar. Bu tohumlar tuttu
ve Parti-Cephe’de hayat buldu. Bunun
için ülkemiz mücadele tarihinin bütün
köşe taşlarında, bütün dönüm nokta-
larında Cephe’nin etkisi ve belirleyi-
ciliği vardır. Tarihimizin özgünlükleri,
solun bütünü açısından ele alındığında,
devrimci hareketin Türkiye sınıflar
mücadelesindeki belirleyiciliğini ve
farkını ortaya koyar. 44 yıllık tarihi-
mizin, sadece kısa ve genel bir özetine
baktığımızda bu belirleyiciliği ve yol
açıcı misyonunu görürüz.

Kızıldere, Emperyalist
İşgal Altında

Faşizmle Yönetilen
Bir Ülkede
Devrimciliğin Tanımıdır

Mahir Çayan’ın, teoride ve pratikte
attığı hemen her adım Türkiye

solu açısından bir “ilk” ve başlangıçtır.
Mahir Çayan ve Hüseyin Cevahir, 1
Haziran 1971’de Maltepe’de kuşatıl-
dıklarında direnişleriyle “ilk” çatışma
kültürünün tohumunu attılar.. 

Kızıldere’deki “Biz buraya dön-
meye değil ölmeye geldik” tavrı

bu topraklarda bir ilk, bir başlangıçtır.
Bu başlangıç tekil bir örnek olarak
kalmamış Parti-Cephe çizgisinde sü-
reklileşerek, sevdadan fedaya, cüret
ve kahramanlığa kadar her sürece
damgasını vuran onlarca “ilk”ler ya-
ratılmıştır. “Asıl siz teslim olun” diyen
bir direniş tavrı ilktir. Kuşatılan üs-
lerden sosyalizm bayrağı dalgalandı-
rılması bir ilktir. Düğüne gider gibi
ölümü tilililerle kucaklama kahraman-

lığı bir ilktir. Dağda, kentte onlarca
savaşçımızın şehit düşerken inançlarını
duvarlara, taşlara kanlarıyla devrimci
hareketin adını yazmaları bir ilktir.
Bu “ilk”ler, Türkiye solundaki korku
ve yılgınlık, umutsuzluk, inançsızlık,
kendine güvensizlik duvarlarını yıkmış,
moral olmuştur. 

1980 öncesinde, önce sivil faşist
terör, ardından resmi devlet terörü

karşısında savunma geleneğini kıran,
en cüretli, en militan çizgi izleyen
devrimci harekettir. 

Cuntanın politikalarını rahatça uy-
gulamasının karşısında devrimci

hareketin barikatı vardır. 12 Eylül ka-
ranlığını ilk yaran da, teslimiyetin
baskısı altında legalizme ve yılgınlığa
savrulanların karşısında devrimci çiz-
giyi geliştiren de devrimci hareket ol-
muştur. 

Özgür Tutsak Kimliği,
Parti-Cephe’nin

Kazandırdığı Bir
Kimliktir

Parti-Cephe’nin geleneklerinde  tut-
sakların ve mücadelesinin özel bir

yeri vardır. Hapishaneler ve tutsaklık
koşullarında mücadele, savaşımızın
bir cephesidir ve hapishane tarihimiz
de direnişlerle, ilklerle doludur. Türkiye
devrimci hareketine “Özgür Tutsak”
kimliğini kazandıran Parti-Cephe’dir.
Mahkemelerde yargılayan olma tavrı,
THKP-C’lilerin Türkiye soluna ka-
zandırdığı ve yine Parti-Cephe ile de-
vam eden geleneklerden biridir. Bunun
için devrimci hareket, 12 Eylül faşiz-
minin mahkemelerinde yargılanan de-
ğil, yargılayandır. Devrimci Sol tut-
saklarının “Haklıyız Kazanacağız” sa-
vunması cuntacıları, egemen sınıfları
ve emperyalistleri yargılayan bir mey-
dan okumadır. Bu yanıyla da Türkiye
devrim tarihinde bir ilktir. 

Yedi Sene Öldük,
Devrime Meşale

Olduk

Devrimci hareketin Özgür Tutsak-
ları, bütün statükoları kırıp, kit-

lesel kahramanlıkların yaratıldığı, za-
ferlerin kazanıldığı direnişlerin öncüsü
olmuştur. Buca, Ümraniye, Ulucanlar
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direnişleri, 1996 Ölüm Orucu direnişi
bunların başında gelir. 2000’de baş-
layıp 2007’ye kadar süren direniş
ise hem ideolojik, hem örgütsel an-
lamda Özgür Tutsaklığın eriştiği en
üst boyuttur. Süresi ve kahraman-
lıklarıyla, bütün yargıları yıkmış, bü-
tün statükoları parçalamıştır. Emper-
yalizmin bütün dünyada, halklara
dayattığı  “Ya düşünce değişikliği,
ya ölüm” politikasına karşı dünyanın
en büyük ve kapsamlı, en uzun ilk
direnişidir. 

Karşı Devrim
Rüzgarlarına Karşı

Umudun ve Geleceğin
Temsilcisi Olduk

Emperyalizmin ve oligarşinin sal-
dırıları karşısında çoğu zaman

tek kaldık. Ama doğruları savunurken
yalnız olmaktan korkmadık, tek ba-
şımıza kalsak da direndik, doğrula-
rımızı savunduk. Karşı devrim rüz-
garlarının en yoğun estiği yıllarda
sosyalizmden asla vazgeçmeyeceği-
mizi, emperyalizmle asla uzlaşma-
yacağımızı haykırdık. Ne bayrakla-
rımızdan orak ve çekici çıkarmayı
düşündük, ne de silahlarımızı bırak-
mayı. “Sosyalizmin sorunlarının çö-
zümü sosyalizmdedir” dedik. “Dersler
çıkarmaya evet, sosyalizmi inkara
hayır” dedik. Silahlı-silahsız bütün
alanlarında mücadelemizde orak çe-
kiçli bayrağımızı dalgalandırmaya
devam ettik. Solun legalizme övgüler
düzdüğü zamanlar dağlarda, sokak-
larda, hapishanelerde, üslerde son
mermimize kadar çatıştık. Hiçbir za-
man yolumuzu şaşırmadık; sonuç al-
madan vazgeçenlerden; bedel öde-
memek için, savaştan kaçmak için
emperyalizmin tanımını, devrimci-
liğin gereklerini değiştirenlerden;
“akıllı solculardan”, “makul devrim-
cilerden” olmadık. Her değişen ko-
şulda yeni politikalar ürettik. Yeni
yollar bulduk. Süreç ve saldırılar ne
kadar yoğun, kayıplarımız ne kadar
çok olursa olsun  mücadeleyi kesin-
tiye uğratmadık. İktidar hedefimizden
en ufak bir taviz vermeden, devrim
yürüyüşümüzü sürdürdük. 

Demokratik
Mücadeleyi

Pratiğiyle Öğreten
Parti-Cephe’dir

Oligarşinin linç saldırıları karşı-
sında boyun eğmedik, geri adım

atmadık. Solu teslim alma ve yıldırma
politikasını boşa çıkardık. Demokratik
alanda meşruluk inancıyla büyük di-
renişler ve gelenekler yaratıldı. AKP
faşizmi, karşısında duran ve politika
üreten tek ciddi güç olduğumuz için
demokratik kurumlarımıza, işçilere,
memurlara, öğrencilere, sanatçılara,
mahallelere vahşice saldırdı. Yasal
derneklerimize, dergi bürolarımıza,
avukatlarımıza, kültür merkezlerimize
helikopterli baskınlar yaptı. Ama
hiçbir kurumumuza elini-kolunu sal-
layarak giremedi. Her yerde direniş-
lerle, barikatlarla karşılaştılar. Faşizmle
yönetilen bir ülkede demokratik mü-
cadelenin yöntemlerini, meşruluğu,
mevzilerin nasıl korunacağını gös-
terdik.

Parti-Cephe, Devrim
Tarihinin Köşe Taşları

Olan Geleneklerinin
Yaratıcısıdır

Gelenek, sınıflar mücadelesinde
geliştirilen eylem ve mücadele

biçimleridir, siyasi tavır alıştır. Bu
tarih, faşizme ve emperyalizme boyun
eğmeyenlerin yarattığı geleneklerle
doludur. Bu nedenle Türkiye solunda
gelenek sözü Parti-Cephe ile anılır. 

İktidarı hedefleyen bütün örgüt ve
partilerin görevi, halkların devrim

mücadelesini ileriye taşımanın yol-
yöntem ve araçlarını yaratmaktır. Ha-
yatın her alanında her türlü bedeli
göze alarak, Türkiye devrim tarihinin
köşe taşları olan pek çok gelenek,
değer yaratarak bu görev ve sorum-
luluğu yerine getirdik.Dağlarda, üs-
lerde, hapishanelerde kuşatma altında,
en zor koşullar altında düşmana baş
eğmeyen, “teslim ol” çağrısına kur-
şunlarla cevap veren, ölen ama ye-
nilmeyen şehitlerimizle aşıldı en zorlu
süreçler, onların sayesinde yaratıldı
bu gelenekler. Duvarlara, taşlara kan-
larıyla umudun adını yazdılar. Ölümü

tilililerle, halaylar çekerek, “bir canım
var, halkıma feda olsun” diyerek kar-
şıladılar. Hemen hepsi birer ilkti bu
kahramanlıkların. Onlardan sonra ge-
lenler de “ilk”ler yaratarak, devrim
tarihimizin sayfalarına yeni gelenekleri
eklediler. Bu geleneklerde; 17 yaşında
“Asıl siz teslim olun!” diyen kadın
komutanlar vardır. Dünyanın ilk kadın
ölüm orucu şehidi İdil vardır. Ve yine
emekçi, kadın ve anne olarak Ölüm
Orucu’nda şehit düşen Gülsüman ve
Şenaylar vardır. Bedenini silah ya-
parak Amerika’nın zulüm kalelerini
hedefleyen Alişan, sevdadan fedaya
giden yolu yapan Muharrem ve daha
yüzlerce büyük kahramanlıklar yaratan
şehitlerimiz vardır. 

Hiçbir Güç Devrim
Yürüyüşümüzü

Durduramayacak,
Biz Kazanacağız

Her yer karanlık ama asla umutsuz
değiliz.  Bu karanlıkta; ustaların

dediği gibi, ya kendimiz yanıp ay-
dınlatacağız yolumuzu, ya da karan-
lıkta yürümeyi öğreneceğiz. Biz çok
yandık, yedi sene yandık, devrime
meşale olduk. Şimdi karanlıkta yürü-
meyi öğreneceğiz. Savaşın ve zaferin
yollarını ezberleyeceğiz. Hiçbir güç
devrim yürüyüşümüzü durduramaya-
cak. Tarihimizden aldığımız güçle
daha büyük kahramanlıklara imza
atacağız. Savaşan bir örgüt, yeni de-
ğerler, devrimci gelenekler, devrimci
bir ahlak yarattığı oranda, yeni yollar
yaptığı oranda hedefine ilerler ve kök-
leşir. Hak alma mücadelesinde dire-
nerek yeni örnekler, yeni gelenekler
yaratacağız, yeni ilklere imza atacağız.
Milyonları örgütleyecek yeni kanallar
açacağız, yeni örgütlenmeler, yeni
yöntemler yaratacağız. Savaşı halk-
laştıracağız.  Ve mutlaka zafer bizim
olacak! Biz kazanacağız bu kaçınıl-
mazdır. Çünkü biz, ölümü teslim alan-
ların soyundan geliyoruz. Çünkü biz,
hiçbir güç ve baskı ile yok edileme-
yecek devrimci onur silahına sahibiz.
Bir kez daha ilan ediyoruz ki yapılan
hiçbir şey karşılıksız kalmayacak. Ge-
lecek bizim ellerimizde şekillenecek.
Çünkü  tarihi biz yazıyoruz. 
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AKP’nin bir komplosu daha çök-
tü. 18 Şubat 2013’de 28 ilde aynı anda
184 KESK üyesi Kamu Emekçileri
Cepheli’nin gözaltına alınıp 72’sinin
tutuklandığı operasyonda 11 aydır
İstanbul’da tutuklu olan 32 kişiden
24’ü daha tahliye oldu. 

Daha önce Hatay, Adana, Malatya,
Ankara, İzmir ve Bursa’da tutuklu
olan Kamu Emekçileri Cepheliler
ara kararlarla ya da çıktıkları mah-
kemelerde tahliye olmuşlardı. 

Sahte, hatta hiç olmayan belgelerle
11 aydır İstanbul’da tutuklu olan
KEC’li memurlar 23-24-27 Ocak
tarihlerinde görülen mahkemede
AKP’nin bütün yalanlarını ortaya
çıkarttılar. Komployu çökerttiler... 

184 devrimci memurun gözaltına
alınıp 72’sinin tutuklandığı bu dosya
düşürülüp beraat kararı verilmelidir.

Dosyada operasyona dayanak
yapılan en önemli “delil” olarak bah-
sedilen 1055 Nolu CD’nin  KAYIP
olduğu ortaya çıktı. 

Bütün operasyon bu CD’ye dayan-
dırılmıştı. 

Bu operasyon, yapıldığı anda
çökmüştü esasında. 1 Şubat 2013’de
Halk Kurtuluş Savaşçısı Alişan
Şanlı’nın Ankara’daki ABD
Büyükelçiliği’ne yönelik gerçekleş-

tirdiği feda eyleminin arkasından
efendilerine uşaklıklarını göstermek
için çaresizlik içinde böyle bir ope-
rasyon yapmışlardı... Eyleme ilişkin
birkaç dakikalık kamera görüntüsünün
dışında hiçbir bilgiye ulaşamayan
Amerikan yetiştirmeleri bu operas-
yonla Cephe Savaşçısı Şanlı’nın
eylem öncesinde kaldığı yerlere ula-
şacaklardı. Bastıkları 200’ün üzerin-
de evden hiçbir sonuç alamadılar.
Gözaltına aldıkları 184 devrimci
memurun tutuklanmasını gerektirecek
hiçbir delil bulamadılar. AKP’nin
polisi, yargısı için bunun bir önemi
yoktu. Yalan ve komplolar devreye
girdi. 

KOMPLO:
CD’DE ADIN ÇIKTI!

Komplo buydu. 2010 yılında
İstanbul’da Yürüyüş Dergisi’ne yapı-
lan baskında ‘ele geçirildiği’ söylenen
bir CD’de DHKP-C’ye üye olan
Devrimci Memur Hareketli (KEC’li)
bin kişinin listesi vardı. Bu listedeki
isimleri polis 2 yıldır teknik takibe
almış örgütle olan bütün ilişkileri
ortaya çıkartmış ve bunun üzerine bu
operasyon gerçekleştirilmişti...

AKP’nin yalaka medyasına göre
CD’de neler yoktu neler... Tutuklanan

72 kişinin dışında 600’ün üzerinde
devrimci, demokrat, ilerici KESK
üyesi memur CD’de adınız var deni-
lerek karakollara ifade verilmeye
çağırıldı. Bu kişilerin işyerlerine hak-
larında örgüt üyesi olduklarına dair
fişleme dosyaları gönderildi... 

Bütün bunların yalan olduğu, bu
operasyonun bir komplo olduğu daha
ilk günden söylendi. 

26 Şubat tarihli açıklamasında
Halk Cephesi, AKP’nin komplosuna
ilişkin şöyle demişti: 

“‘11 çelik kapı’, ‘Kozmik oda’
yalanları sürerken AKP’nin Kamu
Emekçileri Cephesi’ne yönelik estir-
diği terörde yine dinci basın ve iha-
le medyası üzerine düşeni yaptı.
Gözaltındakilerin tutuklanmalarını
meşrulaştırmak için olmadık yalanlar
ürettiler. Yasal, demokratik en meş-
ru eylemler bile yasadışı bir faaliyet
olarak gösterildi. Kamu emekçileri-
nin her faaliyeti DHKP-C ile ilişki-
lendirilerek her türlü saldırı, terör
meşrulaştırılmaya çalışıldı.

Kamu Emekçileri Cephesi’ne
yönelik operasyonun, 2010 yılında
Yürüyüş Dergisi’nde ele geçirilen bir
CD’nin TÜBİTAK’ta çözülmesi
sonucu ele geçen listeden kaynak-
landığı söyleniyor. Anlaşılan AKP’nin

OOlmayan CD ile 11 Aydır Tutuklu Olan KESK Üyesi  32 Kamu Emekçileri

Cepheli’den 24’ü Tahliye Oldu! Komplocu AKP’nin Mahkemeleri Meşru Değildir!

Komplolarla Hazırlanan KEC Dosyası Düşürülsün!

Tutsak Tüm Devrimci Memurlara Özgürlük!

OPERASYONUN 
DAYANDIRILDIĞI CD KAYIP!

28 İLDE 184 DEVRİMCİ MEMURUN GÖZALTINA ALINIP 72’SİNİN
TUTUKLANDIĞI KAMU EMEKÇİLERİ CEPHELİ MEMURLARA 

KURULAN KOMPLO ÇÖKTÜ!
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polisi basılan onca evden tek bir
delil bulamadı, yine CD komplosuna
başvuruyor. Hemen belirtelim:
BÖYLE BİR CD’NİN VARLIĞI
YALANDIR! 2010 YILINDAKİ
BASKINDA YÜRÜYÜŞ DERGİ-
Sİ’NDEN BÖYLE BİR CD ÇIK-
MAMIŞTIR!

Bu tür haberler yaptırarak
AKP’nin polisi, gözaltındakilerin
tutuklanmasına zemin hazırlamış-
tır.”

Halk Cephesi’nin 26 Şubat’ta
yaptığı açıklamada ifade ettikleri 23-
24 Ocak tarihli duruşmada kanıtlan-
mıştır. 

Sonuç olarak; dosyada bütün ope-
rasyonun dayandırıldığı 1055 Nolu
CD 23-24 Ocak tarihlerinde görülen
mahkemede avukatlar tarafından
istenmiş ve adı gecen CD’nin dosyada
bulunmadığı, KAYIP olduğu söy-
lenmiştir. Biz ilk günden beri iddia
ediyoruz: ADI GEÇEN CD HİÇ
OLMAMIŞTIR! ÇÜNKÜ BİZ BİLİ-
YORUZ Kİ; 2010 YILINDA DER-
GİMİZE YAPILAN BASKINDA
BÜROMUZDA POLİSİN İDDİA
ETTİĞİ GİBİ BÖYLE BİR CD
BULUNMAMIŞTIR. 

AKP’nin polisi hiç olmayan bel-
gelerle devrimci memurlara operas-

yon yaptı ve 11 aydır onlarca memu-
run tutuklu kalmasına neden oldu. Bu
dosyadan hala tahliye edilmeyen 8
kamu emekçisi var. HALEN TUT-
SAK OLAN 8 KEC’Lİ MEMUR
DERHAL SERBEST BIRAKIL-
MALIDIR!

Hiç olmayan delillerle onlarca
devrimciyi aylarca tutsak eden faşist
devletin mahkemelerinin hiç bir meş-
ruluğu yoktur.. AKP’nin polisi, dev-
rimciler başta olmak üzere kendisi
gibi düşünmeyen halkın her kesimi-
ni komplolarla, sahte deliller yarata-
rak ve hatta hiç delile bile gerek
duymadan tutuklayıp aylarca hapis
yatırıyor. 

AKP’nin 2004 yılında devrimci
harekete yönelik düzenlediği 1 Nisan
komplosu, iktidara geldiğinden son-
raki ilk büyük komplosudur. 1 Nisan
komplosunu her yönüyle açığa çıkar-
tıp çökertmiştik. Bu komployu da
çökerttik. 

Bu düzenin yargısının hiçbir
dönem adaletle bir ilgisinin olmadı-
ğı gerçekti. Ancak AKP ile birlikte
artık yargının düzeninin kendi içinde
de bir meşruluğu kalmamıştır. 

17 Aralık’ta başlayan “rüşvet ve
yolsuzluk” operasyonları bu devletin
kurumlarının ne işe yaradığını bir kez

daha gözler önüne sermiştir. Yıllardır
devrimcilere ve halka karşı uygulanan
yöntemler şimdi oligarşi içi iktidar
kavgasında birbirlerine karşı kulla-
nılmaktadır. 

Geçtiğimiz hafta içinde “Balyoz
davası”ndaki “en önemli” delil olarak
gösterilen CD’nin de sahte olduğu,
polis tarafından sonradan yaratıldığı
TÜBİTAK raporlarıyla kanıtlandı.
Esasında adı geçen CD’lerin sahte
olduğu uluslararası kuruluşlar tara-
fından verilen raporlarla başından
beri ortaya konulmuştu. Ancak yar-
gılama sürecinde bu kuruluşların ver-
diği raporlar dikkate bile alınmadı. 

Bugün AKP-Fethullah çatışması
sonucunda ortaya çıkan bu gerçekler
“adaletin yerini bulduğu” yönünde
kimseyi aldatmasın. Bu gerçekler
başından beri bilinen gerçeklerdir.
Görülmesi gereken şudur: Bu devlet;
polisinden yargısına, meclisinden
ordusuna tüm kurumlarıyla gayri
meşrudur. 

Gayri-meşru olan bu devletin yar-
gısı devrimci memurlar hakkında
karar veremez.

Komplolarla düzenlenen KEC
dosyası düşürülüp hala tutsak olan
tüm devrimci memurlar serbest bıra-
kılmalıdır.

24 Ocak 1977 tarihinde İspanya Madrid Atocha
Caddesi’nde 4 sendika avukatı ile bir çalışanının katle-
dilmesinin ardından bu gün, “Tehlikedeki Avukatlar
Günü” olarak ilan edildi ve 2010 yılından bu yana 24
Ocak’ta eylemler yapılıyor. 

24 Ocak’ta Çağlayan’da bulunan İstanbul Adliyesi
önünde ÇHD İstanbul Şubesi ve Savunmaya Özgürlük
Platformu bir eylem gerçekleştirdi. Bu yıl dünya çapın-
daki tüm eylemler Kolombiya’daki avukatlara adandı.
“Avukatlardan Elinizi Çekin! Kolombiya’daki Avukatların
Yanındayız!” pankartı açılan eylemde okunan açıklamada
2012 tarihli verilerde 2002 ila 2012 yılları arasında avu-
katları hedef alan 4400’ün üzerinde olay gerçekleştiği-
ni ve 1991 yılından bu yana 400’ün üzerinde avukatın-
da katledildiği belirtildi. Kolombiya’daki avukatların “kır-
sal kesimlerde hukuka aykırı bir şekilde kamulaştırılan
topraklarına geri dönmeye çalışan küçük ölçekli üretici-
lere yönelik insan hakları ihlalleri üzerinde çalışan insan

hakları avukatları üzerindeki baskının daha ağır olduğu
sıklıkla görülmektedir” denildi. Avrupa’da uluslararası
düzeyde faaliyet gösteren AED-EDL, ELDH ve IDHAE
Kolombiya hükümetinden; politik nedenlerle tutulan
bütün avukatların serbest bırakılmaları ve haklarının
korunması talep edildi.

MAHALLELERİMİZDE YOZLAŞMAYA İZİN VERMEYECEĞİZ88

Yürüyüş

2 Şubat
2014

Sayı: 402

Burjuvazinin Değil Halkın Avukatı Olacağız
Devrimci Avukatlık Bedel İstiyorsa, Ödeyeceğiz!
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HALKIMIZ, HALK KOMİTELERİNDE ÖRGÜTLENELİM!

AKP, yolsuzlukların, hırsızlıkların,
talanın, yağmanın kaynağı iken; dev-
rimci düşmanlığına devam ediyor.
Devrimcileri halkın sorunlarına sahip
çıktıkları için, "havuza girmek",
"aşure dağıtmak", "konser düzenle-
mek", "halay çekmek", "ücretsiz sağ-
lık hizmeti vermek" ve daha onlarca
gerekçe ile suçluyorlar... 

AKP, halkın malını çalarken, üc-
retsiz sağlık hizmeti veren Halkın
Sağlıkçıları suçlu ilan ediliyor. Bu
nasıl bir adalet?

Mahkemeler de bu suçlamalarla
11 aydır Kamu Emekçileri Cephesi
üyelerini hapsediyordu. 

AKP iktidarı döneminde adalet-
sizlik had safhaya ulaştı. Kendilerini
kurtarmak için bir gecede hakimlerin,
savcıların, polislerin yerini değiştiren,
operasyon yapılmasını engelleyen
AKP, devrimciler söz konusu oldu-
ğunda olmayan, kayıp delillerle, ya-
lanlarla suç üretiyor.

56 KEC üyesinin yargılandığı da-
vada, tutuklama gerekçesi yapılan
1055 nolu CD'nin kayıp olduğu ortaya
çıktı. 

KEC'lilerin “örgüt üyesi olduğu”
bu CD'ye dayandırılırken; İstanbul
Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak
CD'yi talep eden avukatlara "Bizde
öyle bir CD yok" cevabı verildi. 

Delil yok, suç yok ama keyfi tu-
tuklama var. Bunun adı ADALET-
SİZLİKTİR. 

Delil CD kayıpken, olmayan de-
liller üzerinden KEC'li memurlar
hakkında 7,5 ile 85 yıl arasında de-
ğişen hapis cezaları istendi...

Öte yandan iddianamede, KEC
üyelerinin, Balıkesir Zeytinli’de yap-
tıkları yaz tatilinin polis tarafından
dinlendiği ve izlendiği ortaya çıktı. 

Polisin tuttuğu 14 Ağustos 2012
tarihli tutanakta, "29 Temmuz 2012’te
kampa münferit olarak katılan 110
memurun ‘gün içerisinde denize ve
havuza girdikleri, 14.00-17.00 saatleri
arasında otele ait kafede eğitim se-
minerleri yaptıkları, her akşam saat

21.00’de sineviz-
yon gösterisi izle-
dikleri, 2
Ağustos’ta Ayvalık
ilçesi dahilindeki
adalara yat gezisi
olarak günübirlik
gittikleri, 5
Ağustos’ta ayrıl-
dıkları" tespit edil-
di. 

Takip etmekle yetinmeyen polis,
eğitim seminerlerinin verildiği kafeyi
de dinlemiş. Memurların, gözaltına
alındıklarında nasıl tavır gösterilmesi
gerektiği üzerine verdikleri seminer
iddianameye konulmuş. Ayrıca kamp
sırasında havuz başında çekilen fo-
toğraflar da iddianamede yer alıyor. 

Soruyoruz, bunların nesi suç?
En önemli suçlardan birisi ise

Halkın Sağlıkçıları'nın İstanbul
Altınşehir'de ücretsiz sağlık hizmeti
vermesi...

AKP, hastaneleri özelleştirip, dok-
torları tam gün yasası ile denetime
alırken; halka ücretsiz sağlık hizmeti
veren Halkın Sağlıkçıları'nı suçluyor. 

AKP'nin mahkemeleri, adaletsiz-
liği bu kadar açıktan yapıyor. Amaç
çok açıktır... 19 Şubat operasyonu
ile yapılmak istenen, devimci me-
murları susturmak, korkutmaktır.
KESK zaten fiili olarak iktidarın po-
litikaları karşısında duramamakta,
politika üretememektedir... Yani
KESK iktidar için bir tehlike sayıl-
mazken, halkı ücretsiz muayene eden,
ilaç dağıtan KEC üyeleri 85 yıla
varan hapis cezalarıyla yargılandılar. 

Operasyonla, devrimci memurların
susturulması istendi. Böylelikle 657
sayılı yasadaki düzenlemeler hiçbir
itiraz görmeden yapılacak, özelleş-
tirmelere devam edilecek, memurlar
keyfi olarak işten atılabilecek, dev-
rimcilere destek vermeleri engelle-
necek... İstenen buydu.

Terör, korkutmanın, yıldırmanın
bir aracıdır. Ve düzenin mahkemeleri
terör uygulamaktadır. Onların "suç"

dedikleri, KEC'liler için onuruna,
meslek ahlakına sahip çıkmak, eşit
ve adil bir düzen istemektir. 

Böyle olduğu için de "Senin bilinç
altında terör örgütü üyesi olma po-
tansiyelin var" denilerek tutuklandı
KEC'liler.

“Senin Bilinçaltında
Terör Örgütü Üyesi
Olma Potansiyelin Var”

Cezaevi İnceleme Komisyonu
üyeleri 13 Ocak tarihinde Kandıra
Hapishanesi'ndeki devrimci tutsaklarla
görüştü. KEC'li tutsaklar yaşadıklarını
şöyle anlattılar:

Mehmet Sarı: 25 yıllık sınıf öğ-
retmeniyim. 25 yıllık öğretmenlikten
sonra bir de terör örgütü üyesi oldum.
Eğitim-Sen 5 Nolu Şube Hukuk
Sekreteriyim. Tek dayanak Yürüyüş
Dergisi 1055 Nolu CD'de "Mehmet
Sarı/öğretmen" diye yazıyor. 2011'de
Eğitim-Sen Genel Kurulu'nda konuş-
tum. Halkınsesi adlı internet sitesinde
Devrimci Memur Hareketi delegesi
olarak sunuldum, bu, delil olarak su-
nuluyor, benim haberim yok. 2012'de
yapılan 4+4+4'teki eylemi, "terör ör-
gütü kitlesel eylemi" olarak yazıldı,
iddianamede. Bu süreçte annem öldü,
çocuklarımın psikolojisi bozuldu. Savcı
bana "Senin bilinç altında terör örgütü
üyesi olma potansiyelin var" dedi.

Mehmet Püremiş: 11 aydır tu-
tukluyum, hakim karşısına çıkmadım.
19 yıllık beden eğitimi öğretmeniyim.
19 Şubat 2013'te gözaltına alındım.
İddianamemde şunlar yer alıyor. 4+4+4
eylemine katılmak. Güler Zere'ye ve
ÇHD'li avukatlara destek açıklaması,

Ücretsiz Sağlık Hizmeti Vermek Suç...
Parasız Eğitim İstemek Suç…
Asıl Suçlu, Halkın Emeğini Çalan AKP İktidarıdır



1 Mayıs 2011, 2012, 2013'e katılım,
8 Mart'a katılım. 18 Ocak 2013'te tu-
tuklanan KESK üyelerine kart yazmak.
Parasız eğitim pankartı açan Berna
ve Ferhat'ın duruşmasına katılmak.
Sendika temsilcisi olarak katıldığım
bütün eylemlerden dolayı suçlanıyo-
rum. Belçika ve Hollanda'da ele ge-
çirilen bir CD ile Yürüyüş Dergisi’nde
elde edilen 1055 nolu CD nedeniyle
suçlanıyorum. Gizli tanık ifadeleri
var, CD'lerde 604 tane memurun ismi
var aralarında MHP'li memurlar da
var. Bir gizli tanık ifadesi var. Bir de
Devrimci Karargah'a üye olduğu için
yargılanan Ali Osman Çelik, üç gün
sonra DHKP/C'den itirafçı oluyor.
30/10/2009'da örgüt üyeliğinden ifa-
deye başlıyor, 2/11/2009'da
DHKP/C'nin itirafçısı oluyor. Şüpheli
şahıs tutanağında, "Devrimci Karargah
üyesi olarak giriyor, itirafçı olarak çı-
kıyor" diye yazıyor. 28 ildeki savcılara
soruşturma savcısı İdris Kut'un seminer
verdiği ortaya çıktı, sonra herkes tu-
tuklandı.

“Örgütsel Faaliyet Olarak
Çocuk Görmeye Gittiler”

Sinan Eşiyok: 19 Şubat 2013'te
gözaltına alındım. 3 No'lu Şubede de-
netleme kurulu üyesiyim. 2011'de tek-
nik takip başladı. Ali Osman Çelik
tanık. Gizli tanık Ateş'in ifadeleri var.
Bizim davamızda tutuklu bulunan-
lardan 5 kişi annesini kaybetti, sendika
eylemleri soruşturuluyor. Aslında biz
yargılanmıyoruz, sendika yargılanıyor.
3 nolu şubenin denetleme kurulu üye-
siyim, şubeye gitmem terör örgütüne
gitmek gibi gösteriliyor. Balıkesir
Akçay'da Turban Otel'e gittik, 2 bin
kişilik otel burası. Terör örgütü kampı
olarak gösterilmiş. Mayolu, şortlu re-
simler yeğenlerimle çekilen fotoğraflar
konmuş iddianameye. Bize operasyon
yapan polislerle, Süleyman Aslan'a
operasyon yapan polisler aynı. Polis
ne sorduysa 8 ay sonraki iddianamede
aynısı çıktı. Polis fezlekesi kopyala
yapıştır biçiminde iddianame oldu.
Açılan "Zorunlu din dersi kaldırılsın"
pankartına savcı, "Alevileri eylem
yapması için tahrik eder" diye yorum
yaptı. Doğum yapan arkadaşımızın
çocuğunu görmek için gittik, bunu

örgütsel faaliyet olarak gösteriliyor.
İddianameye "Örgütsel faaliyet olarak
çocuk görmeye gittiler" diye geçti.
Evlenen arkadaşlarımıza "hayırlı olsun"
ziyareti örgütsel eylem olarak geçti,
çeyrek altın taktık örgütsel faaliyet
olarak gösterildi.

Dursun Doğan: KESK BES 1
No'lu Şube Başkanı’yım. Aynı ope-
rasyon kapsamında oğlumla 8 ay be-
raber cezaevinde kaldım. 19 Ocak
2013'te alındık, oğlum 10 Ekim
2013'te tahliye oldu, felsefe öğrencisi.
Eşim de aynı davadan tutuldu, üyelik
ve propagandadan yargılanıyor. Oğlum
gözaltına alındı diye basın açıklaması
yaptım, beni de gözaltına aldılar.
2005-2013 arasında katıldığım tüm
eylemler iddianameye girdi. 2009-
2013 yılları arasında telefonum din-
lendi, ama suç unsuru bulunmadı.
Genel Merkez'den işyeri temsilcisini
arıyorum. "Arkadaşlar adliyede üye
yapmak için çalışacaklar" diyorum.
Savcı bunu "örgüte üye kazandırma
çalışması" yorumu yaparak iddiana-
meye almış. Şişli Belediyesi'nde ça-
lışan üyemiz Nazmiye Kaya'ya bele-
diye, çiçek dağıtıyor. '2-3 bin tane de
bize al, sendika olarak biz de dağıtalım'
dedim. İddianameye, 'Örgüt adına
hırsızlık yapmak" ifadesiyle geçti.

“CD’de ‘Aydın/öğretmen
Yazıyor Ama Aydın’da
Hiç Çalışmadım”

Veli Zengin: Fizik öğretmeniyim.
Savcının elinde kırmızı kalemle ya-
zılmış 35 kişi vardı, hepimiz tutuk-
landık. Hakime çıkmadan tutukla-
nacağımız belliydi. Yürüyüş
Dergisi’nde geçen CD'de "Aydın/öğ-
retmen" yazıyor ama ben hiç Aydın'da
çalışmadım. Bir muhabir 4+4+4 ey-
leminde fotoğrafımızı çekti. Birkaç
gün sonra o muhabir Adli Tıp eyle-
minde gözaltına alınıyor, onun çektiği
fotoğraflarda kim varsa, hepsini örgüt
üyesi olarak suçluyor. Hiçbirimiz
Adli Tıp'ın önündeki eylemde yokuz.
Hiçbirimizin eyleminde silah yok,
çakı yok, molotof yok. Eylemlerin
hiçbirinde polis müdahalesi yok, so-
ruşturma yok hepsi izinli. Ama sen-
dika eylemleri terör örgütü eylemi
olarak gösteriliyor.

“Örgütsel Yılbaşı
Hazırlığı Yaptılar”

Yalçın Düzgün: Bağcılar 1 nolu
sendikanın üyesiyim. Beş ay polis
beni takip etmiş, son bir ay polis sa-
bahtan akşama beni izlemiş. İki ek-
mek almamın, AVM'de arkadaşlarımla
buluşmamın tutanaklarını hazırlamış.
Suçum yok. İddianameye "örgütsel
gizliliğe riayet etti" ifadesi geçiyor.
Bir arkadaşımla yılbaşı programı ya-
palım dedik. "Örgütsel yılbaşı hazırlığı
yaptılar" diye iddianameye girdi.
İddianamede "Telefon yerine yüzyüze
görüşmeyi dikkat eder. Örgütsel giz-
liliğe uyar" ifadesi yazıyor. Telefonla
görüşsek suç, görüşmesek o da suç.

Ejder Erbulan: Durmuş Doğan
bizim başkanımız. Yaptığım telefon
görüşmeleri örgüt eylemi sayıldı.

Ömer Açık: Sendika eylemi ör-
gütsel eylem olarak gösterildi.
Ankesörlü telefonla yaptığımız gö-
rüşmeler suç olarak gösterildi, bir
şey gizlediğimiz iddiasıyla.

Suç Ne, Suçlu Kim?
İktidarda kim varsa kavramlar da

ona göre yer değiştiriyor. Sağlığın
paralı hale getirilmesi suç değil, üc-
retsiz sağlık hizmeti vermek suç olu-
yor... Ve bu büyük suçu işleyenler
hakkında sahte delil üretilerek 11 ay
tutsak ediyorlar. 8 devrimci aynı da-
vadan hala tutsak. 

İddianameye bakıldığında ortada
bir suç yoktur. Düzenin kendi yasa-
larına göre dahi bir suç yoktur. KEC'e
yönelik operasyonla istenen tam da
budur. Suç olmayanı bile suç gibi
göstererek, hareket edemez hale ge-
tirmek... 

Yasadışı olan, gayrimeşru olan,
suçlu olan, terörist olan düzenin ken-
disidir. Kendisi yasadışı ve gayrimeşru
olan faşizmin uygulamalarına karşı
çıkmak, direnmek ve mücadele etmek
son derece meşrudur. Halkın müca-
delesi haklı ve meşru oluşunu düzenin
yasalarından değil kendi yaşam mü-
cadelesinden, bilincinde yarattığı
meşruluğundan alır.

Sahte suç-delil üreten bir adalet
sistemi varsa, ona karşı direnenler
de olacaktır.
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Komplocu Polisin 
Sahtekarlıkları Dökülüyor

Halkın 
Hukuk

Bürosu

19 Şubat 2013 tarihinde polisin
rutin operasyon saati diyebileceğimiz
sabahın 04.00’ünde yüzlerce ev basıl-
dı. Devlet “büyük” operasyonlarından
bir tanesini daha yapıyordu. Hedef
Devrimci Memurlar ve bu memurla-
rın yürüttükleri AKP’nin politikalarına
çomak sokan devrimci mücadelele-
riydi. Saldırılar Türkiye’nin 28 ilin-
de gerçekleşmiş ve toplamda 184
kişi gözaltına alınmıştı.  

Evlerde yapılan aramalarda her yer
tahrip edilmiş,  soba borularının içine
kadar bakılmış, kitaplar yaprak yaprak
aranmış, her delik incelenmişti. Sadece
evler değil, üye oldukları sendikalar, iş
yerleri, aranmış orada bulunan bilgi-
sayar ve eşyalara el konulmuştu. 

Sonuçta gazete küpürlerine, dergi-
lere, kitaplara, dügün davetiyelerine,
konser biletlerine, fotoğraflara,
CD’lere, bilgisiyarlara el konulmuştu.
Operasyon günü yapılan haberlerde
devrimci memurların DHKP-C örgü-
tünün gizli yapılanması içerisinde
olduklarını, daha önce elde ettikleri bir
CD’nin çözümü ile bunu tespit ettik-
lerini belirtiyorlardı. Haberde “Terörle
Mücadele Daire Başkanlığı ile
İstihbarat Daire Başkanlığı, 2010’da
DHKP-C’ye yapılan bir operasyonda
elde edilen kriptolu CD’lerin çözüm-
lenmesinin ardından örgütün memur
yapılanması ile ilgili çalışma başlat-
tı. Teknik ve fiziki takip sonucu örgü-
tün kamu kurumlarında Devrimci
Memur Hareketi (DMH) adı altında
örgütlendiği belirlendi. Yapılanmanın
içinde doktor, hemşire, sağlık memu-
ru, hastane teknisyeni, huzurevi çalı-
şanı, belediye çalışanı, zabıta, vergi
dairesi çalışanı, öğretmen, milli eği-
tim memuru ile okul müdür yardım-
cılarının bulunduğu saptandı”
deniliyordu. İddiaya göre 2010 yılın-
da Yürüyüş isimli dergiye operasyon
yapılmış, bu operasyonda 1000’e yakın
CD’ye el konulmuş, CD’lerin bir
tanesinde memurların ismi çıkmıştı.
Gözaltına alınanların dışında “ismin
CD’de çıktı” gerekçesiyle yüzlerce
kişi daha ifade vermek üzere karakol-
lara ya da savcılığa çağrıldı. 

Yeni Komplonun Adı: 
CD’de Adın Çıktı

2004 yılında disketler vardı. Polis
yine devrimci bir yayın olan Ekmek
ve Adalet isimli derginin teknik büro-
suna baskın düzenlemiş ve baskında
disketlere el koymuştu. “Diskette
adın çıktı” diyerek yüzlerce kişiyi
gözaltına almış, aylarca hapishanede
tutuklu kalmasını sağlamıştı. 

Yıl 2013, bu kez disket yerini
CD’lere bıraktı. Haksızlık etmeyelim,
polis teknolojik gelişmelere uygun
olarak komplolarını çağa uydurdu.
Teknolojik gelişmeden önce devrim-
ci mücadele yürüten kişileri “hak-
kında ifade var” diyerek, işkencey-
le aldıkları ifadeleri gerekçe gösterip
insanları tutuklatıyorlardı. İşkenceli
ifadeler teşhir olunca, “disket ve
CD’lerde adın çıktı” dönemine
geçirdi.  Buna dayanarak gözaltılara
ve tutuklamalara başladılar. 

Öyle ya disket ve CD’lerde her tür-
lü oynama yapılabilir, değiştirilebilir,
oynama yapılıp yapılmadığı tespit
edilemezdi. Ayrıca CD’ler nerede
bulunmuş, gerçekten bulunmuş mu,
usulüne uygun olarak el konulmuş mu?
gibi hukuki denetimi yapan, araştıran,
inceleyen hakimler ve savcılar da
olmadığına göre polisin yeni komplolar
üretme alanı rahatlıkla oluşuyor. 

Kamu Emekçileri Cephesi’ne
yapılan operasyonda tek kanıtı bu bul-
dukları ve çözdüklerini iddia ettikle-
ri CD oluşturdu. Memurlar aylarca
tutuklu kaldılar. 32 kişinin tutuklan-
dığı İstanbul operasyonunda 56 kamu
emekçisi hakkında “örgüt yönetici-
liği ve üyeliği” suçlaması ile 7,5 yıl
ile 85 yıl arasında değişen hapis
cezası istemiyle dava açıldı. 

Davanın 23-24 Ocak tarihindeki
ilk duruşmasında “delil” olarak
kullanılan CD’nin adli emanetten
istendiği fakat adli emanet bürosu-
nun CD’yi bulamadığı ortaya çıktı. 

İstanbul’da 32 kişinin, diğer iller-
de onlarca kişinin tutuklanmasına
neden olan CD meğer yokmuş. Polis
1055 numaralı CD için “Ankara’dan

yürütülen bir soruşturma için yapılan
baskında 1055 No’lu CD’ye el konul-
duğu bu nedenle CD’nin soruştur-
mayı yürüten savcılık makamından
talep edilmesi gerektiğini” belirtmiş.
Bunun üzerine avukatlar Ankara’da
soruşturmayı yürüten savcılığa da baş-
vurmuşlar, savcılık  “Bizde öyle bir
CD yok” yanıtı vermiş. 

CD Yok! Hakim Nerede?
Gözaltı ve tutuklama kararı veren

hakimler ya da davanın iddianamesini
kabul eden hakimler ne iş yapar.?
Neden işlerini yapmazlar? Gözaltı aşa-
masında CD nerededir diye sorma-
mışlar. 

Ve olmayan bir CD nedeniyle 72
kişinin özgürlüğünü rahatlıkla ihlal
edebiliyorlar. 

Bunlar bir yana şimdi savcılar,
hakimler CD bulduk diyerek orta-
ya çıkan polisler hakkında  bir şey
yapacaklar mı?

Ortada iftira ve suç uydurma suç-
ları var. Polisler hakkında suç duyu-
rusunda bulunması gereken hakimler
hukuku hatırlayacaklar mı acaba?
Hiç sanmıyoruz. 

Haftalarca haksız tutuklamalara
dikkat çekmek için adliye önünde
eylem yapan aileleri görmediler, söy-
lediklerini dikkate almadılar. Dosyayı
incelemeyen ve tutuklama kararları-
na itirazları düzenli red eden mahke-
me dosyayı incelemek yerine bunu
protesto eden aileleri şikayet etmek-
le cevap verdi. Neden? Çünkü ülke
hukuk, yasa ile değil, AKP’nin key-
fine göre yönetiliyor. Onlar isteme-
yince hukuk askıya alınıyor… 

Sadece ihtiyaç duyduklarında,
sadece sıkıştıklarında, ikiyüzlülükle-
ri teşhir edildiğinde hukuku hatırlı-
yorlar. Mahkeme tutuklu memurlar-
dan 24 kişinin tahliye edilmelerine
karar verdi. Fakat bu tahliyelerin
temel nedeni CD’nin kayıp olması
değildir. Bunun nedeni kamu emek-
çilerinin tahliyeleri için aile ve arka-
daşlarının verdiği mücadeledir. 
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Yüzlerce Kamu Emekçileri
Cephesi üyesi 19 Şubat 2013 tarihinde
28 ilde şafak vakti polis baskınlarında
gözaltına alınarak, hukuksuz bir şe-
kilde tutuklandı. Aradan geçen 11
ayda İstanbul hariç diğer tüm illerdeki
tutsak devrimci memurlar tahliye
edilirken; İstanbul’da 16. ACM (Ağır
Ceza Mahkemesi) hakimi Mehmet
Ekinci, 11 ay boyunca keyfi bir şe-
kilde tutukluluk halinin devamına
karar verdi. Diğer tutsaklar gibi onlara
da suç olarak gösterilenler aynı şey-
lerdi. Fakat bu keyfiliği mahkeme
tarihine kadar sürdürdü Mehmet
Ekinci. 

23 Ocak günü davanın ilk duruş-
ması İstanbul Adliyesi’nde görüldü.
Duruşma öncesinde adliyenin demir
korkuluklarına tutsak devrimci me-
murların resimlerinin bulunduğu fla-
malar asıldı. Onlarca kişi devrimci
memurların serbest bırakılmalarını
talep eden sloganları mahkeme saati
gelene kadar haykırdı. Saat 10.00’a
yaklaştığında adliye önünde bulunan
meydanda basın açıklaması düzen-
lendi. KESK Genel Başkanı Lami
Özgen mahkeme öncesi kısa bir açık-
lama yaptı. Açıklamasında tutsak
devrimci memurların yasal eylem ve

sendikal faaliyetlerini yasadışı gös-
tererek haklarında peşin hüküm ve-
rildiğini ve bu hükmün bozulacağını
söyledi. Ardından ülkemizden ve
uluslararası sendikalardan, demokratik
kitle örgütlerinden temsilcilerin ol-
duğu grup duruşmaya katılmak üzere
Adliye binasına doğru yöneldi. 

Kararlılığımız
Devrimci İrademizin
Göstergesidir

“İş Güvencesine Örgütlenme ve
Direnme Hakkına Sahip Çıkan
Devrimci Memurlara Özgürlük
İstiyoruz/Halk Cephesi” yazılı pan-
kartı açan Halk Cephelilere polis
doğrudan saldırıya geçti. Polis Halk
Cephelileri kalkanlarla püskürtmek
istedi fakat başaramadı. Oturma ey-
lemine geçen kitle sürekli “Devrimci
Tutsaklar Onurumuzdur”, “İşkence
Yapmak Şerefsizliktir”, “Polis Simit
Sat Onurlu Yaşa” sloganlarıyla uzun
bir süre direndiler. Halk Cephelilerin
direndiğini gören diğer sendikalılar
da desteğe geldiler. Kitle sayısı art-
tıkça polis daha da tahammülsüzleşti,
saldırısı daha da azgınlaştı. İnsanları
teker teker koparmaya çalıştılar fakat

bunu da başaramadılar. 2 kişiyi ka-
falarından çekerek götürmeye çalış-
salar da kitle kol kola sıkıca kenet-
lendiği için başaramadılar. Bu esnada
Cevahir Özkan’ın burnunun kanadığı
görüldü. İşkence yaparak kitleyi da-
ğıtamayan polis çareyi kimyasal gaz
sıkmakta buldu. Kimyasal gazları da
çaresiz kaldı ve geri çekilmek zorunda
kaldılar. Sivil polislerden birisi ça-
lışmayan megafonla kitleye “3 dakika
içinde dağılmazsanız tekrar müdahale
edeceğiz” dedi. Ne polis sesini du-
yurabildi ne de kitlenin dağılmaya
niyeti vardı. 

Polis bir adım geri çekilmişti ve
diğer tüm destekçiler de oturma ey-
lemine geçti. Ardından Halk
Cepheliler ayağa kalktılar, pankart-
larını açtılar ve basın metnini oku-
maya başladılar. Basın metninin okun-
masından sonra sloganlarla eylem
bitirildi. 1 Mayıs 2013 tarihinden bu
yana yasaklı olan ve her eylemde
polis tarafından yerlerde sürüklenen,
kimyasal gaza maruz kalan, para ce-
zaları alan, gözaltına alınan Halk
Cepheliler bu yasağa karşı bir gedik
açmış oldular. Alkışlar ve sloganla-
rıyla gülümseyerek tekrar adliye
önünde bulunan meydana geçtiler. 

Bugün Alanları Kazandık 
Yarın Tutsak Memurları

Özgürlüğüne Kavuşturacağız!
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Saat 13.00’da mahkemenin verdiği
arada KESK bir bilgilendirme yaptı.
Sözü önce KESK Genel Başkanı
Lami Özgen aldı. Özgen sözüne tut-
sak devrimci memurları selamlayarak
başladı. “Daha dün bizlere saldıran
AKP ve cemaat bugün birbirlerini
yemeye başladılar ve hukuksuzluk
olduğunu söylüyorlar” dedi. Son ola-
rak tutsak devrimci memurların ne
ayakkabı kutusu taşıdıklarını ne de
yatak odalarında çelik kasalar, para
sayma makinesi olduğunu; onların
sendikal faaliyet yürüttüklerini, ge-
lecekleri için mücadele ettiklerini
söyledi. Mahkeme sonuna kadar
orada olacaklarını söyleyen Lami
Özgen sözü uluslararası sendika ve
demokratik kitle örgütlerinden tem-
silcilere verdi. Temsilciler konuşma-
larında Avrupa ve dünyanın dörtbir
yanından geldiklerini Türkiye dev-
letinin baskılarını teşhir edeceklerini
söylediler. Sendikal hakların insanlık
hakları olduğunu belirtip bu hakkı
savunan sendikacıların yalnız bıra-
kılamayacağı vurgulandı. Uluslararası
Sendikalar Konfederasyonu’ndan
temsilci sözüne “sevgili yoldaşlar”
diyerek başladı ve dünyadaki tüm
hükümetleri ve Türkiye hükümetini
uyardıklarını, uluslararası ve ILO
anlaşmalarına uymalarını, Türkiye
devletinin hukuksuzlukla öne çıktığını
söyleyerek meşru haklarına sahip
çıktıkları için tutsak devrimci me-
murlara teşekkür ederek sözünü bi-
tirdi. 

Kanada’dan uluslararası hukukçu
William Saint Michelle tutsakların
hukuki haklarına sahip çıkmak için
geldiğini, Türkiye’deki adaleti göz-
lemleyeceğini söyledi. İsveç Kamu
Sendikaları Konfederasyonu (TCO)
temsilcisi küçücük salonda yer bu-
labildiğini ve bunun için kendini
şanslı hissettiğini, tutsakların yakın-

larıyla selamlaşmasının onu çok duy-
gulandırdığını söyledi. İngiltere
Öğretmenler Sendikası (SWT) tem-
silcisi yanlarında olmaktan onur duy-
duğunu, tutsakların tahliye ve bera-
atlarının gerçekleşmesi gerektiği ve
hakları için mücadele edenlerin yar-
gılanamayacağını söyleyerek sözü
bitirdi. Sözü bu sefer CHP Genel
Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu
aldı. Tanrıkulu, devrimci memurların
yanında olacaklarını, savcılara 11 ay
boyunca dosyada ne aradıklarını söy-
ledi ve mahkemenin sonuna kadar
kalacaklarını sordu. Tutsak devrimci
memur Ejder Erbulan’ın eşi Ebru
Erbulan da 11 ay boyunca her türlü
baskıyı yaşadıklarını ve mücadele-
lerinden vazgeçmeyeceklerini anla-
tarak, “Devrimci tutsaklar onuru-
muzdur” diyerek sözünü bitirdi. 

Tüm konuşmaların ardından bek-
leyiş sürdü. Sloganlar ve halaylar
tutsakların özgürlüğü içindi. Gün
içinde yalnızca 8 tutsak savunmasını
verdi. Savunmalarında suç olarak id-
dia edilen tüm faaliyet ve eylemleri
zaten savunduklarını söylediler. Ve
üzerlerine atılan tüm suçlamaları çü-
rüterek bu ülkede devrimcilerin yar-
gılanan değil yargılayan olduklarını
gösterdiler. 

23-24 Ocak’ta bitirilmesi hedef-
lenen mahkeme tutsakların savun-
malarının tamamlanamaması itirazıyla
mahkeme heyeti tarafından 27 Ocak
gününe ertelendi.

Devrimci Memurlar
Onurumuzdur

İstanbul’da KESK üyesi Kamu
Emekçileri Cepheli devrimci me-
murların 27 Ocak’a ertelenen mah-
kemeleri 3. gününde de sürdü. 23-
24 Ocak’ta görülen mahkemede sa-
vunma yapan devrimci memurlar sü-

rekli olarak hakimin zaman kısıtla-
masıyla karşı karşıya kaldılar. 27
Ocak günü diğer iki günde olduğu
gibi sabah 9.30’dan itibaren İstanbul
Adliyesi önünde devrimci tutsakların
arkadaşlarının ve ailelerinin bekleyişi
sürdü. İstanbul Adliyesi önünde sü-
rekli olarak ses aracından Grup Yorum
şarkıları çalındı ve halaylar çekildi.
Adliye önünde bekleyen tutsakların
arkadaşları ve aileleri tutsakların
sesini dışarıya taşıyarak sürekli olarak
slogan attılar.

Mahkeme devam ederken avu-
katların savunma haklarının sınır-
landırılmaya çalışılmasına karşı dı-
şarıda KESK ve Kamu Emekçileri
Cephesi tarafından açıklama yapıldı.
11 aydır tutuklu bulunan devrimci
memurların mahkemesinde 24 kişi
tahliye oldu. Ali Erdoğan , İbrahim
Sönmez, Naciye Yavuz, Nurcan Kısa,
Özlem Kütük, Mehmet Sarı, Nazmiye
Kaya, Selvi Polat’ın tutukluluk hal-
lerinin devamına karar verildi.
Mahkemeleri 6 Mayıs 2014’ e erte-
lendi.

11 Aylık Tutsaklık,
987 Sayfa, 77 Klasörlük
İddianame ve 56 Kişinin
Yargılandığı Dava
2 Güne Sığdırılamaz

“KESK’li Tutsaklar Serbest
Bırakılsın” talebiyle KESK’li Tutsak
Aileleri ve Kamu Emekçileri Cephesi
tarafından her hafta yapılan oturma
eylemi bu pazar günü de gerçekleş-
tirildi. “İş Güvencesine, Örgütlenme
ve Direnme Hakkına Sahip Çıkan
Devrimci Memurlara Özgürlük
İstiyoruz. Devrimci Memurlar Serbest
Bırakılsın” pankartıyla basın açıkla-
ması yapıldı. Galatasaray Lisesi önün-
de yapılan eylemde yapılan konuş-
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mada, “Şubat 2013 tarihinde tutsak
düşen diğer illerdeki tutsaklar serbest
bırakılmışken, İstanbul’da hala 32
arkadaşımız tutsak edilmiş durumda.
Hatta serbest bırakılmış memurlar
bugün burada basın açıklamasına ka-
tılan arkadaşlardır. Görülüyor ki bu
bir siyasi davadır, hukukla alakalı
bir dava değildir. Biz KESK olarak
ve Kamu Emekçileri Cephesi olarak
tutsaklarımıza sahip çıkacağız.
Pazartesi günü yine arkadaşlarımızı
geri almak için İstanbul Adliyesi
önünde olacağız” denildi.

23-24 Ocak’ta görülen davada
ise zamanlama baskısıyla yargıla-
manın işkenceye dönüştürüldüğünü
belirten KEC’liler, “11 aylık tutsaklık,
987 sayfa, 77 klasörlük iddianame
ve 56 kişinin yargılandığı davayı sa-
dece 2 güne sığdırmaya çalışmak
yerine getirilmesi gereken bir resmi

işlemden başka bir şey değildir. Bütün
bu yaşanan hukuksuzlukları teşhir
ediyor ve en son tutsağımız özgür
olanı kadar alanları terk etmeyece-
ğimizi buradan ilan ediyoruz” dedi-
ler.

Basın açıklamasının okunmasının
ardından yapılan oturma eylemi sı-
rasında marşlar söylendi. Sloganlarla
ve 27 Ocak gününe ertelenmiş olan
mahkemeye yapılan çağrıyla eylem
sonlandırıldı.

Tutsak Kamu Emekçileri
Cephelilere Özgürlük

19 Şubat 2013'ten beri tutuklu
olan Kamu Emekçileri Cepheliler’in
İstanbul-Çağlayan'da başlayan mah-
kemelerine destek vermek ve yaşanan
adaletsizliği teşhir etmek için Antalya

KESK 23 Ocak’ta Attalos
Meydanı’nda eylem yaptı. Antalya
Kamu Emekçileri Cephesi'nin de ka-
tıldığı eylemde sloganlar atıldı. 35
kişinin katıldığı eylemde, AKP'nin
kendine muhalif gördüğü herkese
saldırdığı ve kendi hukuksuzlukları-
nın, yolsuzluklarının üzerini kapat-
maya çalıştığı anlatıldı. KESK’in
yaşadığı saldırılara değinilen açık-
lamada 19 Şubat 2013’te kamu emek-
çilerinin evlerine yapılan baskınlardan
sonra 100'den fazla kamu emekçisinin
gözaltına alındığı söylendi. Onlarca
kamu emekçisinin tutuklanma se-
beplerine değinilen açıklamada,
İstanbul'da mahkemeye arkadaşlarını
desteklemeye gelen insanlara saldı-
rıldığı söylendi. Tutuklu kamu emek-
çileri serbest bırakılana kadar mü-
cadelenin süreceği duyurulduktan
sonra eylem sloganlarla bitirildi.

Eskişehir’de 24 Ocak’ta “Ali İsmail
Korkmaz için Adalet Nöbeti”nin 25.si
tutuldu. Kayseri’de görülecek davaya
sesli konuşmalarla çağrı yapılan eyleme
25 kişi katıldı. Halkın alkışları ve te-
şekkürleriyle yoğun destek verdiği ey-
lemin sonunda basın açıklaması okun-
du. Açıklamada 3 Şubat’ta Kayseri’de
görülecek dava için halka çağrı yapıldı.

“Ali İsmail Korkmaz Onurumuzdur”,
“Katil Polis Hesap Verecek” slogan-
larıyla eylem bitirildi.

27 Ocak'ta ise Ali İsmail Korkmaz
davasına çağrı amacıyla Eskişehir
Adalar’da Halk Cephesi bildiri dağıtımı
yaptı. Bildiri çalışması sırasında halka
Ali İsmail’in işkence ile katledildiği
ve hesabının sorulacağı anlatıldı. 3

Ş u b a t ’ t a
Kayseri’de
görülecek
davaya çağ-
rının yapıl-
dığı dağı-
tımda 300
bildiri halka
ulaştırıldı.

Halk İçin
Adalet İstiyoruz

Halk ayaklanmasında 3 şehit
veren Hatay’da, Halk Cepheliler,
"Ali İsmail’in, Abdullah’ın ve
Ahmet’in katilleri Cezalandırılsın.
Gençlerimizi Kendi Ellerimizle
Toprağa Verdik, Hukuk ve
Adaletin Olmadığı Yerde Halkın
Adaletini Sağlamak İçin Birlik
Olalım" çağrısıyla 8 Şubat tari-
hinde bir panel düzenliyor. 

Armutlu As Düğün Salonu'nda
8 Şubat saat 15.00'te düzenlenecek
panele Halkın Hukuk Bürosu
avukatları ile Abdullah Cömert,
Ali İsmail Korkmaz ve Ahmet
Atakan'ın aileleri katılacak. 

Ali İsmail Korkmaz’ın Katillerinin
Peşindeyiz
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Haziran ayında başlayan Halk
Ayaklanması’nda polisin başına attığı
gaz bombası sonucu yaklaşık 230 gündür
komada olan Berkin Elvan hala komada.
AKP’li bakanları çocukları halkın ekme-
ğine göz koyarken AKP’nin faşist polisi
14 yaşında ekmek almaya giden çocuk-
larımızı vurarak katletmeye çalışıyor.
15. yaşına hastanede uyuyarak giren
Berkin’in katillerini AKP saklıyor, akla-
maya çalışıyor. Berkin’i vuran polislerin
açıklanması için Anadolu’nun her tara-
fında “Sabrımızı Sınamayın Berkin’i
Vuranları Açıklayın!” sloganları yükse-
liyor.

AKP’nin polisi Berkin’i katletmeye
çalışmasaydı eğer Berkin bu hafta liseli
olarak ilk karnesini alacaktı. Bunun için
tüm Dev-Genç’liler karnelerini alırken
AKP iktidarına Berkin’in sorulacak
hesabı olduğunu hatırlattılar... Milli
Eğitim Bakanlığı’na Berkin Elvan’ın
karnesini almak için gittiler... Taksim
Meydanı’na adalet talebiyle çıktılar...
İşkence gördüler... Berkin’in hesabını
soracağız.

İstanbul
Taksim; Her hafta Pazartesi olduğu
gibi 27 Ocak'ta da Halk Cepheliler
Berkin için Taksim Anıtı önünde pan-
kart açarak Berkin’i vuranların açık-
lanmasını istediler. Saat 13.00’da Halk
Cephesi üyeleri Taksim Anıtı’nda
“Sabrımızı Sınamayın Berkin’i Vuran
Polisleri Açıklayın” pankartını açarak,
“Berkin Elvan Onurumuzdur” sloganı
attı.

Anıt önünde kısa bir açıklama yapan
Halk Cepheliler, “Gezi olaylarında birçok
gencimiz yaşamını yitirdi. Polisin saldırısı
ile Berkin de 14 yaşındayken vuruldu.
Berkin Elvan kavgamızda, sevdamızda,
yarınlarda yaşıyor. 15’inde bir fidan,
uyanacaksın Berkin Elvan” denildi.

10 dakika süren eylemde daha sonra
AKP’nin katliamcı sivil polislerinin sal-
dırısı ile 6 kişi gözaltına alındı. Ayrıca
halktan telefonu ile görüntü almak isteyen

bir kişi polisin saldırısına uğradı.

Okmeydanı; Okmeydanı Liseliler
Komitesi karnelerini alıp Berkin’in yanına
gittiler. İlk olarak İTO Lisesi’nin önünde
basın açıklaması yapılıp daha sonra yürü-
yüşe başlandı. “Uyan Berkin
Karnelerimizle Sana Geldik” yazılı pan-
kart açılıp “Diren Berkin Liseliler
Seninle”, “Umudun Çocuğu Berkin
Elvan”, “Berkin Elvan Onurumuzdur”
sloganlarıyla hastane önüne gidildi. Yol
boyunca AKP’nin işkenceci katil polisleri
sürekli takip ettiler. Liseli DEV-
GENÇ’liler de yolu trafiğe kapatıp akrep
aracının da geçmesine izin vermeyerek
yola devam ettiler. Hastane önünde slo-
ganlar atılıp, marş söylenerek basın açık-
lamasına başlandı. Basın açıklamasının
ardından 10 dakikalık oturma eylemi
yapıldı. Ardından Okmeydanı’na dönü-
lerek Sibel Yalçın Parkı’nda davul eşli-
ğinde liseliler halay çekti.

Pendik; Halk Cepheliler, 23 Ocak’ta
Pendik’in Ertuğrulgazi ve Sülüntepe
mahallelerinde 16 Haziran’dan bu yana
komada olan Berkin Elvan için ve mahal-
lelerde yozlaşmaya karşı yapılan kam-
panya kapsamında yazılamalar yaptı.
Duvarlara “Berkin Elvan Onurumuzdur”,
“Diren Berkin Aydos Seninle”, “Sabrımızı
Sınamayın! Berkin Elvan’ı Vuran Polisleri
Açıklayın”, “Uyuşturucu Satmak
Şerefsizliktir”, “Fuhuş Yapmak Suçtur”,
“Kumar Oynama Çocuklarının Rızkını
Harcama” yazıldı.

Sarıgazi; Haziran Direnişi’nde gaz
kapsülüyle kafasından vurulan, 225 gün-
dür komada olan Berkin Elvan için ve
yozlaşmaya karşı Sarıgazi’de yazılamalar
yapıldı. 22 Ocak günü Halk Cepheliler
Sarıgazi’de İnönü Mahallesi ve Atatürk
Mahallesi’ne “Berkin Elvan
Onurumuzdur”, “Diren Berkin Sarıgazi
Seninle”, “Uyuşturucu Satmak Suçtur”,
“Fuhuş Yapmak Suçtur”, “Kumar
Oynama Çocuklarının Rızkını Çalma”

15’inde Bir Fidan
Uyanacaksın Berkin Elvan!

Taksim

Taksim
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şeklinde yağlı boya ile 5 adet yazılama
yapıldı.

Adana: Berkin’i vuran polislerin
yakalanarak halk önünde yargılanması
için, adaletin yerini bulması için
yapılan eylemlere bu hafta devam
edildi. 25 Ocak günü İnönü Parkı’nda
bir araya gelindi. Sağanak yağmura
rağmen halk yapılan açıklamayı
merakla ve destek vererek dinledi.
Açıklamadan önce megafonla aylardır
neden eylem yaptıklarını ve suçluların
yargılanana kadar da devam edecek-
lerini anlattılar. Açıklamada Berkin’in
bu halkın çocuğu olduğu, halkın
çocuklarının karnelerini almak için
koşturdukları bu günlerde Berkin’in
komada uyuduğu belirtildi. Açıklama
bitiminde dinleyenler alkışlarla, slo-
ganlara destek verdi.

Ankara: Ankara’nın Mamak

İlçesi’nde Liseli Dev-Genç’liler 23
Ocak gecesi, Berkin Elvan’ı sahip-
lenmek ve yanında olduklarını gös-
termek için Mamak’ta bulunan ilkokul
ve liselerin duvarlarına yazılamalar
yaptılar. Liseli DEV-GENÇ imzasıyla
yapılan yazılamalarda “Diren Berkin
Seninleyiz”, “Berkin Hala Komada
Katiller Yargılansın”, “Umudun
Çocuğu Berkin Elvan” denildi.

Aynı zamanda Liseli DEV-
GENÇ’liler Berkin’in sesini okulla-
rında astıkları pankartlarla da duyur-
dular. Ege Anadolu Lisesi ve Suzan-
Mehmet Gönç Ticaret Meslek
Lisesi’nde Liseli DEV-GENÇ imzalı
“Uyan Berkin Sorulacak Hesabımız
Var!” yazılı pankartlar asıldı.
Öğrencilerin ilgiyle karşıladığı pan-
kartların asılması sırasında Suzan-
Mehmet Gönç Ticaret Meslek
Lisesi’nin öğrencileri “Direne Direne
Kazanacağız!” sloganıyla destek ver-
diler.

Ankara’da 24 Ocak saat 15.00‘da
Berkin Elvan için Milli Eğitim
Bakanlığı önüne yürüyerek Berkin
Elvan’ın karnesini almak isteyen
Dev-Genç’lilere polis saldırarak Ali
Altunsoy, Eda Arı, Ezgi Antmen,
Gözde Kocamaz, Barış Temel, Bahar
Ülger, Berdan Çağlar, Çağdaş Demir,
Dilan Alavi, Mehmet Adıgüzel göz-
altına aldı. Başbakanlık’ta bulunan
polis kontrol noktasında bekletilen
Dev-Genç’liler daha sonra Çankaya
Emniyeti’ne götürüldüler. Dev-
Genç’lilere burada yapılan işkence
sonucunda Ali Altunsoy Numune
Hastanesi’ne kaldırıldı.

Gözaltına alınan Dev-Genç’liler
saat 19.30’da serbest bırakıldılar.
Sakarya Caddesi’nde bulunan
TAYAD standına gelen Dev-
Genç’liler “Diren Berkin Dev-Genç
Seninle” sloganları atarken
TAYAD’lılar da Dev-Genç’lileri alkış-
larla karşıladılar. Polisin işkence
yaparak gözaltına aldığı Ali Altunsoy
gözaltılar bırakılmasına rağmen
Numune Hastanesi’nde müşahede
de tutulmaya devam edildi. Sivil
polisler hastane içerisinde de taciz-
lerini sürdürdüler. Hastaneye  Ali
Altunsoy’u sahiplenmeye giden Dev-

Genç’lilere de hem polisler hem de
güvenlikler tarafından saldırıldı. 

Ali Altunsoy’a Numune
Hastanesi’nde müdahale eden sağlık
görevlilerinden Erkan Gür “Burası
ne ODTÜ, ne de Gezi” diyerek seru-
mu çıkartırken Ali Altunsoy’un dama-
rını patlatmış polisin işkencelerine
devam etmiştir. Hastanenin ardından
emniyete götürülen Ali Altunsoy’da
buradan bırakılmıştır.

İzmir: İzmir Halk Cephesi, 24
Ocak’ta basın açıklaması yaptı. Dört
kişinin katıldığı açıklamada “Berkin
bir yaş daha büyüdü artık 15’inde
ama hala komada! Berkin’in anne-
sinin gözleri hala yaşlı, babasının
yüreği hala öfke ve hüzün dolu!
Berkin’in arkadaşları, yoldaşları her
gün yeni saldırılara maruz kalıyor.
Sokak ortasında İstanbul’un göbe-
ğinde saldıran polis her gün onlarca
devrimciyi sadece Berkin’in katilinin
bulunmasını istedikleri için gözaltına
alıyor. Her gün arkadaşlarımıza yol-
daşlarımıza saldıran polisi uyarıyoruz
işkencelerinize son verin! Sabrımızı
sınamayın Berkin’i vuranları açık-
layın!” denildi.

“Diren Berkin İzmir Seninle”,
“Bedel Ödedik Bedel Ödeteceğiz”
sloganlarının atıldığı basın açıkla-
masının ardından halk alkışla destek
verdi. Basın açıklaması “Katil Devlet
Hesap Verecek” sloganıyla bitirildi. 

Kırklareli: 24 Ocak günü
Kırklareli’nin Babaeski İlçesi’nde
Trakya Kültür Merkezi tarafından
basın açıklaması yapıldı. Yapılan
basın açıklamasında Berkin Elvan’ın
katil polisin sıktığı gaz fişeğiyle
başından vurulduğu ve Haziran ayın-
dan bugüne 7 aydır komada olduğu,
polislerin hakkında ise hiçbir işlem
yapılmadığı aksine katil polisin korun-
duğu vurgulandı. Basın açıklamasında
ayrıca o günün karne günü olduğu
ve Berkin’in karnesini alamadığına
değinildi. Berkin’i vuranların ceza-
landırılması istendi. Basın açıklama-
sının ardından 100 adet bildiri halka
ulaştırıldı. Bildiri dağıtımı sırasında
katil polis bildiri dağıtan kültür mer-

Taksim

Ankara



Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi 39. döne-
minde görev alacak devrimci-demokrat mühendislerin
belirlenmesi için 9 Şubat 2014 tarihinde ön seçim yapılması
kararı verildi.

Halkın Mühendis Mimarları’nın da içinde yer aldığı
Emekten Yana Mühendisler Grubu, devrimci-demokrat
mühendisler arasındaki ilişki ve birlikteliklerin ancak ve
ancak ilkeli, programlı olmak koşuluyla sağlıklı sürdürü-
lebileceğini belirterek, ön seçimlere karşı olduklarını
duyurdu. 

Emekten Yana Mühendisler Platformu
adıyla yapılan 29 Ocak tarihli açıklamada,
“Başta da söylediğimiz gibi, politik ve
siyasal iddiaları olan örgütlü yapılar veya
gruplar kendi aralarında oluşturacağı bir-
likteliklerle bu süreci sürdürebilir. Ön seçim
ise, bu birliğin oluşumuna katkı değil, tam tersine ayrışımlara,
‘didişmelere’ ve güç kaybına yol açar. Böylesi önemli bir
zamanda, geçmişteki gibi değişen bir şey olmayacak, ön
seçimlerle oluşan yönetimler sağlıklı çalışamayacaktır.
Emekten Yana Mühendisler Grubu olarak, gelinen bu aşa-
mada eğer ön seçim yanlışından dönülmezse ön seçimde
yer almayacağımızı ve bağımsız hareket edeceğimizi mes-
lektaşlarımıza ve kamuoyuna ilan ediyoruz.” denildi.
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Antalya Halk Cephesi
üyeleri, 25 Ocak'ta

yoğun yağmur altında
yürüyerek, "Diren
Berkin Seninleyiz”

yazan balonlar
dağıttılar.

Attalos Meydanı'nda
yapılan açıklamayı, 10

yaşındaki Berfin Su
Uğurlu okudu.

Mektupta, “Sevgili
Berkin, sen bizleri

tanımıyorsun. Biz de
seni polisin kafana

attığı gaz kapsülü ile
komaya girmenden

sonra tanıdık. O
günden beri bu ülkenin

çocukları, gençleri
olarak anne-

babalarımızla senin her
nefes alışını izliyoruz ve bir an önce gözlerini açarak

iyileşmeni istiyoruz. Senin iyileşmemen ve seni
vuranların cezalarını almamaları acımızı ve

öfkemizi büyütüyor” denildi.

kezi çalışanlarını taciz etmekten geri durmadı.
Bildiri dağıtımı sırasında halktan birçok kişiyle
sohbetler edildi. 

Çorum: 24 Ocak karne günü Liseli Dev-
Genç’liler, Halk Ayaklanması’nda hırsız, rüş-
vetçi, AKP’nin katil polisleri tarafından gaz
fişeğiyle kafasından vurulan ve 226 gündür
komada olan 15 yaşındaki yoldaşımız Berkin
Elvan için Çorum Eti Anadolu Lisesi’nin sınıf
tahtalarına yazı yazdılar. Berkin’in de arka-
daşlarıyla beraber heyecanla okul karnesini
beklemesi lazımken, şimdi komada yattığı yata-
ğından uyanıp ailesine ve sevdiklerine kavu-
şacağı günü bekliyor. Liseli Dev-Genç’lilerin
sınıf tahtalarına yaptığı bu yazı çalışması
Berkin’in durumunu öğrencilere ve öğretmenlere
bir kez daha hatırlatmış oldu. Tahtalara “Hocam
Berkin Bugün Karnesini Alamayacak”, “Uyan
Berkin Karnemizi Birlikte Alalım”, “Diren
Berkin Seninleyiz”, “Sabrımızı Taşırmayın
Berkin’i Vuranları Açıklayın” yazıldı.

Kırklareli

İzmir

Birliktelikler Ön Seçimle
Oluşamaz! 



Geçmişte evliliklerin sebebi
çoğunlukla feodal baskı ve iş gücüne
olan ihtiyaçtı. Bugün ise toplumsal
baskı, üretime katılmamak, sosyal-
leşememek, birey olarak tek başına
değer görmemek ve burjuvazinin 24
saat körüklediği cinsellik, evliliği
düşündüren nedenler arasındadır. 

Her şeyin para üzerinden değer-
lendirildiği bir toplumda, bir idealin
peşinden koşmak da sık rastlanan
bir durum değildir. Hal böyleyken
alınan bir evlilik kararı da çok iyi
sonuç vermez çoğunlukla. Böyle bir
ortamda boşanmayla sonuçlanan evli-
liklerde “ kişileri” suçlamak gerçekçi
olmaz. Çünkü, evlenme sebepleri ne
olursa olsun kimse boşanmak üzere
evlenmez, işin içinde bir sahtekarlık
yoksa tabii. Fakat emperyalizm çağın-
da, sınıflar arasındaki uçurum daha
da büyümüş ve kadın erkek ilişkileri
ile aile kültürü de olabildiğince yoz-
laşmıştır. 

Bugün halktan hangi ailenin kapı-
sını çalsak, karşımıza ya yoksulluk
ya da yozlaşma çıkar. Dolayısıyla
mutlaka bir sorun vardır. Kavgalar,
intiharlar, bunalımlar, cinayet, alkol,
uyuşturucu, kumar, hırsızlık, fuhuş,
hastalıklar, mutsuzluklar vs… Çünkü
yoksuldur halkımız, daha da acısı
bilinçsizdir. Yaşadığı sorunların asıl
sebebini bilmeyecek kadar, hakkını
aramayacak kadar, burjuvazinin uzak-
tan yönlendirebileceği kadar bilinç-
sizdir. Bu nedenle büyük bir umutla
aldıkları evlilik kararını boşanma ile
sonuçlandırırlar. Tıpkı heyecan arayan
çocukların veya gençlerin, lunapark-
lardaki gondola önce binmek iste-
meleri, sonra da inmek için yalvar-
malarına benziyor bu durum. 

Boşanmaların temelinde ise,
sömürünün yanında, emperyalizmin

yaymaya çalıştığı burjuvazinin yoz
kültürü vardır.

Burjuvazi der ki: Arzularının
peşinden git, hayatını yaşa. Burjuvazi
der ki: “Mutlu olmak senin de hakkın,
yeni bir hayat kur kendine, değişiklik
sağlığa iyi gelir…” Ve bunu en kolay,
en iyi, reklamlarıyla, dizileriyle,
magazin programlarıyla teşvik eder.
Hatta çizgi filmlerinden, ders kitap-
larından başlar sahte dünyalar kur-
maya. Mutlu yüzler, alış veriş yapan
genç çiftler, bebek arabalarıyla gezin-
tiye çıkan anneler, yıldönümleri kut-
lamaları, “aile arabaları” dayalı döşeli
evler vb sayabiliriz. 

Evet burjuvazi rahat, mutlu, lüks,
sorunsuz, bir yaşantıyı özendirir.
Fakat halkın buna ulaşmasının tüm
koşullarını ellerinden alır. Biliyorlar
ki bekarlar bu kadar çok ve çeşitli
bir tüketime ihtiyaç duymazlar. En
fazla bir ev, bir araba alırlar. Evliler
ise daha çok şeye ihtiyaç duyacak-
lardır. 

Bugün televizyon kanallarının
birçoğunda “evlilik programları”
yapılıyor. İşte burjuvazi bu kadar
ahlaksız ve bu kadar yozdur.
“Evlenin” diyor, “genç-yaşlı, dul-
bekar, yeni boşanmış-boşanmayı
düşünenler, buyurun seçin, beğenin”
diyor. Burjuvaziye göre evlilik fiziki
özelliklerin, ekonomik koşulların,
benzeşmesidir. Sevgi, aşk, ortak
düşünceler, paylaşım önemli değer-
lerdir. “Şansını” denersin, anlaşmaz-
san ayrılırsın, diye tavsiyelerde de
bulunur. 

Bugün ülkemizde emperyalizmin
sebep olduğu yoksulluk ve yozlaşma,
AKP gibi dinci, gerici bir iktidarın
da desteğini alınca, aile içi şiddet,
boşanmalar ve kadın cinayetleri gide-
rek artıyor. AKP döneminde, sadece

kadın cinayetleri bile %400 artmıştır. 

Açlığın kol gezdiği, insanların
yoksulluktan evlatlarını pazara çıkar-
dığı yerde AKP ahlaksızca, liselerde
evliliğin önünü açıyor. Üniversitede
öğrencileri evlendirebilmek için ücret-
siz yurtlar vaat ediyor veya borç-
harç da olsa acilen evlenebilmeleri
için gençlere “evlilik kredisi” yardımı
yapıyor.

İktidar, erken evlenmeyi, 3 çocuk
yapmayı telkin ediyor ancak öte yan-
dan yoksulluğu yaratıyor… Yoksulluk
koşullarında yapılan evliliklerdeki
sorunlar da bitmiyor bu yüzden. 

Sonuç olarak:

Kapitalist üretim ilişkileri içeri-
sinde, evliliklerin temelinde “mül-
kiyetçilik” vardır. “Mülkiyetçilik”
ancak sosyalist bir toplumun yara-
tılmasıyla ortadan kalkabilir. Evlilikler
ise ancak, duygu ve düşünce birliğine
dayalı yaşanırsa sürdürülebilir.

BOŞANMALARIN ARTIŞININ
NEDENİ

YOZLAŞMAYA 
KARŞI DEĞERLERİMİZ BİZ CEPHELİLER SEVDADAN FEDAYA

SEVDADAN KAVGAYA YENİ BİR HAYAT KURACAĞIZ

26 Ocak’ta Bursa Gemlik mer-
kez AVM önünde bir araya gelen
Halk Cepheliler, 4 Temmuz 2013'ten
beri tutuklu olan devrimci tutsak-
ların serbest bırakılması talebiyle
basın açıklaması yaparak, keyfi
tutuklamalara karşı adalet istemeye
devam ettiler.

14 kişinin katıldığı açıklamada,
7 aydır tutuklu bulunan devrimci-
lerin yaşadığı tecrit ve hak ihlalleri
anlatılarak, vatan satıcısı AKP’nin
mahkemelerinin, devrimci tutsakları
derhal serbest bırakması istendi. 
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Komplo İle
Tutuklananlar

Serbest Bırakılsın
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Kazova direnişi fabrika boşaltılmış
olmasına rağmen sürüyor. Direnişin bi-
çimi değişti. Direnişin şekli, amacı de-
ğişti ama özü değişmedi. Kazova di-
renişi patronlara, AKP’ye, tekellere,
emperyalizme karşı sürüyor. Patron-
lar Somuncu ailesi işçilerle uğraşma-
ya, saldırmaya devam ediyor. İşçile-
rin icra yoluyla aldıkları makinelerin
mülkiyetinin işçilere geçmesini en-
gellemek için bir sürü itiraz yaptılar.
Süreci uzattılar. İşçilerin yargılandığı
davaların açılmasını sağladılar. Bir
devrimciye ceza verilmesini sağladı-
lar. Patronlar bugüne kadar işçileri sö-
mürdükleri yetmiyormuş gibi işçile-
re saldırmaya devam ediyorlar.

Kazova işçileri patronlara,
AKP’ye, tekellere karşı böyle dire-
niyor. Direniş öğrenerek ve öğreterek
sürüyor.

Kazova işçileri işgal ettikleri fab-
rikayı boşaltırken halk için ucuz ve
kaliteli kazak üreteceklerine dair söz
vermişlerdi. Verdikleri sözü tuttular.
Ucuz ve kaliteli kazakları halka ulaş-
tırmak için satış mağazası diyebile-
ceğimiz ama gerçekte mağaza olma-
yan bir yer açtılar. DİRENKAZOVA
– DİH KAZAK VE KÜLTÜR isim-
li bu yer Şişli Merkez Mahalle-
si, Abide-i Hürriyet Caddesi
Hanımefendi sokak No: 4/ A
ŞİŞLİ / İSTANBUL adresinde
çalışmaya başladı. Aslında adı
üstünde olan bu yerde adından
da anlaşılacağı gibi ucuz ve ka-
liteli kazaklar halka ulaştırılacak.
Aynı zamanda ve olması ge-
rektiği gibi burası direnişin için-
de doğduğu için direnişin bir ku-
rumu da olacak. Nitekim satış
bölümü aynı zamanda direnişin

anlatıldığı bir sanat alanına dönüştü-
rüldü. Satış bölümünün alt katı ise kül-
tür merkezi olarak düzenlenecek. Alt
katta bulunan bahçe ise işçiler tara-
fından yeşillendirildi. Tamamen be-
ton kaplı bölüm Horasan harcı ile sı-
vandı, saksıda çiçekler ekildi, yerli to-
humlarla üretim yapılacak küçük bir
sera oluşturuldu. Ve bütün bu işler yar-
dımlaşma ve dayanışmayla yapıldı.
Halkın, işçilerin, direnenlerin, sanat-
çıların, aydınların örgütlü faaliyeti bu
merkezi yarattı.

Direnen Kazanır
Kazanmanın Yolu
Mahkeme Koridorlarında
Koşturmak Değil,
Haklılığına Olan İnançla
Meşru Zeminde
Mücadele Etmektir

Direniş içinde doğan DİRENKA-
ZOVA – DİH KAZAK VE KÜLTÜR
25 Ocak günü düzenlenen törenle açıl-
dı. Açılış töreni Şişli Meydanı’ndan
yürüyüşle başladı. Yaklaşık 500 kişi
sloganlarla yürüyerek mağazaya gel-
diler. Yürüyüşte kimler yoktu ki; di-

renen BELTAŞ işçileri, BEDAŞ iş-
çileri, Şişli Belediyesi işçileri, GOL-
DAŞ işçileri, EGS işçileri, Nakliyat-
İş Sendikası Genel Başkanı Ali Rıza
Küçükosmanoğlu, HEY Tekstil işçi-
leri, Rozateks işçileri, Punto Deri iş-
çileri, Halkın Mühendis Mimarları,
Kuruçeşme Kıraç halkı… Haklarını
meşruluk temelinde mücadele ederek
arayan direnenlerin tamamı orada
idi. Herkes pankartları, önlükleriyle
kortejin içinde yerini aldı.

Mağaza önüne gelindiğinde açılış
programı da başladı. Önce direnen Ka-
zova işçileri adına Serkan Gönül ko-
nuşmasını yaptı. Gönül, “Direnişimiz
içinde doğan DirenKazova – DİH
Kazak ve Kültür yeni bir direniş
mevziisidir. Şimdi direnişimiz bu
mevzide devam ediyor. Biliyoruz ki
önümüze bir sürü engel çıkacak. Ama
hepsini aşacağız. Kararlıyız. Ve ka-
zanacağız. Yolumuza küçük küçük za-
ferlerle devam edeceğiz. Hayatın ve
devrimin iyi bir öğrencisi olacağız.
Açılışımıza geldiğiniz için hepinize te-
şekkür ediyoruz.” dedi.

Devrimci İşçi Hareketi adına Gür-
doğan İşçi de bir konuşma yaparak,
“Kazova işçileri buraya halkın daya-

nışması ve sahiplenme-
siyle geldi. Tekellerin,
şirketlerin on binlerce
lira vererek yaptırabile-
cekleri işleri biz ücretsiz
yaptık. Sanatçılarımız
zemine taş döşediler, iş-
çiler resim yaptılar. Di-
renişin içinden doğan
DirenKazova – DİH yine
direnişi simgelemeye de-
vam ediyor. Biz mahke-
me kapılarını değil, alan-

Kazova Direnişi Büyüyor, 
Direnenlerin Kazanacağı Umudunu Büyütüyor
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ları, sokakları tercih ettik. Mağaza-
mızın zemini de bunu anlatıyor. Ma-
ğazamız sokakta, sokak mağazamızın
içinde.” dedi.

İşçi, 15 Şubat 2014 tarihinde
Küba Genç Milli Takımı’nın Bask ül-
kesi Genç Milli Takımı’yla yapacağı
maçta giyeceği formaları Kazova iş-
çilerinin dokuyacağını da duyurdu. 

Konuşmanın sonunda şu çağrıyı
yaptı: “1- El ele verelim ve Kazova
işçilerinin ihtiyacı olan makineleri te-
min edelim. Bunu yapabiliriz. 2- Ka-
zova işçilerinin davalarını takip ede-
lim. Utanmaz, arlanmaz patronlar
hala işçilerle uğraşıyor. İşçilere bı-
raktığı üç tane hurda dokuma maki-
nesini bile çok görüyor. Kaldı ki bu
üç makineyi çalışır hale getiren de iş-
çilerdir. İşçilere borcum yok diyor,
alacaklarını ödedim diyor. Yalan söy-
lüyor. Ama ona yalan söylemek ser-
best bizim gerçekleri söylememiz
suç. Bu nedenle yargılanan Kazova iş-
çilerinin yanında olalım.”

Bu Daha Başlangıç,
Mücadeleye Devam…

Devrimci İşçi Hareketi’nden son-
ra Nakliyat – İş Sendikası Genel Baş-
kanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu ko-
nuştu. Küçükosmanoğlu konuşma-
sında Kazova direnişinin önemini
vurguladı. Bu direnişin aynı zaman-
da sendika yöneticilerinin durumunu
da ortaya koyan bir direniş olduğunu
vurgulayan başkan, sendika yönetici-
lerinin işçi sınıfına arkalarını dön-
düklerini, patronları korur hale gel-
diklerini, Kazova direnişine hiçbir
sendikacının sahip çıkmadığını anlattı. 

Ardından sahneye sanatçı Feyyaz
Yaman çıktı. Direnişe kendi üretim-
leriyle katkı sunan Yaman, şimdi de
mağazanın dekorasyonunu kendi el-
leriyle yaparak direnişin aynı za-
manda kendi direnişi olduğunu da gös-
terdi. Kazak ve kültürün yapımında sa-

natçıların emekleriyle de çalıştığını an-
latan Feyyaz Yaman buranın artık
bir direniş merkezi olduğunu söyledi.
Feyyaz Yaman’dan sonra direnen iş-
çilerden söz almak isteyenler düşün-
celerini anlattılar. EGS işçileri, Pun-
to Deri işçileri, GOLDAŞ işçileri sı-
rayla çıkarak direnişe desteklerini
anlattılar. Ardından Kazova işçileri bir
defile daha yaptılar. Bu sefer fabrikada
yapılan üretimden kalan kazakları
değil yeni tasarlanmış kazakları ser-
gilediler. Yeni tasarım kazakların bir
kısmı direnişi anlatıyordu. Örneğin bir
Molotof şişesi olan tasarım, gaz mas-
kesi olan tasarım gibi. Ya da Diren-
Kazova gibi sloganlar yazılı özgün ta-
sarımlar gibi. Ayrıca Marmara ve
Van depremlerinden sonra çocukların
eğitimi programlarına katılan çocuk-
ların yaptığı resimlerden seçilen bazı
resimler de kazak deseni haline geti-
rilmişti. Bu kazaklar da sergilendi. Bu
şekilde sergilenen kazakların üzerin-
de aynı zamanda resmi yapan çocuğun
adı da yazılı idi. 

Yeni hazırlanan kazakları Ece Te-
melkuran, Tuba Ünsal, Metin Üstün-
dağ (Met – Üst ) gibi sanatçı ve aydınlar
birlikte sundular. Defilenin ardından
Ötekiler Müzik Topluluğu kendi par-
çalarını seslendirdi. Ötekilerden sonra
Bandista, son olarak Grup Yorum çı-
karak şarkılarını direnenler için söyle-
diler. Saat 15.30’da başlayan açılış
programı saat 19.00’da sona erdi.

Devrimci İşçi Hareketi
Öncülüğünde Yeni
Zaferler Kazanacağız

Yeni bir hak arama mücadelesi
Devrimci İşçi Hareketi ile birlikte ete
kemiğe büründü. Patronları tarafından
oyalanan işçilere Goldaş işçileri de ek-
lendi. Devrimci İşçi Hareketi ile bu-
luşan işçiler hakları olan, kıdem ve ih-
bar tazminatı, 10 aylık alacaklarını al-

mak için 26 Ocak’ta Goldaş patron-
ları Hasan ve Sedat Yalınkaya’nın
oturduğu Florya’daki evlerinin önü-
ne giderek eylem yaptılar. Yapılan ba-
sın açıklamasında, “Goldaş A.Ş. pat-
ronları 5 yıl maaşlarımıza zam yap-
madı. Bu durum 03.06.2012 tarihine
kadar böyle devam etti. Daha sonra
bizi yıllık izne çıkardılar. 3 hafta
sonra bizi aradılar, izinleri uzattıkla-
rını söylediler. Tekrar bize verdikle-
ri tarihten sonra yeniden arayıp “iş
yok, şu an biz sizi arayacağız. Siz baş-
ka yerlerde çalışın idare edin, işler dü-
zelince biz sizi arayacağız” dediler.
Biz de yıllardır Goldaş’ta çalıştığımız
zaman içerdeki haklarımız için idare
ettik ama bizi hep kandırdılar. 10 ay
maaş alamadık…  Biz Goldaş işçile-
ri olarak Hasan Yalınkaya ve Sedat
Yalınkaya’dan 10 aylık maaşımızı ve
kıdem ve ihbar tazminatlarımızı ala-
na kadar mücadele edeceğiz. Goldaş
A.Ş.’nin patronları Hasan Yalınkaya
ve Sedat Yalınkaya’ya sesleniyoruz;
sadaka değil hakkımızı istiyoruz!
Haklarımızı alana kadar direnecek ve
mücadele edeceğiz.” denildi. 

Florya Orman Sokak’ın başında
“Goldaş’tan Hakkımızı İstiyoruz”,
“Hasan Yalınkaya-Sedat Yalınkaya’ya
Hakkımızı Yedirmeyiz-Direnen Goldaş
İşçileri” yazılı iki pankart açan işçiler,
Yalınkayalar’ın evinin önüne kadar slo-
ganlarla yürüdü. Goldaş işçileri adına
Caner Akbıyık’ın okuduğu açıklama-
da “Biz Goldaş işçileri, Hasan Yalın-
kaya ve Sedat Yalınkaya’dan 10 aylık
maaşımızı ve kıdem, ihbar tazminat
haklarımızı alana kadar mücadele ede-
ceğiz. Buradan Goldaş’ın patronları Ha-
san Yalınkaya ve Sedat Yalınkaya’ya
sesleniyoruz. Sadaka değil hakkımızı
istiyoruz. Haklarımızı alana kadar mü-
cadele edeceğiz” dediler. Ardından
Necati Demir’in okuduğu şiirle devam
eden basın açıklaması atılan sloganla-
rın ardından “Goldaş işçilerinin hakları
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alınana kadar her hafta Goldaş patronlarının evinin önünde ba-
sın açıklaması yapacağız” denilerek son buldu.

Taşeronla Köleleştirilmeye
İzin Vermeyeceğiz

1 Temmuz 2013 tarihinde kıdem ve ihbar tazminatları, bir
aylık maaşları ve izin ücretleri ödenmeden işten çıkartılan EGS
işçileri, 24 Ocak’ta bir kez daha haklarını aramak için EGS
firmasının İstanbul Yeşilköy’deki binasının önündelerdi. Ta-
şeron işçisi olan EGS işçileri eylemde “Taşeron İşçisiyiz,Ta-
şeronla Köleleştirilmeye İzin Vermeyeceğiz” ve “EGS’den
Hakkımızı İstiyoruz” yazan iki pankart açtılar. Eylemde ya-
pılan açıklamada işçilerin haklarını alana kadar mücadeleden
vazgeçmeyeceği söylendi.

Okunan basın açıklamasının ardından “İşçiyiz Haklıyız
Kazanacağız”, “Direne Direne Kazanacağız” sloganları atıl-
dı. DİH’li bir işçinin okuduğu şiir ve söylenen marşlarla ey-
lem sona erdirildi.

Çalınan Haklarımıza Sahip Çıkmak İçin
Hukuk Komisyonu’nu Arayalım

Devrimci İşçi Hareketi, 22 Ocak’ta İstanbul Esenyurt’taki
Kıraç Mahallesi’nde masa açarak “Devrimci İşçi Hareketi-
Hukuk Komisyonu” nun tanıtım broşürlerini dağıttı. Üç ki-
şinin katıldığı dağıtımda 300 adet broşür halka ulaştırıldı. Grup
Yorum türkülerinin de çalındığı masada, işçilerle “İşçiyiz Hak-
lıyız Kazanacağız-İşçi Anketi” de doldurularak sohbetler edil-
di. 2 Şubat’ta Kıraç’ta yapılacak olan işçi panelinin de bil-
gilendirmesi yapılarak işçiler ve emekçi halk panele davet edil-
di.

DİH'liler, 26 Ocak'ta da Kıraç Meydanı’nda masa açarak,
200 adet ilan dağıttılar. Masada Grup Yorum şarkıları da ça-
lındı. 6 adet Yürüyüş Dergisi’nin 400. sayısı emekçi halka ulaş-
tırıldı. 2 DİH’linin açtığı masa; yoğun yağmur, soğuk ve pa-
zar günü dolayısıyla halkın sokaklarda fazla olmamasına rağ-
men devrimcilerin faaliyetlerini yürütmesi halkın ilgisini çek-
ti. 27 ve 28 Ocak'ta da el ilanı dağıtıldı.

Yoksulun Matbaası
Yoksulun Çaresini Yazıyor

Devrimci İşçi Hareketi, 24 Ocak’ta Esenyurt Kıraç’ta emek-
çilerin gerçek sorunlarını  “İş Kazası Değil, Cinayet-Devrimci
İşçi Hareketi”  içerikli bir adet duvar yazısı ile duyurdu.

Diren Kazova,  Biz Kazanacağız
DİH’liler, 24 Ocak günü İstanbul’da Esenyurt Kıraç’ta

masa açarak, 300 adet “Diren Kazova-DİH Mağaza ve Kül-
tür Merkezi Açılış Töreni” için el ilanları dağıttılar ve 3 adet
ozalit yapıştırdılar. Grup Yorum şarkılarının çalındığı masada
2 Şubat’ta yapılacak ve avukatların katılacağı işçi paneli için
de Kıraç halkına bilgilendirmelerde bulunularak sohbetler edil-
di. Ayrıca Devrimci İşçi Hareketi-Hukuk Komisyonu’nun ta-
nıtımının yapıldığı el ilanları da dağıtıldı. Masa 3 saat açık
kaldı.

AKP’nin Seçim Bürolarına
İzin Vermeyeceğiz

27 Ocak günü İstanbul Esenyurt Kıraç Mahallesi’nde
Cepheliler mahalle gençliğiyle birlikte mahalledeki Sağ-
lık Ocağı karşısına açılmak istenen AKP seçim büro-
sunun hazırlıklarını engelledi. Büronun önünde asılı AKP
bayrakları koparılarak yakıldı.

DİSK ve Genel-İş Sendikası Başkanı Kani Beko, 21
Ocak’ta İstanbul İstiklal Caddesi’nde katıldığı bir
toplantıda Devrimci İşçi Hareketi (DİH) üyesi işçiler
tarafından protesto edildi. Av. Taylan Tanay ile Berna
Yılmaz’ı, polis tarafından yapılan keyfi baskınlarla tu-
tuklanmalarının ardından, çalışanı oldukları DİSK’ten
atan Kani Beko, DİH’li işçilere hesap veremedi. 

AKP’nin, devrimci oldukları için, işçinin hakkını sa-
vundukları için tutukladığı iki devrimciyi işten atarak,
devletle aynı safa düşen Kani Beko’nun önünü kesen
DİH’liler “Sen ne yüzle devrimcilerin olduğu toplan-
tılara gelebiliyorsun. Devrimci avukat Taylan Tanay’ı
ve devrimci işçi Berna Yılmaz’ı işten attın. Adında dev-
rimci olan bir sendikanın genel başkanlığını yaparken
AKP operasyonuyla tutuklanan devrimcileri işten at-
manın şerefsizlik olduğunu bilmiyor musun? Sen ne yüz-
le hala o koltukta oturabiliyorsun? Devrimciler bu hal-
kın onurudur. Onlar devrimci oldukları için bedel
öderken sen patronların sendikacılığını yapıyorsun. Ve
hala utanmadan devrimcilerin bulunduğu ortamlara ge-
lebiliyorsun. Bu ne utanmazlıktır?” dediler. 

Bu sözler üzerine panikleyen Beko “Ben atmadım,
sendikanın toplu sözleşme yükümlülükleri gereği böy-
le oldu” diyerek kendini savunmaya çalışsa da DİH’li-
ler, “Yalan söylüyorsun. Tanay’ın hücresine kadar işten
çıkış tebligatını gönderen sen değil misin?” diyerek sus-
turdular. O esnada toplanan kalabalık da Beko’yu pro-
testo etti. Beko, katıldığı Gezi Şehit ve Gazileri Plat-
formu’nun toplantısından, arkasına bakmadan kaçtı. 

23 Ocak’ta ise Cerrahpaşa Hastanesi bahçesinde iş-
ten atıldıkları için direnen taşeron işçilerin ziyaretine
gelen Kani Beko burada DİH’lilerle karşılaşınca pa-
nikleyerek “Ben bu işi çözmek için sizlerle görüşmek
istiyorum, önümüzdeki hafta gelin görüşelim” dedi.
DİH’liler de “Bu şerefsizliği temizlemen gerekiyor aksi
takdirde seni adım adım takip edip, teşhir edeceğiz. Hal-
kın yüzüne bakamaz hale geleceksin” dediler. Beko yine
arkasına bakmadan çekip gitti.

Devrimcileri İşten Atmak Şerefsizliktir 

Devrimci Düşmanı 
Kani Beko 
İşçi Dostu Olamaz!

Devrimcileri İşten Atmak Şerefsizliktir 

Devrimci Düşmanı 
Kani Beko 
İşçi Dostu Olamaz!



İzmir’de 18 Ocak 2013 tarihinde komplo ile tutukla-
nan devrimcilerin yargılandığı davanın duruşması 26 Ocak
tarihinde İzmir Bayraklı Adliyesi’nde görüldü. Halk
Cephesi, mahkeme öncesinde Bayraklı Adliyesi önünde
eylem yaptı. Yapılan açıklamada, “Bizler her ne olursa ol-
sun yeni tutsaklar pahasına tutsaklarımızı sahiplenmeye
devam edeceğiz. AKP’nin adaletsizliği, hukuksuzluğu ya-
nına kalmayacak. Tutsaklarımızı adaletsiz bırakmayacağız.
Faşizme karşı demokrasi, keyfi tutuklamalara karşı ada-
let talebimizi yükselteceğiz. Komploları boşa çıkaraca-
ğız” denildi. Daha sonra mahkeme salonuna geçildi.

Mahkemede önce tanıklar Berk Ercan ve Rengin Çe-
lik dinlendi. Ailelerinin yalanlarla devrimcilere saldırdığını
söyleyen Berk Ercan ve Rengin Çelik, sanıkların hiçbi-
rinin kendilerini bir şeye zorlamadığını belirtti. Tanıklardan
sonra savunma yapan avukatlar mahkemenin baskı altında
olduğunu, bunun 17 Aralık’la birlikte iyice gün yüzüne
çıktığını söyledi. “Bizler sizden adalet beklemiyoruz yal-
nızca vicdani sorumluluğunuzu hatırlatıyoruz. Burjuva hu-
kukuna inanmıyoruz ancak işlemesini isterdik” diyen avu-
katların savunması sık sık mahkeme heyeti tarafından ke-
sildi. Savunma hakkını hatırlatan avukatlar savunmala-

rına devam etti. Savcının, tutsaklıkların devamına yönelik
talebinin ardından duruşmaya ara verildi.

Arada KESK’li tutsaklar için basın açıklaması yapıl-
dı. KESK İzmir Şube Platformu adına yapılan açıklamada;
“Tek suçları sendikal hak ve özgürlükler, barış ve de-
mokrasi mücadelesi vermek olan arkadaşlarımızın der-
hal serbest bırakılmasını istiyoruz.” denildi. Aradan
sonra tutuklu sanıkların savunmasına geçildi.

Mert Toka’nın savunmasında, “Bizim de günümüz ge-
lecek elbet” demesinin ardından izleyicilerin alkışlama-
sı üzerine izleyicileri dışarı çıkarmaya çalışan mahkeme
heyetine avukatlar engel oldu ve mahkemeye devam edil-
di. Tutsaklar hasta tutsakları ve ülkemizdeki faşizmi an-
latarak yaptıklarının sadece hak istemek olduğunu ve meş-
ru olduğunu anlattı. Didem Tütenk’in savunması sırasında
pervasızlaşan heyet “Burası sizin düşüncelerinizi söyle-
yeceğiniz yer değil burada yargılanıyorsunuz! Savun-
malarınızı kısa tutun!” diyerek AKP’nin yargısının ada-
letsizliğini yine gün yüzüne çıkarttı. Savunmalardan son-
ra karar için ara veren heyet bir saat sonra kararını açık-
ladı. Tutuklu devrimciler tahliye edilmedi.

Ankara Sincan Çocuk ve Gençlik Hapishanesi’nde
yoğun bir şekilde işkence gören, ardından İzmir Alia-
ğa Çocuk ve Gençlik Hapishanesi ile İstanbul Mal-
tepe Çocuk ve Gençlik Hapishanesi’ne sürgün edi-
len devrimci tutsaklar, 1 Ocak’ta yaptıkları basın açık-
lamasıyla TAYAD’lılar tarafından sahiplenildi. 25
Ocak günü İstanbul Mecidiyeköy’de bulunan AKP
il binası önünde 20 kişi “Hapishanelerde Çocukla-
rımıza İşkence Yapanlardan Hesap Soracağız/TA-
YAD’lı Aileler” pankartını açtılar.

Onlarca çevik polisi ve zırhlı TOMA aracının kur-
duğu barikatın önünde yapılan açıklamada “İşkenceci
AKP iktidarı 15-16 yaşındaki çocuk tutsaklara ha-
pishanelerde işkence yaparak, çocuklarımızı sürgün
sevklerle boyun eğdirmeye çalışıyor” denildi. 

Ardından İzmir Aliağa Çocuk ve Gençlik Hapis-
hanesi’ne sürgün edilen Mustafa Hakkı Aksu’nun
mektubu okundu. Mektubunda Sincan Hapishane-
si’nde yaşadığı işkenceleri bir bir anlatan Aksu, iş-
kencelerden hapishane müdürleri ve gardiyanlarının
sorumlu olduğunu
belirtti. TAYAD’lı
Aileler son olarak
Mustafa Hakkı Ak-
su’ya mektup ve
kart yazarak sahip
çıkma çağrısında
bulunarak, eylem-
lerini bitirdiler.

Gazi Mahallesi girişinde 20 Temmuz 2012 günü polisin,
bulundukları taksiyi taraması sonucu Sultan Işıklı yaralı ola-
rak tutsak düşerken, 21 Temmuz sabaha karşı da Hasan Se-
lim Gönen ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede tedavi edil-
meyerek katledilmişti. 

Yaralı olarak tutsak düşen Sultan Işıklı hakkında anayasal
düzeni bozmak “suçlamasıyla” açılan davanın duruşması ön-
cesinde 28 Ocak günü İstanbul Adliyesi önüne gelen Halk Cep-
helilere polis azgınca saldırdı.  Polisin saldırmasıyla birlikte
Halk Cepheliler “Yaşasın Halkın Adaleti”, “Sultan Işıklı
Onurumuzdur” sloganlarını attılar.

Polisin yerlerde sürükleyerek C Kapısı karşısında bulunan
meydana çıkarttığı Halk Cepheliler burada oturma eylemi ya-
parak açıklama yaptı. Halk Cephesi adına Ali Ülgü’nün yap-
tığı açıklamada, “Şehitlerimizi ve yoldaşlarımızı adaletsiz bı-
rakmayacağız. Bu halkın Hasan Selimler, Sultan Işıklılar gibi
yiğit evlatları her zaman olacaktır. Devrimciler halkın öncü-
südürler” denilerek halka seslenildi ve “Adalet istedik ver-
mediler ve vermeyecekler ama zorla olacağız. Sultan Işıklı hal-
kımızın onurlu evladıdır. Yaşattıkları tüm acıların hesabını sor-
mak, halkın adaletini sağlamak için Sultan Işıklı’yı sahiple-
nelim. Savaşımızı can kan bedeliyle büyütelim” denildi.

Halk Cepheliler mahkemeye girmek için Adliye binasına
doğru yöneldikleri zaman işkenceciliği ile tanınan Akrep Os-
man lakaplı Ramazan Karaoğlan adlı polis tarafından önleri
kesildi. polislerin tüm ahlaksız tacizlerine ve engellemeleri-
ne rağmen Halk Cepheliler ve Dev-Genç’liler mahkemeye gi-
derek duruşmayı izledi.

“Halk Çocukları Sahipsiz
Değildir”

Halk Savaşçısı Sultan Işıklı Değil
Hasan Selim Gönen’ in
Katilleri Yargılansın!

“Bizim de Günümüz Gelecek Elbet!”
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Egemenlerin azgın sömürüsü al-
tındaki işçilerin, emekçilerin, halkın di-
renmesinden daha doğal bir şey yok-
tur. Çünkü emekleri çalınmaktadır, emekleri-
nin karşılığı hiçbir zaman ödenmemektedir.
Ödenmeyecektir de. Çünkü patronlar ancak
böyle zenginleşebilir. 

Tekeller arasındaki rekabet sömürüyü
daha da büyütmektedir. Tekeller bir yandan sö-
mürürken diğer yandan da emekçilerin da-
yandığı zeminlerden biri olan yasal olanı da-
raltmaktadır. Hatta yok etmektedir. Yani artık
haklarımız yasalardan dahi çıkarılmıştır. Peki,
o zaman hangi zeminde direneceğiz? 

Tabi ki Meşruluk Zemininde!
Peki meşruluk zemininde nasıl direneceğiz? Elbette

birliğimizi büyüterek.
Devrimci İşçi Hareketi’nin bugüne kadar tanık oldu-

ğu tüm direnişlerde görülen şey direnişi kazanmanın tek
yolunun birlikten geçtiğidir. Birlik ve moral, direnişin ka-
zanmasının temelidir. Ne militanlık ne kararlılık tek başına
kazanmaya yetmez, moral ve birlik olmadığı sürece...

Tanık olduğunuz, bildiğiniz direnişleri inceleyin ka-
zanan direnişlerde birlik ve beraberliğin korunduğunu,
kaybeden direnişlerin tümünde ise birlik ve beraberliğin
kaybedildiğini görürsünüz.

Birlik ve beraberlik derken elbette öncelikle di-
renişteki işçilerin birlik ve beraberliğini kastediyoruz.
Milliyet, inanç, oy verdiği parti ayrımı önemli değildir.
İşçilerin özgün durumlarının önemi yoktur. Direnişteki
kimi işçiler çalışıyordur, kimileri çalışmayıp tüm za-
manlarını direnişe ayırmışlardır. İşte bu ayırımlar sorun
olarak ortaya çıkmaya başladıkları andan itibaren dire-
nişin içine kurt girmiş demektir. Artık o direniş dağılmaya,
kaybetmeye mahkumdur. Ve zaten bu nedenle savaşta mo-
ralin önemini vurguluyoruz. Bu nedenle savaş moralle yü-
rür, direnişler dayanışmayla büyür diyoruz. 

Kuşkusuz sadece işçilerin kendi içindeki birlik ve be-
raberliği değil anlatmak istediğimiz. Direniş halkın diğer
kesimlerinin talepleriyle, diğer direnen işçilerle birlik ola-
bilmelidir. Yani direniş büyümelidir. Kazanmak için baş-
ka yol yoktur. Çünkü iktidar aygıtı sahip olduğu tüm ola-
naklarla saldırmaktadır. Basındaki sansür, polisin saldı-
rıları, mahkemelerin verdiği cezalar bu organize saldırı-
nın parçalarıdır. İktidar örgütlüdür hem de dünyanın bu-
güne kadar tanık olduğu en örgütlü güçtür. Ve iktidar ve
egemenler asla bir direnişi sadece kendi içinde ele almazlar.
Kazanan bir direnişin başka işçilere, direnişlere örnek
olacağını bilirler ve direnişlere böyle saldırırlar. 

Direnenler de direnişlerini böyle ele almalıdır. Bunun

bizce güncel örneklerinden biri Kazova direnişidir. Ka-
zova işçileri bir yandan kendi içinde birlik ve dayanış-
malarını güçlendirirken diğer yandan halkın diğer ke-
simleriyle örgütlenmelerini büyütmüşlerdir. İşçiler ara-
sında birçok farklılık vardır. Çokca işlenen memleket fark-
lılığı, inanç farklılığı, oy verdiği parti farkı gibi birçok
fark vardır ama sömürülen ve emekleri çalınanlar da hep-
si olmuştur. Onların ortak noktası ve bir araya gelme
zeminleri hepsinin aynı sistem tarafından sömürülüyor
ve eziliyor olmasıdır. Böylece kendi aralarındaki fark-
lılıkları bir kenara bırakarak direnişe sarılmışlardır. 

Bunu yaparken aynı zamanda halkla direnişin bağı-
nı da kurmuşlardır. Ve bunu sağlamak için olağanüstü
emek harcamışlardır. Halk örgütlülüklerine gidip diren-
işlerini anlatmışlardır. Hem de gece gündüz. Halkın di-
renişlerine katılmışlardır. Diğer direnişleri sahiplenmiş-
lerdir.  Bunu ısrar ve kararlılıkla yaparak direnişi bü-
yütmüşlerdir. Aslında direnişi kazanmanın sihirli bir for-
mülünün olmadığı da bir kez daha kanıtlanmıştır.

Bugün Türkiye’de ve dünyada en çok tartışılan, üze-
rinde konuşulan işçi direnişlerinden biri Kazova direni-
şidir. Bu direnişi Devrimci İşçi Hareketi örgütlemiş ve
yön vermiştir. Kazova Direnişi Devrimci İşçi Hareketi-
nin politikalarıyla bu noktaya gelmiştir. Direniş kendi için-
de öğretmiş ve öğrenmiştir. Kazova işçileri direnişin öğ-
rencisi ve öğretmeni olmuşlardır. Böylece Kazova dire-
nişi çok geniş bir halk kesiminin desteğini almıştır. Bu

Devrimci İşçi
Hareketi

Diren Kazova – DİH Kazak 
ve Kültür Açıldı!

Direnen Kazova işçileri kooperatif örgütlen-
mesiyle sömürüye son vererek halk için ucuz ve
kaliteli kazak üretme kararı aldı. Ürettikleri ka-
zaklar Diren Kazova – DİH Kazak ve Kültür’de sa-
tışa çıkmıştır. 

Direnmenin ve Kazanmanın Yolu
Birlik Olmaktır! 

KAZOVA DİRENİŞİ BUNU BİR
KEZ DAHA KANITLAMIŞTIR!



2013'ün son günü "müjde" olarak duyuruldu yeni asgari
ücret fakat ortada "müjdelik" bir durum yoktu. Çalışma ve
Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik'in eşliğinde duyuru-
lan yeni asgari ücretle, işçi ve emekçilere sefalet, yoksul-
luk, açlık içinde yaşamaya devam edin denilmektedir.

Belirlenen asgari ücrete, 2014'ün ilk 6 ayı için yüz-
de 5, yani 846 TL'dir. (İkinci 6 ay için ise yüzde 6 yani
891 TL) Geçtiğimiz yıl asgari ücret 804 TL idi. Sadece
42 liralık zam yapılmış oldu.

42 lira!.. Sanki çocuğa harçlık veriyorlar. Çokca ya-
pılan hesaplamaya göre, günde bir simit parası bile etmiyor.
Oysa, bu milyonlarca işçiyi ilgilendiren bir durum. Açlık
sınırının altında asgari ücretle çalıştırmak insanlık suçdur.
Açıkça bu ücretle işçiler açlığa mahkum edilmektedir.

Ülkemizin 50 milyonu yoksul, 14 milyonu açlık sı-
nırında yaşamaktadır. Yoksulluk bir çığ gibi büyüyor.
Asgari ücretle en temel besin maddelerini nasıl karşıla-
sınlar? Karşılayamıyorlar... Bunun için, ülkemizde 23 mil-
yon kişi "Sosyal yardım" ile geçimini sürdürüyor. 50
bin aile çocuğuna bakamadığı için yetiştirme yurtla-
rına vermek zorunda kalıyor. Her dört çocuktan biri
açlık sınırında yaşayarak, geceleri aç yatıyor.

Yiyecek, içecek bir yana, soğuktan donmamak için hal-
kımız yakacak kömürü bile bulamıyor. Aile ve Sosyal Po-
litikalar Bakanlığı’nın verilerine göre, kömür yardımı 9
yılda yüzde 203 oranında artmış... Bu nedenle, yakacak
kömürü olmayan, evlerinin camlarını muşamba ile kapatan,
40 günlük Ayaz Bebek soğuktan, Kübra bebekler aç-
lıktan ölüyor. Halkımızı açlığa, yoksulluğa, ilaçsızlığa,
konut, eğitim, sağlık, ulaşım hakkından yoksun bırakarak,
sefalat içinde bir yaşama mahkum ediyorlar.

Halk için yoksulluk nasıl almış başını gitmişse yol-
suzluk, rüşvet, karapara aklama, hırsızlık, altın kaçakçı-
lığı da AKP iktidarı için alıp başını gitmiş. Bunları 17 Ara-
lık 2013 yolsuzluk operasyonunda gördük. Ayakkabı ku-
tularında saklanan paralar-dolarlar, evlerde para kasala-
rı, para sayma makinelerinden geçilmiyor...  AKP'nin dü-
zeni böyledir işte! Onlar zengin olurken, biz daha da yok-
sullaşıyoruz. Onlar paraları ayakkabı kutularında sak-
larken, biz ayın sonunu zar-zor getiriyoruz. 

İnsanca yaşayacağımız koşullar Devrimci Halk İkti-
darı’ndadır. Sosyalizmdedir. Bunun için mücadele et-
meliyiz.

destek sayesinde Diren Kazova – DİH Kazak ve Kül-
tür açılmıştır. İşçiler buradan kendi üretimlerini halka ulaş-
tırmaktadır. Kazova işçileri halk desteğini almayı, birlik
ve beraberliği büyütmeyi uluslararası alana da taşımış-
tır. Fabrika işgali sürerken yabancı basın ve televizyon
kanalları direnişi anlatmışlardır. Direnen Kazova iş-
çileri halk için ucuz ve kaliteli kazak üretme ka-
rarlarını açıklamışlardır. Bunu patronsuz olarak
kooperatif örgütlenmesiyle yapacaklarını da açıkla-
mışlardır. Kooperatif sömürünün olmadığı, yardım-
laşma ve dayanışmayı esas alan bir örgütlenme olduğu
için halkın desteğini de almıştır. Kazova işçileri emper-
yalizmin ambargolarına meydan okuyarak Küba Genç
Milli Takımının formalarını dokumayı üstlenmişler-
dir. Bu, enternasyonal dayanışmadan başka bir şey de-
ğildir. Bu, emperyalizme meydan okumaktır. İşte direnişin
birlik ve beraberliği budur. Dünya halklarının birlik ve
beraberliğe ihtiyacı vardır. Böylece halklar yaşadıkla-
rı sömürünün nedenlerini ve çözümünü görebilirler. 

Kazova işçileri birlik, beraberlik ve dayanışmay-
la Kazak ve Kültür adını verdikleri satış mağazası ve
kültür merkezlerini açabilmişlerdir. Direnişten doğan
Kazova mağazası yine direnişi anlatmaktadır. Mağaza ve
kültür merkezi halkın direnişini, devrimcileri anlatmak-
tadır. Böylece de sanırız bir ilk olmuştur. Mağazanın du-
varlarını 2013 Halk Ayaklanması şehitlerinin resimleri,
Mahir Çayan ve Dayı gibi devrimci önderlerin resimle-

ri, halkın çatışmalarda çekilmiş resimleri kaplamaktadır.
Orada anlatılan devrimdir, halktır. Hem de her kesimiy-
le. Ve Kazova işçileri burayı sadece ve sadece dayanış-
mayla yaratmışlardır. Bir yandan sanatçılar taş taşıyıp taş
döşemişler, diğer yandan işçiler sanatçılarla birlikte ça-
lışmışlardır. Birlikte ucuz pideler yenilmiş, çay içilmiş gece
– gündüz çalışılmıştır. Emek ve dökülen ter paylaşılmıştır.
Artık orada statü, konum ayrılıkları kalkmıştır. Orada esas
olan dökülen ter ve emek olmuştur. Ve insanlar burada
emperyalizmin bizlere unutturmaya çalıştığı insana ait tüm
değerleri yeniden keşfetmişler, yaşamışlardır. 

Bu nedenle ısrarla ve kararlılıkla birlik ve dayanışma
diyoruz. Direnişler ancak birlik ve dayanışmayla kaza-
nılır diyoruz. Ve zaten egemenlerin birlik ve dayanış-
mamıza saldırması da bu nedenledir. Direnen işçilerin ça-
dır kurmaları yasaktır, direniş grevleri yapmaları yasak-
tır. Neden? Çünkü egemenler birlik ve dayanışmanın gü-
cünü bilmektedir. Bizleri, halkı, işçileri bu güçten yok-
sun bırakmaya çalışmaktadırlar. Ama nafile! Biz birli-
ğimizi ve dayanışmamızı büyüteceğiz ve kazanacağız. Şu
an süren işçi direnişlerine önerimiz birlik ve dayanışmayı
büyütmeleridir. Yoksa kazanma şansları hiç yoktur.
Eğer birlik ve dayanışmalarını büyütmezlerse patronun
vereceği sadakaya muhtaç olurlar ki bu onursuzluktur.

Bu nedenle kendimize güvenelim, halkımıza güve-
nelim, dünya halklarına güvenelim. Direnişlerimizin
kazanmasının tek yolu budur.

DEVRİMCİ İŞÇİ HAREKETİ

İşçiyi Açlık Sınırının Altında
Asgari Ücrete Mahkum Etmek Suçtur!
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Oligarşinin her türlü yala-
nına, demagojisine rağmen halk
artık devlete güvenmiyor. Mev-
cut iktidarın, pisliğin içine bat-
tığının ve bir daha çıkamaya-
cağının farkında. Bizler, bu
pisliğin ancak tam bağımsız,
demokratik, sosyalist bir ülkede
temizleneceğinin bilincindeyiz.
Bu süreçte kendi mesleki, tek-
nik bilgi birikimimizi kulla-
narak, düzene karşı alternatif-
lerimizi halkın içinde, halkla
beraber üreterek, yaratarak mü-
cadeleyi büyütmemizin, tarihsel
bir sorumluluk olduğu inan-
cındayız. Halkın devrime kendi
evine gider gibi gittiği bu yolda
halk için mühendisliği, halkın
mühendis mimarlığını ideolojik
bir silah olarak kullanmalıyız.
Mücadele biçimimiz ve ürete-
ceklerimiz; ülkemizdeki ba-
ğımsızlık, demokrasi ve sos-
yalizm mücadelesinden kopuk
düşünülemez.

Halk İçin, Halkın İçinde
Mühendislik-Mimarlığı
Adım Adım Örüyoruz!

Mühendis-mimarlar olarak, yaşa-
mın her alanına temas ediyoruz: Ta-
rımdan bilişime, ulaşımdan çevreye,
yapıdan gıdaya, enerjiden haberleş-
meye... Kendi mesleki bilgi biriki-
mimizi düzenin, bir avuç sömürücü-
nün değil de halkın ihtiyaçları doğ-
rultusunda kullandığımızı düşünürsek,
bütün bir hayatı örgütleyecek, biçim-
lendirecek potansiyeli taşıyoruz.

Mühendislik-mimarlık alanında;
meslek odalarına, kampüslere, toplantı
salonlarına, koltuklara, dergilere, en-
telektüel gevezeliklere hapsolmuş;
hantal, atıl, amaçsız, politikasız an-
layışları mahkum edeceğiz. Halk
için, halkın içinde üreteceğimiz, dü-
zene kendi alternatiflerimizle dire-
neceğimiz, ürettiklerimizi pratik içe-
risinde daha da geliştireceğimiz yeni
bir mühendislik anlayışını yaratıyoruz. 

• Halkın Mühendis Mimarları'nın

projelendirdiği, Küçükarmutlu hal-
kının yapımında yer aldığı, Mayıs
2013’te Küçükarmutlu'da başla-
dığımız Cemevi ve Kültür Merkezi
inşaatı, bu yıl tamamlanacak. Kendi
olanaklarımızla, halkın örgütlü gü-
cüyle de mahalledeki bir ihtiyacımızı;
cemevimizi, kültür merkezimizi ya-
pabileceğimizi gösteriyoruz.

• Emperyalist tekellerin kısır to-
humlara, kimyasal ilaç ve gübrelere,
GDO'ya dayalı tarım ve gıda politi-
kalarıyla ürettikleri, halka ve doğaya

tahmin edilemeyecek zararlar
veren besinleri yemek zorunda
değiliz. Küçükarmutlu, Esen-
yurt/Kıraç Mahallesi ve Al-
tınşehir/Filistin Mahallesine
kuracağımız halk bahçeleriyle
kendi besinimizi kendimiz ye-
tiştirecek ve yiyeceğiz. Bir
avuç sömürücü, daha fazla kar
elde etmek için bizi zehirleye-
meyecek.

• AKP, elektrik hizmetlerine
gizli zamlar yapıyor, diğer yan-
dan fabrikalarda kullanılan ka-
çak elektriğin parası halkın ce-
binden çıkıyor. Elektrik dağıtım
şirketlerinin gelirleri, halkın ce-
binden takviye ediliyor. AKP'nin
elektrik gibi en temel ihtiyaç-
larımız için bizi soymasına izin
vermeyeceğiz, kendi elektri-
ğimizi kendimiz üreteceğiz.
Küçükarmutlu'da uygulama-
mız için pilot olarak seçtiği-

miz, Hasan Ferit Gedik’in ailesinin
yaşadığı gecekonduda rüzgar ve
güneş enerjisinden elektrik elde
edeceğiz. 4 kişilik bir ailenin günlük
elektrik gereksinimi, bu sistemden
karşılanacak. Ayrıca çatı suyunun
depolanması ile su tasarrufu sağla-
yacağız ve yalıtım ile enerji kaybını
en aza indireceğiz. AKP’nin kentsel
dönüşüm saldırılarına, “daha iyi ev-
lerde oturacaksınız” yalanlarına
karşı savunduğumuz “yerinde ıslah”ı
somutlandıracağız.

• Düzen bilgisayar oyunlarıyla bir
yandan çocuklarımızın, gençlerimizin
beyinlerini uyuşturuyor, onları günden
güne bilgisayara daha da bağımlı
hale getiriyor; diğer yandan da kendi
yoz, çürümüş kültürünü empoze edi-
yor. Buna karşın; halkı, devrimcileri
anlatan, düzeni de tüm pisliği ile
gösteren bir bilgisayar oyunu ya-
pacağız. Düzenin dayattığı bu kültür,
bilgisayar oyunları üzerinden çocuk-
larımızı, gençlerimizi teslim alama-
yacak. Bu alanda da var olacağız,
kendi alternatiflerimizi sunacağız.

• Halkımızın, dostlarımızın da

HALK İÇİN MÜHENDİSLİK MİMARLIK

“Nerede olursan ol,

İçerde, dışarda, derste, sırada,

Yürü üstüne - üstüne,

Tükür yüzüne celladın,

Fırsatçının, fesatçının, hayının...

Dayan kitap ile

Dayan iş ile.

Tırnak ile, diş ile,

Umut ile, sevda ile, düş ile

Dayan rüsva etme beni.”

Ahmet Arif
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desteğiyle 30 Ocak'ta karavan
alacağız. Karavan, bizim hem
gezici büromuz, hem de evimiz
ve aracımız olacak. Yıkım tehdidi
altındaki mahallelere, elektriği
olmayan köylere, HES yapılan
derelere, kirletilen nehirlere gi-
deceğiz. Bildiğimiz ne varsa halka
anlatacağız, gerektiğinde halkla
beraber direneceğiz. “Halk için
mühendislik mimarlık nasıl ya-
pılır”, “halkın mühendis mimarı
nasıl olunur” sorularının cevaplarını
pratikte göstereceğiz.

TMMOB da, Sol da 
Mühendislik-Mimarlık 
Alanında Politika 
Üretemiyor!

Mesleki demokratik kitle örgü-
tümüz olan TMMOB'un başında bu-
lunan reformist, icazetçi yönetim an-
layışı; faşist AKP iktidarının kendisine
yönelen saldırılarına karşı politika
üretemez hale geldi. Göstermelik ya-
zılı basın açıklamalarında papağan
gibi “AKP'nin dikensiz gül bahçesi
yaratma girişimlerine karşı 'kral
çıplak' demeye, 'mücadele, müca-
dele, mücadele' demeye devam
edeceğiz. 'Padişahım çok yaşa' di-
yenlerle saf tutmayacağız” demek-
ten; eylemlerde, mitinglerde kitlenin
‘gazını’ almaktan başka hiçbir şey
yapmıyor. AKP, gece yarısı operas-
yonuyla, alelacele kanun değişiklik-
leriyle, hiçbir muhalefetle karşılaş-
madan, adeta elini kolunu sallaya
sallaya, adım adım TMMOB'u tasfiye
etmeye, kendi denetimi altına almaya
doğru gidiyor. Halka ve kendisine
yönelik saldırılara karşı kendi meş-
ruluğuyla direnmeme, mücadeleyi
yasallık temeline indirgeme ve oli-
garşiyle sürekli uzlaşmaya çabalama;
TMMOB'daki çürümeyi ve teslimiyeti
beraberinde getirdi.

Ülkemizdeki reformist, oportünist
solun mühendislik-mimarlık alanın-
daki örgütlenmeleri de bundan farklı
değil. TMMOB ve oda yönetimle-
rinde koltuk kapmakla, toplantı sa-
lonlarında hamasi konuşmalar yap-
makla, arada bir mühendislik-mi-

marlık alanına dair yazılar yazmakla
sınırlı bir “mücadele” yürütüyorlar.
Pratikte ise ortaya koydukları, üret-
tikleri hiçbir şey bulunmuyor. Aslında
bu siyasetlerin perspektifsizliğinin,
politikasızlığının mühendislik-mi-
marlık alanına yansımasıdır mevcut
durum. Halk için mühendislik-mi-
marlık anlayışımızı hayata geçirerek,
mücadelemizde yarattığımız bu yolu
büyüterek; sola, aydınlara, devrim-
ci-demokrat her kesime “halk için
mühendislik” kavramını ve mühen-
dislik-mimarlık alanında devrimci
bir çalışma yapmanın zorunluluğunu
tartıştıracağız.

Mesleki Bilgi Birikimimizi
Halk İçin Kullanmalıyız!

Bugün ülkemizde özel sektörde,
kamuda veya akademide çalışan hiç-
bir mühendis, mimar, şehir plancısı;
çalıştığı yerde mesleğini halk için
kullanmıyor. Hatta tam tersine; em-
peryalist tekellerin ve işbirlikçilerin
ihtiyaçları ve çıkarları doğrultusunda
ne kadar proje varsa altında mühendis
mimarların imzası var. 

Mühendis mimarlar olarak kimi-
miz, oligarşinin halka karşı açtığı
savaşta kullandığı TOMA, insansız
hava araçları, MOBESE gibi sistem-
lerin üretim sürecinde rol alıyor. Ki-
mimiz HES'lerin inşaatında, kimimiz
de halkı iliğine kadar sömüren hırsız
müteahhitlerin kentsel dönüşüm pro-
jelerinde çalışıyor. Kimimiz çoktan
buralardan gitmişiz, beyin göçüyle
ülkemizi terketmiş; yurt dışında em-
peryalist merkezlerde çalışıyoruz.
Türkiye'de bir üniversitede, belki de
yıllar öncesinin teknolojilerini, aka-
demik bilgilerini kullanarak debele-
niyor, uluslararası bir konferansta ya

da dergide bildirimiz, ma-
kalemiz yayınlandı diye se-
viniyoruz. Kimimiz şanti-
yede, güvencesiz koşullarda,
düşük ücrete saatlerce çalı-
şıyor. Kimimiz belediyede,
akşam mesaisinin bitmesini
bekliyor sadece.

Mesleğimizin yanında
bizlerin aynı zamanda aydın
kimliğimiz var. Vatanımıza,

halkımıza, tarihe ve yaşadığımız bu-
güne karşı sorumluluklarımız var. Biz-
ler bu ülkenin gerçek aydınları olmak
zorundayız. Bugün her mühendis-mi-
mar, “mesleki bilgi birikimimi halk
için nasıl kullanabilirim?” sorusunu
sormalıdır. Ülkenin başındaki pislik-
lerden kurtulmak isteyen, tam bağımsız,
demokratik Türkiye isteyen her mü-
hendis mimarın yapabileceği bir şeyler
vardır. Bizim düşüncelerimizi, yaşa-
mımızı özgür kılacak olan; halk için
mühendisliği nasıl somutlaştıracağımız
konusunda düzenin sınırlarına hap-
solmamaktır. Bu konuda bizlerin hangi
araç gereçleri nasıl kullanacağımıza,
neyi üreteceğimize, ne kadar harca-
yacağımıza, ne okuyacağımıza düzen
karar veremez.

Emperyalizme karşı bağımsızlık,
faşizme karşı demokrasi ve kapitalizme
karşı sosyalizm mücadelesi; mühen-
dislik-mimarlık alanında da bedel ge-
rektiriyor. Gün geliyor meslek örgü-
tümüzün tasfiyesine karşı haftalarca
kan-ter içinde yollarda yürüyoruz.
Gün geliyor gözaltına alınıyor, tutuk-
lanıyoruz. Faşizmle yönetilen ülke-
mizin gerçekliğidir bu durum. Ancak
biz, halkımızın kurtuluşunun faşizmle
uzlaşmamaktan, faşizme karşı diren-
mekten, savaşmaktan geçtiğini bili-
yoruz ve bu savaşı mühendislik-mi-
marlık cephesine taşıyoruz. Halkı ta-
nıyarak, sorunlarını ve ihtiyaçlarını
kavrayarak, halkla beraber “halk için
mühendislik” pratiğimizi büyüte-
ceğiz. Yaşamımızı anlamlı kılmak
için, “yaşadık” diyebilmek için “halkın
mühendis-mimarlığı” geleneğini sür-
düreceğiz.

Albert Einstein'ın dediği gibi;
“Ancak başkaları için yaşanan bir
hayat, yaşamaya değer bir hayattır.”
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Işıl Özgentürk
Cumhuriyet
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Halk Bahçeleri
İt dalaşlarının yapıldığı, yüzde on

barajının utancıyla seçime gittiğimiz
şu günlerde hayal kurmanın ne denli
zor olduğunu düşünürken, hayata geç-
meye başlayan bir güzel hayal kapımı
çaldı. Kapımı çalanlar Halkın Mü-
hendis Mimarları’ydı. “Bir zamanlar
‘Bu ülkede bir sihir var’ diye yaz-
mıştınız, işte size bir sihir!”

Onları, 17 Ağustos 2013 tarihinde
başlattıkları ve tam on yedi gün süren
İstanbul-Ankara yürüyüşü sırasında
tanımıştım. Her gün birileri için yü-
rüdüler, Gezi’de ölenler için, F tipi
cezaevlerinde ölüm döşeğinde olanlar
için, talan edilen dereler için, iktidarın
en büyük üçkağıdı “Kentsel Dönü-
şüm” masalını anlatmak için... Yü-
rüdüler, yürüdüler... 

Şimdi gene hayallerinin peşinde
kapımı çaldılar. Meğer Küçükarmut-
lu’yu mekan tutup, Batı ülkelerinde
ve özellikle de Hindistan’da artık
yaşamın bir parçası haline gelen,
“halk bahçeleri” kurmak için kolları
sıvamışlar. Halk bahçeleri ne, de-
meyin. Halkın bahçesi, adından belli,
bu yolla emperyalist tohum tekellerine
bağımlılığı kırmayı hedef almışlar.
Bunu Armutlu halkıyla birlikte ger-
çekleştirecekler. Hedef organik ve
yerli tohum üretimini kitleselleştir-
mek. Ben tatilde Antalya’nın Kum-
luca İlçesi’ne giderim, orada görm-
üştüm, biber deposu olan bu bölgede
dışarıdan alınan tohumların sadece
bir yıllık ömrü vardı. Gelecek yıl
mutlaka yeni tohum almak gereki-
yordu. Nereden; İsrail’den.

Öte yandan Küçükarmutlu her
daim aç müteahhitlerin göz diktiği
bir bölgedir. Halkın Mühendis Mi-
marları burada Kentsel Dönüşüm
masalının ardında yatan büyük rantı

anlatıp, gecekondu-
ları geliştirmenin yollarını
aramışlar. Yapılan çalışmalara göre,
gecekondularda yenilenebilir enerjiyi
kullanarak enerji üretecek, ısı yalıtımı,
çatı sularının toplanması gibi tüm
teknik iyileştirmeleri yapacak bir ça-
lışma başlatmışlar. İlk örnek olarak
bölgeden Hasan Ferit’in evi yapı-
landırılacakmış. Böylece enerji üze-
rinden yapılan sömürüyü teşhir ederek
Kentsel Dönüşüm’e karşı alternatifleri
olduğunu göstermek istiyorlar. 

Ayrıca ahalisini çok yakından ta-
nıdığım ve sevdiğim Küçükarmut-
lu’da 2500 metrekare kullanım alanı
olan bir cemevi ve kültür merkezi
yapılıyormuş. Bu halkın kendi ola-
naklarıyla sürdürdüğü bir yapılan-
maymış. Şu an kaba inşaatında yal-
nızca çatısı kalmış

Ve bir karavan alıyorlarmış. “Ka-
ravan nereden çıktı şimdi” diyecek-
siniz, onun da yanıtını Halkın Mü-
hendis Mimarları şöyle veriyor:
“Duyduk ki gidilmedik köy, varıl-
madık ev, omuz verilmemiş direnişler
varmış Anadolu’da. Duyduk ki sor-
mak istermiş bir bilene ‘Bu dereye
bu yapılan nedir oğul, bu ormana
kıyılır mı kara kız’ diye Anadolu
halkı. Duyduk ki ‘Evimi yıktırmayı
ben de istemem ama başka çare var
mı’ diye derman arayanlar varmış
yoksul gecekondu mahallelerinde... 

Biz de dedik ki bir karavan alalım,
hem ofisimiz olsun, hem arabamız,
hem evimiz... Böylece nerede Halkın
Mühendis Mimarları’na ihtiyaç varsa
bizler orada olalım. Kapitalizm Er-
gene Nehri’ni mi kirletiyor, Kentsel
Dönüşüm yalanıyla mahalleleri mi
yıkıyor, Karadeniz’de dereleri kurutup

ü s t ü n e
HES mi yapıyor; at-

layacağız karavana; bildiği-
miz, öğrendiğimiz ne varsa halkımıza
anlatacağız. 

Düşeceğiz yollara, / kırık kana-
dını güvercinin, / yıkılmış gövdesini
kayınların, / kurumuş derelerin, /
yerle bir olmuş yuvaların, / satılmış
anıların, / hesabını sormak için. 

Hissediyorsan dünyanın bilmem
neresinde atılmış tokadı, Che’nin de-
diği gibi, 

gülemezsin artık bilmem nereye
gitmeden kırılmadan güvercinin ka-
nadı, 

yıkılmadan kayının gövdesi, 

kurumadan dereler varacağız
varılacak yere, 

ve o zaman bir çınarın gölgesinde
ağız dolusu güleceğiz 

çünkü ‘gülmek, bir halk gülü-
yorsa gülmektir’. 

30 Ocak’ta karavanımızı alıyoruz
sevgili dostlar. 

Söz bitti, sıra eylemde dedik. Siz-
leri çalışmalarımız hakkında bilgi-
lendirmek istedik, hem belki siz de
bir parçası olmak istersiniz. Karavan
ve her konuda desteğinizi bekliyoruz,
çünkü biz ayakkabı kutularında eski
fotoğraflar, faturalar, garanti belgeleri
falan saklıyoruz. Gelin yeni mühen-
dislik ve mimarlık anlayışını hep be-
raber yaratalım.”

Not: Biliyorum ki, bu ülkede ha-
yatı değiştirmeyi isteyen çok mimar
ve mühendis var. Hadi yola düşün.
İnsanoğlu hayalleriyle vardır. Büyük
bir sözdür ama doğrudur. 

İletişim: 0530 402 88 76 
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Solda “cephe”, “birlik” konuları neredeyse solun
tarihi kadar eskidir... Fakat yine solun tarihine baktığımızda
sayısız “cephe”, “birlik” çağrılarına rağmen solda
düşmana darbeler vuran, mücadeleyi geliştiren kalıcı
ciddi birlik ve cephelerin oluşturulamadığını
görürüz... 

Halkımız bu du-
rumu haklı olarak sü-
rekli eleştirir. “Hepiniz
de ‘devrim’ diyorsu-
nuz. Neden birlik olup
da faşistlere karşı daha
güçlü olmuyorsunuz?”
der... 

Halkımızın sorunu or-
taya koyuşu çok doğrudur ve birlik talebi de çok haklıdır. 

Solun tarihi ne kadar çok olumsuz örneklerle dolu
olsa da, devrimciler solda cephe-birlik politikalarından
vazgeçmeyecektir... 

22 Ocak tarihli, Yurt Gazetesi yazarlarından Nihat
Behram’ın Halk Cephesi’ni de içine alan  “Solda cep-
heleşme devrimcilerin acil ve tarihi görevidir” başlıklı
bir yazısı yayınlandı. Halkımızın “birlik” talebinde
olduğu gibi Nihat Behram’ın iyi niyetinden kuşku duy-
muyoruz. 

Fakat Nihat Behram’ın yazısında örnek verdiği gibi
TKP’nin “Sol Cephesi”yle solda cepheleşme asla sağ-
lanamaz... 

Nihat Behram, “Solda cepheleşme devrimcilerin
acil ve tarihi görevidir” başlıklı yazısında şöyle diyor; 

“Ülkemizde devrimci saflar hiç de sanıldığı gibi güçsüz
değildir. Tüm devrimci hareketlerin destek verdiği 1 Mayıs
gibi gösterilerde, ülke çapında dışa vuran dinamizm
bunun göstergesidir. Haksızlığa karşı yüz binlerce insanın
sokağa çıktığı Haziran İsyanı’nın gücü dünyada yankı-
lanmadı mı? Halk düşmanlığının apaçık ortada olduğu,
zorbalık ve hukuk tanımazlığın azgınlaştığı bugün, solda
cepheleşmek, ÖDP’den Halkevleri’ne TKP’den Halk Cep-
hesi’ne, EHP’den EMEP’e tüm devrimci güçlerin; demo-
kratik kitle örgütlerinin, ilerici sendikaların, yurtsever
meslek kuruluşlarının, aydın-sanatçı-öğrenci girişim ve
örgütlerinin acil ve tarihi görevidir.” 

Nihat Behram, ‘solda cepheleşme’nin niyetlerle, tum-
turaklı sözlerle, çağrılarla  olamayacağını bilmelidir.

Hele hele  TKP’nin çağrılarıyla asla olmayacağını
bilmelidir. Bunun için öncelikle TKP’nin tarihine ve
pratiğine bakmak yeterlidir... 

Öncelikle, onca birlik-cephe açıklamalarına rağmen
solda gerçek anlamda düşmana darbeler vuran birlik ve
cephelerin oluşturulamamasınının nedenlerini ortaya koy-

mak için solun köşe taşlarını
çizmeliyiz... 

Birincisi; bu konuda ya-
şanan tüm deneyler gösterdi
ki, örgüt isimlerini yan yana
yazmakla, birlik açıklama-
ları yapmakla solda birlik-
cepheleşme sağlanamıyor... 

İkincisi; solda birlik-
cepheleşme sağlamak için

birlik içinde yer alacak örgütlerin, kurumların
illa da devrimci, sosyalist, iktidar hedefli bir hareket
olması gerekmiyor. Faşizme karşı olan, faşizmin baskı
ve terörüne maruz kalan herkes cephe içinde yer alabilir.
Fakat faşizme karşı iktidar hedefiyle hareket etmeyenler
solun cepheleşmesine öncülük yapamazlar... 

Üçüncüsü; solda cephe-birlik politikaları sol örgütlerin
isimlerinin yan yana gelmesinden ibaret değildir. Solda
birlik olamamanın tarihine bakıldığında yapılan çağrıların,
yazılan bildirilerin altına yan yana örgüt imzalarının ya-
zılmasından ibaret olduğunu görürüz... Solda birlik-cep-
heleşme örgüt isimlerinin bir bildiri altına yan yana ya-
zılmasıyla değil, faşizmin baskı ve terörüne maruz kalan
tüm halk kesimlerinin birleştirilmesiyle mümkündür... 

Dördüncüsü; sola, sendikalara, demokratik kitle ör-
gütlerine baktığımızda halkla bağları neredeyse kalma-
mıştır. Halktan kopuk bir solla, tabanı olmayan sendi-
kalarla ve demokratik kitle örgütleriyle karşı karşıyayız... 

Beşincisi; Solda cepheleşme devrim bayrağının
altında gerçekleşir. Devrime, devrimcilere düşman re-
formizmin bayrağı altında solda cepheleşme sağlanamaz...
Solda tüm halk güçlerinin birliğini iktidar hedefiyle
hareket eden devrimciler sağlayabilir... 

Nihat Behram’ın yazısında, TKP’nin AKP-Fethul-
lahçılar arasındaki iktidar kavgasına, solun bunlardan
birinden birine mahkum olmadığını ve alternatif olarak
tüm solun birlikte “Sol Cephe” içinde yer alması gerek-
tiğini söyleyen bir çağrısı var.

TKP’nin bu çağrısı üzerinden  “Solda cepheleşmenin
devrimcilerin acil ve tarihi görevi” olduğunu söyleyen
Nihat Behram’ı bu konuda uyarmak istiyoruz. 

Tarih Hırsızı Komünist Emlakçı TKP
TKP’nin tarihi kirlidir... Daha doğrusu TKP’nin bir

tarihi yoktur... TKP tarih hırsızıdır. Tarih demek sınıf

Nihat Behram’a: Solda ‘Cepheleşme’ 
Devrim Bayrağının Altında Olur! 

Devrime, Devrimcilere Düşman TKP’nin
Çağrısıyla Sol’da ‘Cepheleşme’ Olmaz! 
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HALKIMIZ, HALK KOMİTELERİNDE ÖRGÜTLENELİM!

savaşının ta kendi-
sidir. Tarih demek;
bu savaşta yara-
tılan değerler,
ödenen bedell-
lerdir... Devrim
mücadelesinde
çok büyük be-
deller ödenen ül-
kemizde TKP’nin yarattığı hiç-
bir değer yoktur... Çünkü faşizmin olduğu
ülkemizde sol, en temel, en meşru hakları için bile çok
büyük bedeller ödemiş ve ödemektedir... Düzen içi mu-
halefetin bile bedel ödemek zorunda kaldığı, gözaltına
alınıp tutuklandığı, hapishanelerin tıka basa dolu olduğu
ülkemizde ne hikmetse TKP’nin tek bir tutsağı yoktur... 

TKP’nin hırsızlığı, TKP ismini çalmaktan ibaret de
değil. Onlar hiçbir değer yaratamadığı ve hiçbir değerin
sahibi olmadığı için başkasının bedeller ödeyerek ka-
zandığı, tarihe mal olmuş değerleri taklit ederek ya da
çalarak kendisine mal eder... 

Geçtiğimiz yıl, 15 Mart 2013’de TKP, “sol.org” adlı
internet sitesinden, 1965’lerde kurulan, bugünkü devrimci
hareketlerin nüvesi diyebileceğimiz Fikir Kulupleri Fe-
derasyonu(FKF)’nun kurulduğunu ilan etti.  

Peki TKP’nin FKF ile ne ilgisi var derseniz; uzaktan
yakından hiçbir ilgisi yoktur. TKP’nin hırsızlığı da böy-
ledir. Tarihin belli bir kesitinde gençlik mücadelesinin
önemli bir yeri olan FKF’nin prestijini kullanarak
gençliği örgütleyeceğini düşünüyor... Örgütlemek için
mücadele etmek, emek harcamak, bedel ödemek yok...
FKF ismini çalıp kendilerine mal ederse gençliğin ken-
dilerine geleceğini sanıyorlar.

Devrime, Devrimcilere Düşman Olan 
TKP’nin  Çağrısıyla “Sol Cephe” 
Kurulamaz!

TKP, adını bile hırsızlıkla elde etmiştir. Çalmıştır!..
Oysa, ismi çalınan TKP’nin bir mücadelesi, bir tarihi
vardır. Ödediği bedeller vardır... Bugünkü TKP ise; bil-
diğimiz, devrime ve devrimcilere düşman SİP’tir...
Türkiye sol hareketinin tarihindeki TKP ile uzaktan ya-
kından bir ilgisi yoktur. TKP ismini çalmıştır. Bugünkü
TKP’nin tarihi kirlidir. 

Faşizme karşı tek bir taş atmayan dünün SİP’i
bugünün TKP’si, 1997 yılında Nurtepe-Çayan mahal-
lesinde devrimcilere taşla, sopalarla, demir çubuklarla
saldırmıştır...  Cepheliler’e karşı demir çubuklarla kontra
saldırılar örgütleyerek oliğarşiye mesaj vermiştir.

TKP’nin devrimcilere saldırısı bununla da sınırlı
değil.  26 Eylül 1999 tarihinde siyasi tutsaklar Ulucanlar
Hapishanesi’nde bir koğuş yeri istediği için 10 devrimci
tutsak en vahşi işkencelerle katledildi... Daha cesetlerimiz
orta yerde dururken komünist emlakçılarımızın yaptığı

açıklamada "Ulucanlar, devrimci demokrasininin de
ölümüdür" denildi. 

Devrimci tutsaklara “ya teslim
olacaksınız ya öleceksiniz”
diyerek teslimiyeti dayat-

mıştı faşizm. Devrimciler
teslimiyeti değil ölümü seç-

tiler. Devrimci tutsakların bu
kahramanca direnişine “dev-

rimci demokrasininin de ölü-
müdür"diyen bir TKP “Sol

Cephe”yi kuramaz...

Polis TAYAD’lılara Saldırırken 
TAYAD’lılar Girmesin Diye Kapısını  
Kilitleyen SİP-TKP’nin Çağrısıyla 
“Sol Cephe” Kurulamaz!

19 Aralık Katliamı’ndan önce Ankara’da F tiplerini
protesto etmek için yapılan eyleme polis ve sivil faşistler
coplarla, gaz bombalarıyla saldırdı. Binalarına sığınmak
isteyen 50-60 yaşlarındaki TAYAD’lı aileler binaya
girmesin diye o günkü SİP’liler, kapılarını kilitleyerek
içeri girmelerini engellediler. Bunun üzerine binlerce
kişi hep bir ağızdan o günkü SİP’i yuhaladı. TAYAD’lılara
kapılarını kapatıp, faşist polisin öldüresiye dövmesine
seyirci kalan eski SİP,  sahte TKP’nin çağrısıyla “Sol
Cephe” kurulamaz... 

TKP, 19 Aralık Hapishaneler 
Katliamı’nda Düşmanla Aynı 
Cepheden Devrimcilere Saldırmıştır

19 Aralık 2000’de hapishaneler tarihinin en vahşi
katliamı gerçekleştirildi. Devlet, 20 hapishanede 28
devrimci tutsağı katletti. Bayrampaşa Hapishanesi’nde
6 kadın tutsağı kimyasal gazlarla diri diri yaktı...
Devrimci tutsakların hapishanelerdeki direnişi tam dört
gün sürdü. Düşman bu katliamla F tiplerini açıp Türkiye
topraklarından devrim umudunu silmeyi düşünüyordu.
Ümraniye ve Çanakkale hapishanelerinde tutsakların
direnişi hala sürerken o günkü SİP; ellerini ovuşturarak
tasfiye edildiğimizi ilan etti. SİP’in Genel Başkanı Ay-
demir Güler, yayın organlarında"Devrimci demokrasi
artık siyaset dışına düştü... Bu yolda ısrar edenlerin
tasfiyesi kaçınılmazdı" diye yazdı. 

Devrimcilerin tarihe geçen kahramanlığı karşısında
düşmanla birlikte aynı cepheden devrimcilere saldıran
TKP, asla “Sol Cephe”yi kuramaz... 

F Tiplerinde Ölümüne Direniş Sürerken 
F Tipi Kelimeye Sansür Koyan TKP 
“Sol Cephe”yi Kuramaz!

TKP’nin kuruluş kongresine Mihri Belli’yi “eski



TKP’nin devamıyız” diye kandırarak kongrelerine ça-
ğırmış ancak Mihri Belli’nin kongrede yaptığı konuşmada
F tipleriyle ve süren direnişle ilgili bölüme sansür koy-
muşlardır... 

F harfini telaffuz etmenin yürek istediği, onlarca
derneğin kapatıldığı o dönemlerde nasıl bir komünist
partidir ki bu, “kuruluş kongresi” yapıyor... İşte böyle
bir TKP’nin çağrısıyla “Sol Cephe” kurulamaz... 

2004 Yılında Türkiye’de 
Yapılan NATO Zirvesinde 
Devrimciler Sokak Sokak Çatışırken 
Tatile Giden TKP 
“Sol Cephe”yi Kuramaz!

Kurulacak bir “Sol Cephe” faşizme ve emperyalizme
karşı olmak zorundadır. TKP’nin faşizme ve emperyalizme
karşı söylediği her şey laftadır. Pratikte TKP’nin anti-
emperyalist, anti-faşist bir tarihi yoktur... 

2004 yılında, emperyalizmin halka karşı savaş örgütü
olan NATO zirvesi ülkemizde yapıldı. Yüzlerce örgüt
NATO’ya karşı eylemler yaparken TKP gençlik kampına
gitti. 

Genelkurmay’a Akıl Veren TKP 
“Sol Cephe”yi Kuramaz!

2005 yılında Mersin’de “bayrak yaktılar” diye pro-
vokasyon çıkartılarak başlayan linç saldırılarında Ge-
nelkurmay'ın "kitlesel refleks" çağrısı yapan açıkla-
masına, TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan’ın imza-
sıyla yayınlanan açıklamada "iyi düşünün ve yanlış
anlaşıldık deyip açıklamanızı çekin" diyerek akıl
verdi. Amerikan uşağı Genelkurmay’a akıl veren TKP’nin
çağrısıyla “Sol Cephe” kurulamaz.

TKP, Birleştirici Değil, 
Bölücüdür! 
Halkın Mücadelesini Bölen TKP 
“Sol Cephe”yi Oluşturamaz!

Nihat Behram yazısında, “Tüm devrimci hareketlerin
destek verdiği 1 Mayıs gibi gösteriler” dinamizmine
vurgu yapıyor... 

Nihat Behram bilmiyor olabilir; TKP’nin yüz binlerin
1 Mayıs Alanı’nı doldurduğu 1 Mayıslardaki rolü halkı
birleştiren değil, bölüp parçalayan olmuştur. Sarı sendi-
kaların kuyruğundan ayrılmamıştır.  Devrimciler Taksim
1 Mayıs Alanı’ı kazanmak için bedeller öderken TKP
Kadıköy Meydanı’na ya da kitleyi bölerek Kartal’a
giderek 1 Mayıs kutlaması yapmıştır. Onun, işçi sınıfını
birleştirmek, halkın gücünü faşizmin karşısına çıkartmak
gibi bir derdi yoktur... 

Devrimcilerin onyıllar süren ve büyük bedellerle ka-

zandığı Taksim 1 Mayıs Alanı’nı AKP’nin keyfi olarak
yasakladığı  ve gün boyu terör estirdiği 2013 1 Mayıs’ında
TKP ne yaptı? Nihat Behram hatırlıyor mu? Daha, çok
yakın bir tarih, hatırlaması gerekir... Haziran Ayaklanması
bir yerde 1 Mayıs ile başlayan çatışmanın devamıdır... 

Devrimciler gün boyunca AKP’nin faşist terörüne
karşı gasp edilen 1 Mayıs alanını geri almak için dire-
nirken, Kadıköy’de 1 Mayıs kutlayan TKP, AKP’den
övgüler alıp, faşist terörün meşrulaştırması için örnek
gösterilmiştir.

O herkesin büyük önem atfettiği, “Gezi Olayları”
diye dilinden düşürmediği Haziran Ayaklanması’nda
da TKP’nin tavrı tüm reformistler gibi daha ilk günden
direnişi bitirmek olmuştur. Saatlerce süren toplantılarda
direnişi bitirmeyi savunanlardan birisidir TKP...

Bugün Haziran Ayaklanması’ndan söz ediliyorsa,
devrimcilerin sonuna kadar barikat başlarında günlerce
polis terörüne karşı çatışarak direnmesinin sonucudur. 

Reformizm, oportünizm, Kürt milliyetçileri daha ilk
günden direnişi tasfiye etmek istemişler ancak başara-
mamışlardır. 

TKP gibi reformistler faşizme karşı hiçbir zaman dire-
nemezler. Haziran Ayaklanması bu konuda çok önemli bir
ölçüdür. Yüz binler ülkenin dört bir yanında şehitler vererek
direnirken onlar direnişi tasfiye etmeye çalışmışlardır... 

Sonuçta devrimci mücadelenin en yükseldiği anlarda
bile yapacakları en önemli faaliyet mücadelenin düzen
içine çekilmesi olacaktır... Haziran Ayaklanması’nda
ayaklanmadan korkup ayaklanmayı düzen sınırları içine
çekmeye çalışmışlardır... 

TKP, gibi reformistlerin kuracağı bir “Sol Cephe”
de kitleleri düzen içine çekmekten başka bir iş yapma-
yacaktır. 

TKP bu düzenin alternatifi devrimi savunan, devrimci
bir parti değildir. Adının komünist olduğuna bakmayın;
reformist bir partidir. 

Sonuç olarak 
Nihat Behram’a                 
hatırlatmak isteriz; 

Bir; TKP’nin çağrısıyla “Sol Cephe” kurulamaz. 

İkincisi; “Sol Cephe” kurulsa da kurulan cephe
halkı birleştiren, halkın mücadelesini devrime yönelten
bir cephe olmayacaktır. Çünkü TKP, devrime de, dev-
rimcilere de düşmandır. Kurulacak cephe halkın cephesi
değil, TKP’nin cephesi olacaktır. Onun yüzü de devrime
değil, düzene dönük olacaktır. 

Üçüncüsü; TKP’nin “Sol Cephe” çağrısı her seçim
döneminde tüm reformistlerin kitlelere umut olarak
düzeni gösterdikleri çağrılardan başka bir şey değildir. 

Dördüncüsü; Sol Cephe, iktidar iddiasıyla mücadele
eden devrimcilerin cephe anlayışıyla kurulabilir. 
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Türkiye devrim yolu, Mahirlerin
oldukça kısa denebilecek bir sürede
hem teorik, hem de pratik olarak
mücadelesiyle şekillenmiştir. 

Mahirlerin gösterdiği bu yol Kı-
zıldere'de yazılan manifestoyla da
zaferini o günden ilan etmiştir...

Ve o günden bu yana faşizmin tüm
kuşatma ve yok etme saldırıları kar-
şısında sayısız direnişler yaşanmış;

Mahirlerden Hasan Feritlere uza-
nan "sarp, engebeli, dolambaçlı
devrim yolunda" sayısız zaferler
kazanılmıştır. 

Tüm dünyada ve ülkemizde sos-
yalizme inançsızlaşmanın olduğu
dönemlerde dahil, sosyalizm inan-
cı hiç yitirilmeden aynı zafer coş-
kusuyla sürdürülmüştür mücade-
le...

Zafer Nedir?
Zafer; direnme ve savaşma kara-

rını almaktır.
Bu kararı alanlar savaşın başında

zaferi kazanmışlar demektir.
Zafer; kurtuluş için umut kalma-

dığı bir anda bile kazanacağından kuş-
kuya düşmemektir.

Kızıldere'deki direniş Türkiye
Devrimi’nin ZAFER'inin ilanıdır. 

Kızıldere'de kuşatılan Mahirler
düşmanın "teslim ol" çağrılarına "biz
buraya dönmeye değil ölmeye gel-
dik" diyerek cevap verdiler. Saatler-
ce kurşun, bomba yağmuru altında ça-
tışarak devrim ve sosyalizmi savun-
dular; öldüler ama asla yenilmediler.

Kızıldere'den yükselen savaşın
sloganları dalga dalga yayıldı. Dev-
rimci hareketin 44 yıldır emperya-
lizme ve oligarşiye karşı sürdürdüğü
kesintisiz mücadele bugün milyonlara
yön veren politikalarının hayat bul-
masına neden olmuştur. 

44 yıldır emperyalizm ve oligar-
şinin "ya düşünce değişikliği, ya

ölüm" da-
yatmas ına
karşı "ya
zafer ya
ölüm" şia-
rıyla karşı-
lık verildi. 

Bu şiar
ö y l e s i n e

söylenmemiştir. Mayasını Kızılde-
re'den alan ve her koşulda ölen ama
teslim olmayan bir anlayışın, sosya-
lizm ve devrim inancının ete-kemiğe
bürünmesidir.

Ülkemiz sınıflar mücadelesindeki
zaferin anlamı da bu sözlerde gizlidir. 

Mahir Çayan nihai zafere götüre-
cek yoldaki mücadele tarzını şöyle
açıklıyor: 

"Proletaryanın sınıf savaşı ideo-
lojik, ekonomik ve politik olmak üze-
re üç cephede birden cereyan eder.
Burjuva ideolojisine ve saptırmala-
rına karşı proletaryanın devrimci
savaşı ideolojik bir savaştır." (Bütün
Yazılar syf: 446)

Bu üç mücadele Türkiye devrim
mücadelesinin hangi temeller üzerinde
yükseltileceğini göstermektedir. 

İktidar iddiası olmayanlar bu mü-
cadele yollarını kendi düzen içi, icazetçi
politikalarına göre belirlemektedirler.

Bu türden bakış açılarına sahip
olanlar bugüne kadar hiçbir zafer ka-
zanamadılar ve kazanamayacaklardır. 

Zafer Nasıl Kazanılır?
Bu soruya Vietnam'da emperyalist

işgale karşı savaşanlar şöyle cevap ve-
riyor: 

"Halk 'neden ve kimin için' sa-
vaştığını öğreniyor fakat, bir nokta ek-
sik kalıyordu. 'neden ve kimin' nok-
talarını iyice açıklığa kavuşturmamız
gerekiyor" diye devam etti Wink 've
bunlara bir üçüncü nokta eklememiz

gerekiyor, bu da 'zaferin kesin' ol-
duğudur. Çünkü eğer askerler, zafe-
re inanmadan yalnızca 'neden ve ki-
min için'in anlamını kavrarlarsa so-
nuçlar tam anlamıyla yeterli olma-
yacaktır." (N.G. Bunchekku-Viet-
nam Kazanacak, syf: 39)

Sınıflar savaşında zafer kazan-
mak için "neden ve kim için" sa-
vaştığını bilmek önemlidir.

Bu "sınıf bilinci"ne sahip olmak
demektir. Sınıf bilinci inancı da ya-
ratır. İnanç sahibi olmak temel bir öne-
me sahiptir.

İnanç; bilgi ve gerçeğin birleş-
mesiyle oluşur. 

Devrimin ve sosyalizmin zaferine
inancımızı artırmak için bilgi edin-
meliyiz. Bilgi her yerdedir. Bilgi,
okuduğumuz kitaplarda, hayatın
içindeki mücadele pratiğimizde; işçi
grevlerinde, öğrencilerin ders boy-
kotlarında, mahallelerde halkın ya-
şadığı sorunlarda, hayatın her ye-
rindedir. 

Öğrenmeye açık olmak geliş-
menin anahtarıdır. Öğrenmeye açık
olan bir çocuktan bile öğrenebilir. 

Bilgiyle ve sınıf kiniyle donan-
mayanlar, inançlı olmayanlar zor-
luklar karşısında savrulmaya, boyun
eğmeye mahkumdurlar. Sınıf kini, za-
fer bilincimizi oluşturur. 

Devrim ve sosyalizm inancı taşı-
yanlar zorluklar ve baskılar karşısın-
da yılmazlar, tam tersine zulme kar-
şı direnişi büyütürler. 

Bunun içindir ki emperyalizm ve
oligarşinin yılgınlığı, inançsızlığı bü-
yüttüğü, sosyalist ülkelerin bir bir yı-
kıldığı 1990'lı yıllarda, 12 Temmuz-
larda "ölen ama teslim olma-
yan"dık. "Yoldaşlar bizi aşın" ka-
rarlılığıyla mücadeleyi büyüttük.
Orak çekiçlerin bayraklardan çıka-
rıldığı, teslimiyetin kol gezdiği dö-
nemlerde, 16-17 Nisan’larda "orak
çekiçli bayrak ülkemizin her ye-
rinde dalgalanacak" diyerek halk-
ların biricik kurtuluşu olan sosyaliz-
mi savunan olduk. Ve 2000'lere kadar
uzanan süreçte sayısız direnişler,
kahramanlıklar yarattık ve zaferler ka-
zandık.

Emperyalizmin "ya bendensin,
ya da düşmanım", "teslimiyet ya da

Ders: Zaferi Sadece
İnananlar Kazanır

Zaferi Sadece
İnananlar

Kazanabilir!
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ölüm" dediği 19-22 Aralık 2000
Hapishaneler Katliamı’na ceva-
bımız "ya özgür vatan ya
ölüm" oldu. Beyinlerimiz düş-
mana teslim etmek asla bir se-
çenek olmadı. 7 yıl süren Büyük
Direnişi zaferle taçlandırdık.

19 Aralık Türkiye devrim ta-
rihinde bir dönüm noktasıdır. O
günlerde "kaymak tabaka"sını
koruyarak, "farkımızı koyduk
iyi oldu", "biz aynı mahalleden
değiliz" diyerek mücadeleden ka-
çanlar aslında kendi inançsızlıklarına
kılıf aradılar. 

Zafer Kolay Elde
Edilen Bir Olgu Değildir...
İnanç, Kararlılık ve
İktidar İddiası
Gerektirir...

Faşizmin hüküm sürdüğü ülke-
lerde demokratik mücadelelerle ka-
zanılan hiçbir hakkın kalıcı olacağı-
nın garantisi yoktur. 

Hal böyleyken yine de demokra-
tik mücadelenin gerekliliğini yadsı-
yamayız. 

Faşizme karşı savaşta elde edilen
tüm haklar ödenen büyük bedeller sa-
yesinde kazanılmıştır. 

Ülkemizde hiçbir hak yoktur ki,
bedeller ödenmeden elde edilmiş ol-
sun. Yayın faaliyetlerimizden, de-
mokratik kurumlara, basın açıkla-
malarından 1 Mayıs’lara kadar tüm
kazanımlar için bedeller ödenmiş ve
halen de ödenmektedir. 

Faşizmin baskısından çekip alınan
benzeri tüm kazanımlar faşizmin bir
lütfu değildir. 

Mücadele ilmek ilmek örülmüş;
fedakarlık, emek, sahiplenme ile za-
fere taşınmıştır. 

Yakın zamanlarda pek çok işçi di-
renişi zaferle sonuçlandı.

Türkan Albayrak, Cansel Ma-
latyalı’nın tek başına sürdürdükleri
direnişler; Roseteks, Darkmen, Ka-
zova, Beltaş direnişleri; Doluca,
Sarıgazi Bölge Hastanesi direnişi... 

Hepsi de daha ilk gününden iti-
baren zaferin kazanılacağına, sonuç
alınacağına duyulan kesin inançla

başlamışlardır. 
YÖK'e karşı mücadelenin nasıl ol-

ması gerektiğini DTCF işgali gibi ey-
lemlerle öğreten Dev-Genç'lilerin za-
ferleri de mayasını tarihsel birikim-
lerinden almaktadır. 

YÖK'ün ilk kurulduğu yıldan bu
yana sürdürülen 6 Kasım Boykotla-
rından Kızılay Direnişlerine; 1 Ara-
lık İşgali’nden parasız eğitim çadır-
larına her direniş ve her zafer aynı
Marksist-Leninist ideolojinin yarattığı
cüret, kararlılık ve militanlığın so-
nucudur.

-1984, 1996 ve 2000-2007 Ölüm
Oruçları...

-3 yıl, 4 ay, 2 hafta, 1 gün olmak
üzere toplam 1230 gün tecrite karşı
süren Abdi İpekçi Parkı direnişi...

-Gençliğin, "Parasız Eğitim İsti-
yoruz" kampanyası.

-AKP zulmünün elinden çekip
alınan hasta tutsaklarımız...

-Ayhan Efeoğlu'nun kaybedilme-
sine karşı sürdürülen mücadele...

-Ali Yıldız'ın toplu mezardan çı-
kartılabilmesi için başlatılan ölüm oru-
cu...

-Ferhat Gerçek'in polis kurşu-
nuyla felç bırakılmasına karşı sürdü-
rülen mücadele ve "Ferhat Gerçek
Yürüteci"nin hayata geçirilmesi...

-İşkencede katledilen Engin Çe-
ber'in katillerinin yargılanması ve
cezalandırılması süreci...

-Özgür tutsakların Yunanistan ha-
pishanelerinde direniş geleneklerine
yeni halkalar ekleyerek zafer kazan-
maları...

Tüm direnişlerimize yön veren za-
fere olan sonsuz inanç ve Marksist-
Leninist ideolojidir. 

Zaferlerin ve sonuç almanın ül-
kemizdeki adı CEPHE TARZI mü-

cadele olmuştur. 
Faşizme karşı sürdürülen

hiçbir mücadele protestocu
anlayışıyla ele alınmamalıdır.
Aksi takdirde faşizm koşul-
larında hiçbir kazanım elde
edilemez. 

Protestoculuk, düzen içi
anlayışların sonucudur. 

Düzen içi olmak demek
iktidar perspektifi taşıma-
mak, dolayısıyla da zafer ka-

zanamamaktır.
Çünkü bu anlayışın sahipleri za-

fere inanmazlar... Emek ve fedanın
gücünü bilmezler; halka ve kendile-
rine güvenmezler.

Emperyalizmin yeni-sömürgesi
olan ülkemizde hiçbir zafer devrim ve
iktidar iddiası olmaksızın kazanılamaz. 

İşte Cephe tarzı mücadelenin her
anında devrime inanç, iktidar iddia-
sı ve hedefi vardır. 

Dergi dağıtımından basın açıkla-
masına, legal-illegal bir çok faaliye-
timize kadar bu bakış açısı hakimdir...

Faşizme karşı kazanılan her zafer
halkta moral gücünü arttırır; devrim
ve sosyalizm umudunu güçlendirir.
Bu sayede halk kitleleri düzenden ko-
pacak ve devrimci politikalar etrafında
birleşecektir.

Mücadele her zaman düz bir seyir
izlemez. Çoğu zaman Mahir Ça-
yan'ın dediği gibi "sarp, engebeli, do-
lambaçlı yollardan" yürünecektir.
Nihai zafere de bu küçük küçük za-
ferlerin kazanılmasıyla ulaşılacak...

Tek tek onlarca kahramanlık so-
nucu zafer kazanılacaktır.

Ancak önemli olan her koşulda di-
renmek ve mücadele etmektir. 

Direnmeyenler ve mücadele et-
meyenler baştan kaybetmişlerdir. Di-
renmeyenler zaferler kazanamaya-
cağı gibi var oldukları durumu da ko-
ruyamayacak ve daha geriye savrul-
maktan kaçamayacaklardır. 

Tarih defalarca göstermiştir ki,
direnmeyen çürür... 

Cephe tarzı mücadelede hiçbir
statü-sınır ve yeterlilik duygusu yok-
tur. 

Sürekli olarak faşizme darbeler
vurmak, vurmak, vurmak vardır. Tıp-
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kı denizdeki dalgaların sürekli olarak çarp-
masından dolayı kayaların aşınması gibi...

Cephe tarzı mücadele bedeller üzerine şe-
killenmektedir. Her koşulda ölünecek ama
faşizme boyun eğilmeyecektir. 

19-22 Aralık Hapishaneler katliamı ül-
kemizde bir milattır. Emperyalizmin ve
oligarşinin yok etme saldırısını bedel öde-
meden "blöf"le durduracağını, kolay zafer
elde edeceğini sananlar sonuçta teslim ol-
dular. Bugün gelinen noktada Türkiye halk-
larına tek bir zafer armağan etmedikleri gibi
Türkiye devrim mücadelesine kara bir leke
olacak 24 gerillanın ellerindeki silahlarla tes-
lim olmasına yol açtılar. 

Zafer ya da teslimiyet politik-ideolojik
bir tercihtir. Zaferi ancak her ne pahasına
olursa olsun kazanmaya karar vermiş olan-
lar kazanır.

Her ne pahasına olursa olsun demek ha-
yatı pahasına demektir. Sadece ölümü göze
alanlar zafer kazanabilirler.

Zorlu ve amansız mücadeleler olmaksı-
zın, kan ve ter dökülmeksizin kolay zafer ka-
zanmayı beklemek umutsuz ve yorgun bir
düşüncedir.

19-22 Aralık'ta operasyonu durdurmak,
yoldaşlarını, devrim ve sosyalizm umudu-
nu korumak için feda eylemi yapan Fidan
Kalşen şehit olurken yedi dakika bo-
yunca yanarak ayakta durmuştur. Fidan
Kalşen bu süre boyunca elleriyle zafer işa-
reti yapmıştır. Bu iradeyi yaratan zafere olan
inançtır. 

Bayrampaşa Hapishanesi’nde diri diri ya-
kılan 6 kadından biri olan Seyhan Do-
ğan'ın kömürleşen bedeni zaferin adıdır.
Onların yarattığı kahramanlık destanları
ile zaferler kazanılmıştır. 

Her Cephelinin doğum yeri Kızılde-
re’dir.

Bu demektir ki her Cepheli direnmeye ve
zafer kazanmaya doğar. 

Cepheliler her koşul altında direnirler...
Her şeyimizi dişimizle, tırnağımızla, kanı-
mızla yaratacağız.

Sürekli öğrenerek, pratikten yeni tecrü-
beler edinerek zafere kadar savaşmaya de-
vam edeceğiz. 

Zafer savaşanlarındır.
Her koşul altında sonuna, sonsuza, so-

nuncumuza kadar direnmeye, zaferler ka-
zanmaya devam edeceğiz. Bu inançla nihai
zaferimize ulaşacak; bağımsız, demokratik
ve sosyalist Türkiye'yi kuracağız. 

Cepheli bulunduğu her yerde
savaşın propagandasını yapar.
Çünkü emperyalizme ve işbirlik-
çisi oligarşiye karşı savaşmakta-
dır. Devrimin yolu, yani halkın
kurtuluşunun, vatanın bağımsız-
lığının yolu mücadele etmekten,
savaşmaktan geçer. Savaşmaksa
kendini katmayı, adamayı gerek-
tirir. O halde mücadelesinde Cep-
helinin en iyi propaganda aracı
kendisidir diyebiliriz.

Cepheli kitleler için, yoldaşla-
rı için okul olması, inanç taşıyıcı-
sı olmasını bilmelidir. Cepheli-
nin hareket etmesini, yürümesini
sağlayan ayaklarıysa, kitleler için-
de hareket etmesini sağlayan inan-
cıdır. Yüreğinden ve bilincinden
süzülüp gelen devrim inancı, ısrarı,
kararlılığı kadar etkili bir şey yok-
tur kitleler nezdinde. Cepheli kit-
leler içine inanç tohumunu savaşın
propagandasını yaparak eker. Kimi
zaman afiştir yaptığı, bildiridir,
yazdığı yazıdır, kahvehanelerde
yaptığı konuşmadır. Ya da attığı sa-
pan, attığı taş, barikatın ardındaki
yürektir. Elde silahtır, sözde slo-
gandır. Sıktığı mermidir, dağların
doruklarını adımlayan adımlar,
yurtdışında savaşa kattığı emeği-
dir. Ve tüm bunlarla hedeflediği ik-
tidarın kendisidir.

Cephelinin bu konudaki en

zengin örnekleri yine tarihinde,
şehitlerindedir. 6 Aralık 1994'te
şehit düşen Kemal Askeriler ıs-
lıklarla, marşlarla, tempo tutarak,
Cephe bayrağını açarak yarat-
tıkları direnişleriyle bırakalım
köylüleri kendilerini katletmek
için gelen düşmanı dahi sars-
mışlardır. 19 Aralık'ta Fidan Kal-
şen bedenini tutuşturmadan he-
men önce haykırmış, "Siz bu va-
tanı sevemezsiniz, sevseydiniz

eğer..." diye seslenmiştir. 2001 yı-
lında ölüm orucundan şehit düşe-
cek Özlem Durakcan ölüm orucu
eyleminden önce katıldığı demo-
kratik bir eylemde 19 Aralık Kat-
liamı’nı bindirildiği otobüste teş-
hir etmiştir. Yüzü gözü kan için-
de olan Özlem halka ölüm oru-
cunu, tecrit saldırısını, polisin
devletin saldırısını anlatmıştır.

Örnekler çoğaltılabilir. Ancak
her örneğin gösterdiği bir nokta
vardır: Neyi neden yaptığını bilen
Cepheli savaşın propagandasını
her yerde yapar. Her türlü aracı ya-
ratıcı kullanır ama her zaman en iyi
propaganda aracı Cephelinin ken-
disidir. Sözleri, oturuşu, kalkışı, dü-
rüstlüğü, sözünün eri oluşu, öz-
verisi, mütevazılığı, savaşkanlığı-
dır... Savaşın propagandasını yapar.
Kitleleri bu düzenin kirinden-pa-
sından arındırır kendi kurtuluşu-
muz için ayağa kalkalım der.

Sonuç olarak, Cepheli mahal-
lede, dernekte, evde, şehirde, yurt-
dışında, işkencede her yerde sa-
vaşın propagandasını yapar. Sa-
vaşın propagandasını yapmak da
kimi zaman AKP politikalarını
teşhir etmek, kimi zaman bir gen-
cin, halkın sorununu çözmektir.
Sonuçta bunların tümü kitleleri ör-
gütlemeye, savaşı büyütmeye hiz-
met eder.

Cepheli̇ Bulunduğu Her Yerde
Savaşın Propagandasını Yapar

 Slogan kitleye hitap
etmelidir.

 Bizim iddiamızı dile
getirmelidir.

 Olayı anlatmalıdır.
 Süreçle birleştirmelidir.
 Sade olmalıdır.
 Kavramlar sorunu değil

değerler sorunudur.
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Elbistan Hapishanesi'nde tutsaktı
Güler Zere. 2008 yılının Ağustos
ayında "diş ağrısı" şikayetiyle
çıktı doktora. Hastaneye sevk edildi
ama hastalığına bir teşhis koyama-
dılar! Adana Balcalı Hastanesi'ne
gönderildi. Doktor doku örnekleri
almadan 2 ay sonrasına randevu ve-
rerek Elbistan Hapishanesi'ne yolladı.
Şubat 2009'da kanser teşhisi konuldu. 

Güler, bu süreci şöyle anlatıyor-
du:

"Riskli bir ameliyat geçireceğim.
Işın tedavisi falan olacak. Fakat bu
büyüme ağzımın sol tarafına yayıldığı
için orayı komple alacaklar yayılmayı
engellemek için. Kesin yok edeceğiz,
demiyorlar. Çünkü büyüme hızlı.
Beni 2 ay boyunca bekletip parça
alan doktor sorumlu bundan. Onun
yerine ilk gittiğimde parça alsaydı,
şimdi alınan yer daha küçük olur-
du." (12 Şubat 2009 tarihli mektu-
bu)

12 Mart 2009 günü, Güler'in avu-
katları, cezasının infazının ertelenmesi
için Adana Başsavcılığı’na başvurdu.
Talep reddedildi. Güler, tahliye edil-
medi. Ameliyat edilmediği için de
hastalığı gün gün ilerledi ancak gerekli
tedavi de yapılmadı.

Ortada bir keyfilik vardı. Tahliye
edilmek, Güler'in yasal hakkıydı.
Buna rağmen sınıf kiniyle yaklaşan
düşman, yasal hakkını gasp ederek
Güler'i katletmek istedi. Elbetteki
böyle bir yasal hak olmasa bile
Güler'in tahliye edilmesi gere-
kirdi. Çünkü o halkı ve vatanı
için mücadele eden bir dev-
rimciydi ve bu nedenle tutsak
düşmüştü. 

Güler'i zulmün elinden al-
manın tek yolu vardı: Kararlı
bir mücadele! Yoldaşları da
öyle yaptılar. Bu mücadeleyi,
TAYAD'lı Aileler, "Güler
Zere'ye Özgürlük" şiarıyla
başlattıkları kampanya ile

ilan ettiler. Temmuz ayının başından
itibaren her yer "Güler Zere'nin tah-
liye edilmesini istiyorum! Çağrıma
sen de katıl!" afişleriyle donatıldı.
Bunları "Ülkemizin Hapishanele-
rinde Tutsaklar Öldürülüyor! Her-
kese anlatın, zulmü duymayan kal-
masın!" afişleri izledi. Birçok eylem
ve direniş kimsenin herhangi bir şey
söylemesine gerek kalmadan ortaya
çıktı. Tüm Cepheliler seferber ol-
muşlardı.

Herkes kendinden bir şeyler ka-
tarak kampanyayı büyüttü. 

Kampanya ile sonuç alınmaya
başlanmıştı. 22 Haziran 2009'da Çu-
kurova Üniversitesi Adli Tıp Anabi-
limdalı Başkanlığı, Güler'in "ceza-
sının infazının ertelenmesi" gerektiği
yolunda bir rapor hazırladı. Ama
faşist devlet bu raporu geçersiz say-
dı.

5 Temmuz'da Güler 14 saatlik iş-
kenceye dönüşen bir yolculukla Ada-
na'dan İstanbul'a getirildi. 2 dakika
muayene(!) edilip aynı gün geri gö-
türüldü. Sonuçta halk düşmanı Adli
Tıp yönetimi, "Güler Zere'nin in-
fazının hastanede devam edilmesi"

yönünde rapor verdi. Sonraki günlerde
muayene(!) eden ekipte onkoloji uz-
manı olmadığı ortaya çıktı. 

Adli Tıp'ın tıpla, bilimle, hukukla
değil, düşmanlıkla hareket ettiği bir
kez daha açığa çıktı. 

10 Ağustos'ta Güler'in tekrar uz-
manlarca muayene edilip cezasının
ertelenmesi raporunun hazırlanması
talebiyle Adli Tıp önünde "Özgürlük
Nöbeti"ne başlandı. Artık infazcıların,
işkencecilerin, tecavüzcülerin hami-
leri, her gün gerçekleşen eylemlerle
gün gün katlettikleri Güler Zere'nin
yoldaşlarını, dostlarını göreceklerdi.

10 Temmuz'da Balcalı Hastanesi
önünde aralarında Güler'in babasının
ve TAYAD'lıların bulunduğu bir grup
tarafından oturma eylemine başlandı.
Hastanenin önü bir direniş mevzisine
çevrildi.

Taksim'de her hafta (tüm sol ör-
gütlerin ortaklaştığı) binlerin katıldığı
yürüyüşler yapılmaya başlandı. "Gü-
ler Zere ve Hasta Tutsaklara Öz-
gürlük" eylemleri, birçok şehirde
süreklileşti. Kampanya ülke sınırlarını
da aştı. Dünyanın her yerinde AKP
iktidarı teşhir ediliyor, hesap sorulu-
yordu. Dün Güler'e "terörist" diyen
Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu
gibiler, "O bizim kızımız" demeye
başladı. Ama yine de iktidar ve Adli
Tıp faşist politikalarında ısrar edi-
yordu. Ve eylemler aralıksız sürü-
yordu. Adli Tıp Genel Kurulu 10
Eylül 2009'daki toplantısında Gü-
ler'in dosyasını görüşmedi bile. 

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül,
basında dile getirilen tahliye tale-

bine ilişkin, "Ailelerinin veya
kendilerinin başvurusu ol-
madan bir işlem yapama-
yız" diyerek merhamet di-
lemeyi dayatıyordu.

"Merhamet Değil Ada-

Hasta Tutsaklara Özgürlük
Mücadelesi̇ni̇n Sembolü: 

Güler Zere ve Güler Zere'ye
Özgürlük Kampanyası
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let İstiyoruz" dedi Güler'in yoldaşları. Güler ve yoldaş-
larının başeğmezliği ve direnişi karşısında daha fazla
duramadılar. Güler hakkında kendi sözlerini çiğneyerek
tahliye kararını verdiler. Adli Tıp aylardır almadığı kararı
bir günde almak zorunda kaldı. Kuryeler seferber edildi.
Uçakların kapısında belgeler imzalatıldı.

148 günlük kampanyanın ardından 6 Kasım'da Güler
Zere’nin tahliye kararı verildi.

Zere, hapishanedeki direnişin, başeğmezliğin ve hasta
tutsakların simgesi olarak özgürlüğüne kavuştu.

Zere'de simgeleşen hasta tutsakları sahiplenişimiz,
özgürlüğüne kavuşturmamız, tarihimize eklenen yeni
bir halka oldu ve hasta tutsaklar mücadelesi geleneksel-
leşerek yeni kazanımlarla sürdü. 

Bugün TAYAD’lılar tüm hasta tutsakların özgürlüğü
için yeni bir kampanya başlattılar. 

Faşist AKP iktidarı hasta tutsakların tedavilerini en-
gelleyerek tutsakların hastalıklarını tutsakları teslim al-
manın bir aracı olarak kullanmaktadır. Buna izin verme-
yeceğiz. Tüm hasta tutsakların özgürlüğünü kazanmadan
AKP’nin katletme politikasını boşa çıkartamayız. 

Hasta tutsakların tedavilerini engellemek insanlık dı-
şıdır. Hiçbir meşruluğu yoktur. 

Hasta tutsakları katletmek AKP için politika haline
gelmiştir. Ceza İnfaz Yasası bile hapishane koşullarında

tedavisi mümkün olmayan tutsakların infazlarını tedavileri
yapılıncaya kadar ertelemektedir. Ancak AKP buna
rağmen Adli Tıp Raporu şartı ile hasta tutsakları ölümün
eşiğine getirmeden tahliye etmemiştir. Öyle ki Adli
Tıp’tan tahliye raporu çıkan tutsak ya tahliye işlemleri
bitmeden ölmüştür ya da tahliye olduktan bir iki gün
sonra ölmüştür. 

AKP’nin yaptığı sınıf düşmanlığıyla hareket etmektir.
Bir cezalandırma yöntemidir. Bir çeşit infaz yöntemidir. 

AKP, dördüncü yargı paketiyle bu politikalarını daha
açıktan ortaya koymuştur. İstediği hasta tutsağı tahliye
ettirecek, istemediğini de “toplum için güvenli değil”
diyerek tutsakların hastalıklarını onları teslim almanın
aracı olarak kullanacak. 

Adli Tıp Kurumu tarafından verilmiş “hapishanede
kalamaz, tek başına hayatını idame ettiremez raporu”
bulunmasına rağmen Terörle Mücadele Birimleri tarafından
“toplum için güvenli birinin olması” onayı da verilmesi
gerekmektedir.   

Yani hasta tutsak devrimci ise iktidarlara boyun eğ-
memişse, teslim olmamışsa “toplum için güvenli değil”
denilerek  ölene kadar hücrelerde tutulacak. 

Bu politikayı boşa çıkartmalıyız. Hasta tutsakların
özgürlüğünü istemek en meşru hakkımızdır. 

Onun için hedefimiz tüm tutsakların özgürlüğüdür.

AKP'nin yönetememe krizi
derinleşerek sürüyor. Oligarşi
içi iktidar savaşı büyüyor. "Ye-
sinler birbirlerini" denilerek ge-

çiştirilecek bir durum değil elbette. Halkın alın terini,
emeğini, ülkenin zenginliklerini kim yiyecek, iktidarın
nimetlerinden kim yararlanacak diye sürdürülen oligarşi
içi kavgada ortaya saçılan pislikler bile yağma ve talanın,
hırsızlığın, soygunun hangi boyutlara ulaşabileceğini
gösteren küçük bir parça. Soygun, yağma, talan, hırsızlık
bu düzenin yasasıdır. Düzenin çarkları böyle dönüyor...
Pisliği devrim temizler... Sömürü ve zulüm düzeni
sürdükçe adalet, özgürlük sağlanamaz. Halkı aç, işsiz,
yoksul bırakan bu soyguncular trilyonları evlerinde sak-
lıyor. Vatanın tüm zenginliğini onursuzca satıyorlar. Ye-
dikleri halkın eti, içtikleri halkın kanıdır. Yaşananlar bir
kez daha ve çok yakıcı biçimde halkın komitelerde,
meclislerde örgütlenmesinin zorunluluğunu göstermektedir.
Halk örgütlü olursa hırsızın, soyguncunun, zalimin
yakasına yapışır, hesap sorar. Halk örgütlü olursa bu
yağma ve talan düzenine son verebilir. Başka yolu yoktur.
Ve inanıyoruz ki, halk vatan hainlerinin, emperyalizmin
uşaklarının düzenine son verecek; bağımsız, demokratik,

sosyalist Türkiye mücadelesini zafere taşıyacaktır.

Kürt milliyetçileri bir kez daha AKP'ye destek vererek
halktan ne denli uzaklaştığını gösterdi. AKP iktidarda
olduğu sürece Kürt milliyetçileri AKP'ye koltuk değnekliği
yaptı. 19 Aralık’ta olduğu gibi Haziran ayaklanmasında
da direnenlerle aralarına koydukları farkı, şimdi yine
tekrarlıyorlar. Oysa görünen gerçeğe gözlerini kapamaktan
vazgeçip halka özeleştiri vermeleri, "çözüm süreci"
denen tasfiyeciliği mahkum etmeleri gerekirdi. Halka
dönüp, "hırsız, soyguncu, yağmacı iktidardan, bu dü-
zenden Kürt halkına çözüm çıkmaz" diyerek, çözümün
devrimde olduğunu anlatmaları gerekir. Fakat bu ger-
çeklikten, bu pratikten çok çok uzaklar. "AKP'ye bir şey
olmasın" endişesi ile hareket ediyorlar.

Halkın katledilmesi, işkence, baskı, tüm faşist yasalar;
tüm yağma-talan-yıkım politikaları... Hepsi de bu sömürü
düzeni sürsün diye yapılıyor. Halkımız birleşecek, dire-
necek, mücadeleyi büyütecek ve bu yağma düzenine
son verecek...

Her şey halkın ellerindedir...

Her şey halkın örgütlü gücündedir...

AKP İktidarından
Hesap Sormak Meşrudur

Düşmanı
Halk

AKP



Eski zamanlarda İs-
tanbul’da köprüleri, yol-
ları, tarihi eserleri de-
falarca halka satmaya
kalkan dolandırıcılar

varmış.

Düzenbazlıkları teş-
hir olduğu halde her de-

fasında aynı numarayı
yapmaktan vazgeçmezler-

miş. Aziz Nesin "Sülün Os-
man" isimli hikayesinde Kız

Kulesi’ni 5-6 defa, Galata Köp-
rüsü’nü 10-15 defa "kelepir
mal" diye satmaya kalkan meş-
hur bir dolandırıcıyı anlatır.

Bugünün "düzenbazları"
emperyalistler de "aynı numa-
rayı" bir kez daha "satmaya"
kalktılar.

Suriye’de emperyalistlerin
"çözüm"ünü hedefleyen Cenev-
re-2 Konferansı’ndan hemen
önce Suriye’de Esad’ın asker-
lerinin yaptığı ileri sürülen "iş-
kence arşivi"nin görüntüleri ve
raporları gazetelerde yayınlandı.
Güya "Sezar" kod adını ver-
dikleri eski bir asker fotoğrafları
araştırma ekibine vermişti. Ra-
pora göre işkenceyle öldürülen
11 bin kişiyle ilgili toplam 55
bin fotoğraf vardı. 

Ne "tesadüf" ki bu araştırma
"Suriye’yi savaş suçları nede-
niyle yargılatacak deliller"in
peşine düşmeyi iş edinmiş iş-
birlikçi Katar’ın sağladığı fi-
nansmanla yapılıyordu.

Ve yine ne "tesadüf" ki bu
haberi aynı anda CNN, Guardian,
TRT ve AA (Anadolu Ajansı)
yayınlıyordu. 

CNN Amerikan emperyaliz-
minin, Guardian AB emperya-
lizminin, TRT ve AA da işbirlikçi

faşist AKP’nin  psikolojik savaş
örgütleyicileri olarak bir kez daha
görevlerini yaptılar.

Hiç kuşkusuz Cenevre’de
Esad iktidarı ile görüşmeler yapan
emperyalistler, Esad ve onu sa-
vunanlar üzerinde baskı kur-
mak; onları köşeye sıkıştırmak
için bu oyunu tezgahladılar. Em-
peryalistlerin bunu yapmasına
neden olan Suriye halkının dire-
nişidir.

Suriye’yi de Irak gibi, Libya
gibi girip kısa sürede dağıtmak,
talan etmek, parçalamak istiyor-
lardı. 

Ama hesapları tutmadı. Di-
renen Suriye halkı emperyalist-
lerin tüm planlarını bozdu.

Emperyalistler geçtiğimiz ay-
larda "askeri müdahale"nin çözüm
olmadığını; siyasi çözümün gerekli
olduğunu dile getirmeye başladılar.
Yalandı tabi ki... Gözleri korktu
emperyalistlerin... Suriye halkını
doğrudan bombalamaktan, kat-
letmekten vazgeçmişlerse direnişin
gücünden çekindikleri içindir. 

Bugün de "siyasi çözüm" de-
dikleri tiyatroyu Cenevre’de sah-
nelemeye çalışıyorlar. Orada her
kesimi kendi denetimlerine almaya;
çizdikleri çerçevenin dışına çı-
kartmamaya çalışıyorlar.

İşbirlikçi Katar parası, CNN
reklamıyla tezgahladıkları "Suri-
ye’nin savaş suçları" numarası
da bu hedefe hizmet ediyor. Suriye
yönetimini denetim altında ve sa-
vunmada tutmaya çalışıyorlar. 

Dünya halkları bu oyunu daha
önce defalarca gördü.

Irak’ı işgal etmek için bahane
arayan Amerikan emperyalizmi,
her türlü psikolojik savaş yönte-

Bu resimler, dünyanın dört bir
yanında işkence merkezleri açan
emperyalistlere aittir!

Romanya’da morglardaki resimleri Çavuşeskular’ın
katliamları diye göstererek karşı devrimi gerçekleş-
tirdiler.

Irak’ta petrole bulanmış karabatak görüntüsünü
göstererek ve kimyasal silah yalanlarıyla 1.5 milyon
Iraklı’nın katledildiği işgali gerçekleştirdiler. Daha
sonra petrole bulanmış karabatağın Kanada’da olduğu,
kimyasal silahların da yalan olduğu ortaya çıktı... 

Şimdi de Suriye’deki politikalarını hayata geçirmek
için bu işkence resimlerini ortaya çıkardılar.

YUKARIDAKİ RESİMLERİN TEREDDÜTSÜZ
EMPERYALİSTLERE AİT OLDUĞUNU BİLİYO-
RUZ! ÇÜNKÜ; 

DÜNYANIN DÖRT BİR YANINDA İŞKENCE
MERKEZLERİ KURANLAR ONLARDIR!

İŞKENCE UÇAKLARI, İŞKECE GEMİLERİ,
GUANTANAMO’LAR, BAGRAM’LAR, EBU GA-
RİP’LER, F TİPLERİ ONLARIN ESERİDİR!

BÜTÜN DÜNYAYA İŞKENCE ALETLERİ SA-
TANLAR EMPERYALİSTLERDİR!

BÜTÜN DÜNYADA İŞKENCECİLERİ EĞİ-
TENLER EMPERYALİSTLERDİR!

Emperyalistlerin "Siyasi Çözüm" Masasında İşkence Fotoğrafı Demagojisi...

TTÜM İŞKENCE ARŞİVLERİ
EMPERYALİSTLERE AİTTİR

MAHALLELERİMİZDE YOZLAŞMAYA İZİN VERMEYECEĞİZ36



mini devreye sokmuştu. Yine CNN
başta olmak üzere burjuva TV ka-
nalları ve gazeteler günlerce petrole
bulanmış bir karabatağın görüntü-
lerini yayınladılar. 

Emperyalist propaganda Sad-
dam’ın işkenceci ve katliamcı oldu-
ğunu anlatıyor; her tür kirliliğin, do-
ğadaki canlıların yok olmalarının so-
rumluluğunu da Saddam’a yüklü-
yordu. 

Yıllar sonra bu karabatağın Ka-
nada açıklarındaki bir emperyalist
petrol şirketinin petrol tankerinden
yayılan petrolden kaynaklandığı or-
taya çıktı. 

Emperyalistler bir karabatak gö-
rüntüsünün altında milyonlarca in-
sanın katliamını perdelemeye çalış-
mışlardı.

Emperyalist işgal boyunca Irak’ta
1.5 milyon Iraklı katledildi. Amerikan
askerlerinin 2012 yılında geri çekil-
mesinden bu yana her gün ortalama
100’ün üzerinde Iraklı ölmeye devam
ediyor. 

Romanya’da Çavuşeskular’ın kat-
ledilmesi ise burjuva medya eliyle
örgütlenmiş bir darbeydi. Günlerce
morglardaki cesetleri gösterdiler...
Bunları Çavuşeskular’ın katlettiği
yalanlarını söylediler... Sonra da
Romanya’da darbe ve katliam yoluyla
karşı-devrimi gerçekleştirdiler.

İşkencenin Başı
Amerika’dır, Avrupalı
Emperyalistlerdir

En büyük katliamcı onlardır...
Dünyada nerede kan dökülse orada
mutlaka emperyalistlerin çıkarları
vardır.

Daha önceki tecrübelerimizle bi-
liyoruz ki, Suriye’nin yaptığını söy-
ledikleri işkence görüntüleri de em-
peryalistlere aittir. 

Amerika dünyanın dört bir yanına
gizli işkence gemilerini, işkence uçak-
larını gönderir; "yeni işkence yön-
temleri" araştıran katiller yetiştirir. 

Amerika’ya doğrudan ya da iş-
birlikçileri aracılığıyla suikastler,
komplolor, darbeler tezgahlamıştır.

Dünyada milyonlarca insanın kay-
bedilmesini, katledilmesini örgütlemiştir.
İşbirlikçilerine askeri okullarda, gizli
üslerde işkence, katliam yöntemleri
öğreten; faşist şefleri eğitip halkların
başına musallat eden Amerika’dır.

Amerika’nın işlediği suçlar say-
makla bitmez. Latin Amerika’dan
Japonya’ya; Endonezya’dan İran’a,
Haiti’den Afrika’ya kadar her yerde
Amerikan eliyle örgütlenmiş işken-
celer, katliamlar vardır. Guatemala’da,
El Salvador’da öldürülerek toplu me-
zarlara konulan köylüler; Yugoslav-
ya’da birbirine kırdırdığı halklar; Bo-
livya’da katledilen on binlerce tarım
ve maden işçisi... Hepsinin sorumlusu
emperyalistlerdir.

İşkenceleriyle ünlü Guantanamo,
Ebu Garip hapishaneleri... Hepsi
Amerika’nın eseridir.

Amerikan hapishanelerinde görev
yapan bir subay "deneyleri"nden
elde ettiği sonuçları anlatırken "en
etkili" işkence yönteminin tutsakların
kafalarını suya sokmak ve onlarda
boğulma hissini yaratmak olduğunu
söylüyordu. 

İşkence aletlerinin fuarlarını açan,
bu konudaki uzmanlıklarını pazarla-
yan İngiliz emperyalizmidir.

İşkence görüntüleriyle demagoji
yapanların hepsi tescilli işkenceci ve
katliamcılardır. 

Her zaman yaptıkları gibi çıkar-
larını güvenceye alacak yeni bir tez-
gahın peşindedirler...

Ellerindeki fotoğrafların çekildiği
yerler ancak kendilerinin, işbirlikçi-
lerinin hapishaneleri ya da işkence-
haneleri olabilir. 

Söz konusu araştırmayı yapan ha-
kimler grubunun kimliği bile bu fo-
toğrafların amacını sorgulatmaya ye-
terlidir.

Her biri Bosna, Liberya gibi ül-
kelerde "savaş suçlarını" yargılamış...
Her biri emperyalistlerin neden olduğu
katliamları, parçalanan ülkeleri, toplu
mezarları araştırmışlar. Yani  emper-
yalistler işleri bitirip o ülkeden çık-
tıktan sonra bu "hakimler" gidip
"adalet" dağıtarak "ortalığı düzelt-
miş"ler. Halkların öfkesini törpüle-

meye, gerçek düşman emperyalizmin
yüzünü maskelemeye çalışmışlar.
Her biri elinde silah yerine hukuk
kitapları tutan; "temiz yüzlü" "temiz
giyimli" barbarlar...

Güya "Sezar" işkence görüntüle-
rini bu hakimlere vermiş...

Tabi ki yöntem her yerde aynı.
Her işkenceci ve sömürücü devlet
mutlaka bir "gizli tanık"la çalışıyor. 

"Askeri polisin fotoğrafçısı olup
'Sezar' koduyla anılan kişinin çek-
tiği fotoğrafların Katar destekli
Suriye Ulusal Hareketi aracılığıyla
sızdırıldığı belirtilmişti. Raporlama
işini ise Katar’ın anlaştığı Carter-
Ruck and Co. yürütmüştü."(22
Ocak 2014, Radikal, syf 18)

Bu tezgahın içinde Suriye halkının
düşmanı AKP iktidarı ve Tayyip Er-
doğan’ın olmaması düşünülemezdi. 

Kambersiz düğün olmaz misali
Tayyip Erdoğan’sız emperyalist tez-
gah olmaz.

Raporu hazırlayan Londra’daki
Carter-Ruck isimli hukuk firmasının
Tayyip Erdoğan’la geçmişe dayalı
bir ilişkisinin olduğu ortaya çıktı.

"İşkence görüntülerini yayınlayan
şirketle Erdoğan'ın ilişkisi ne?

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve
Parti Sözcüsü Haluk Koç, Suriye'deki
işkence fotoğraflarını dünyaya du-
yuran Londra kaynaklı hukuk bürosu
Carter-Ruck'ın Erdoğan ile ilişkisi
olup olmadığını sordu.

'Bu hukuk bürosu ile Carter-Ruck
firmasıyla, Sayın Başbakan'ın bir
ilişkisi var mı acaba? Sayın Başbakan
Londra merkezli bu hukuk bürosu
ile daha önce bir alışverişe girdi mi?
Müşteri-hukuk bürosu bağlamında.
15 Eylül 2010 İngiltere'de The Daily
Telegraph gazetesinde bir haber çı-
kıyor; 'İran AKP'ye 25 milyon dolar
verdi' diye. Başbakan Türkiye'den
çok sert cevaplar veriyor. Erdoğan
adına haberin kaldırılması ve özür
dilenmesi için bu gazetenin editörüne
bir mektup gönderildiğine dair, işte
bu fotoğrafları çıkartan Carter-Ruck
firmasının sayfasında, avukat Ca-
meron Doley'in kısa bir açıklaması
bulunuyor. Gazete 2011'de 'yanlış
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Yürüyüş Dergisi çalışanlarının, da-
ğıtımcıları ve okurlarıyla hazırladığı
kahvaltının 8’incisi TAYAD çalışan-
larıyla yapıldı. 26 Ocak günü TA-
YAD’da toplanan Yürüyüş okurları ve
çalışanları özenle hazırlanan kahvaltıda
25 Ocak günü yapılan toplu dergi da-
ğıtımını değerlendirdiler. Katılanların
coşkuyla anlattığı dağıtımda İstiklal
Caddesi’ne girişte polislerin kurduğu
barikatın okurların ellerindeki Yürüyüş
dergileriyle nasıl aşıldığı konuşuldu. 

Yapılan kahvaltının ardından Yü-
rüyüş Dergisi’ni anlatan video göste-
rildi, dergi kapaklarıyla akan kurguda,
Haziran Ayaklanması’nda ortaya atılan
yalanlar bir bir teşhir edildi. Gösterimin
ardından Yürüyüş Dergisi çalışanları,
Yürüyüş Dergisi’nin devrimci hareketin
en merkezi ve düzenli yayın organı
olduğuna işaret ederek okunmasının,

tek tek insanlara ulaştırılmasının dev-
rimci mücadelenin daha geniş kitlelere
ulaşması açısından önemini aktardı.
Yürüyüş Dergisi’nin polisler tarafından
suçla ilişkilendirilmesine karşı okur-
larıyla daha çok bütünleşmesinin, meş-
ruluk ve kararlılıkla halka ulaştırıl-
masının önemi vurgulandı. 

TAYAD’lı Aileler ve gençler de
dergi dağıtımının okunmadan yapı-
lamayacağını, böyle
yapılan dağıtımın
kalıcı ilişkiler ya-
ratamayacağı üze-
rinde durdular ve
kendi tecrübelerin-
den örnekler verdi-
ler. Yürüyüş Dergi-
si’nin halka ulaştı-
rılmasında kendi
hedeflerini koyan

TAYAD’lı Aileler, devrimci müca-
deleyi anlatan derginin tutsaklar açı-
sından da hayati öneme sahip oldu-
ğunu aktardılar. Ekmek, Adalet ve
Özgürlük için Yürüyüş Okuyalım,
Okutalım kampanyası hakkında da
bilgilendirme yapılan toplantıda Yü-
rüyüş dergisinin okurlarıyla daha çok
bütünleşmesini sağlayacak öneriler
konuşuldu.

Halkın Sesi Yürüyüş ile Daha Çok İnsana Ulaşalım!
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bilgilendirildik' diye bir açıklama
yapıyor. Bakıyorsunuz bu büroya
kimler müşteri olarak başvurmuşlar?
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan,
Yasin El Kadı, Yusuf El Karadavi
ve El Kaide ile bağlantılı başka ki-
şiler." (23 Ocak 2014, Cumhuriyet)

AKP de işkence ve katliamcılıkta
emperyalist efendilerinden geri kal-
mamıştır. Tüm Türkiye’yi hapisha-
neye çeviren; halkı kurşunlayan, gaza
boğan, halk düşmanı AKP’nin suçları
boyunu aşmışken, o  efendilerinin
hizmetinde çalışıyor.

2000-2013 yılları arasında 2304
tutuklu ve hükümlü hapishanelerde
katledildi. Halen de katledilmeye de-
vam ediyor. 

Hapishanelerde 162’si ağır olmak
üzere 544 hasta tutsak var. Hasta
tutsakların durumu hızla ağırlaşıyor,
ağır hasta olanlar arasında her an
ölümü bekleyenler var. 

AKP’nin iktidar olduğu 2002 yı-
lından 2013 yılına kadar geçen sürede
6608 kişi işkence şikayetiyle TİHV’e
başvurdu. 

TBMM İnsan Haklarını İnceleme
Komisyonu bünyesinde oluşturulan
Engin Çeber’le ilgili alt komisyonun

5 Ocak 2009 tarihli açıklanan rapo-
runa göre;

Haklarında işlem başlatılan 431
polisle ilgili yalnızca 35 dava açılmış,
64 polis beraat etmiş, 296’sı hakkında
takipsizlik kararı verilmiş. 35 davadan
devam eden 14’ünde 76 polis yargı-
lanmış, toplamda incelemenin yapıl-
dığı  beş yıl içerisinde hiçbir polis
işkence suçundan ötürü ceza almamış. 

İşte işkenceci AKP’nin adaleti
budur!

2002-2012 yılları arasında
AKP iktidarında;

• 129 faili meçhul cinayet

• 428 kişi “dur” ihtarına uymadı
denilerek katledildi.

• 322 kişi gözaltında ve hapis-
hanede işkenceyle katledildi.

• 2002-2009 yılları arasında 29
bin 511'i polis olmak üzere 34 bin
931 kolluk kuvveti hakkında işkence
nedeniyle şikayette bulunuldu.

• 20 bin polis, jandarma ve gar-
diyan hakkında "takipsizlik" ka-
rarı verildi.

• 8 bin 415 polis, jandarma ve
gardiyan hakkında kamu davası

açıldı. Bu davaların yüzde 90'ı be-
raat ile sonuçlandırıldı.

• 2007 yılında “Polis Vazife ve
Selahiyetleri Yasası”nda yapılan
değişiklikten sonra 2012 yılına ka-
dar polis tarafından 24'ü karakol-
larda işkenceyle olmak üzere top-
lam 107 kişi öldürüldü.

• 24 kişinin işkenceyle öldürül-
düğü 24 karakolun 24'ünde de ka-
meralar bozuk dendi." (Yürüyüş,
24 Haziran 2012)

Bunlar AKP’nin suç dosyasının
bir bölümüdür. 

1 Mayıslar’da, Haziran Ayaklan-
ması’nda ve daha sayısız saldırı ör-
neklerinde işlediği suçlar artmıştır.

Efendilerinin izinde, Suriye hal-
kına yönelik hazırlanan kirli tezgah-
ların içinde AKP iktidarı da vardır.

Suriye halkının dökülen kanından
AKP de sorumludur. 

Halklara karşı üretilen demagoji-
lerin, yalanların ve işkencelerin so-
rumlusu emperyalistler ve işbirlikçisi
AKP iktidarıdır. Halka karşı işlenen
hiçbir suç cezasız kalmadığı gibi Or-
tadoğu halklarına karşı işlenen suçlar
da cezasız kalmayacaktır.



Uluslararası yardım ku-
ruluşu Oxfam'ın araştırma-
sına göre dünyadaki en zen-
gin 85 kişinin serveti en
yoksul 3.5 milyar kişinin,
yani dünya nüfusunun ya-
rısının toplam malvarlığına
denk. 

Dünyadaki en zengin
yüzde 1'lik kesimin elinde
110 trilyon dolar bulunu-
yor ve bu miktar dünya
nüfusunun yüzde 50'si-
nin toplam varlığının
65 katına eşit.

Açıklanan her rakamdan sonra
bizim aklımıza aynı soru gelmeli.

Hak mı, adalet mi bu?

Çalışan biz, üreten biziz. Dünya
bizim ellerimizde şekilleniyor. Gö-
zümüzün gördüğü ne varsa hepsi
dünya halklarının elinden çıktı. Her
şeyi emeğimizle biz yarattık. Koca
koca gökdelenlerde, gemilerde, ma-
denlerde bizim kanımız aktı. Zen-
ginlerin masasına gelen yiyecekler
bizim ellerimizden geçti. Ama bu
zenginliğin çok çok küçük bir parçası
bizim oldu.

Bunun sefasını sürenler ise par-
makla sayılacak kadar az olan bur-
juvazidir. İşte yukarıda sonuç! 85
kişi tüm dünyadaki servetin yarısına
sahip! Topu topu 85 kişi 3.5 milyar
insanın mal varlığının onlarca katına
sahip.

Oysa bizim bebekleimizin ölüm
tutanaklarında “ölüm nedeni açlık”
yazar. Hastalıklarda, “iş kazalarında”
kaybederiz biz canlarımızı. “Trafik
kazası” adı altında onar onar can ve-
ririz. Biz ay sonunu getiremezken,
borç batağında çırpınıp çözümü in-
tiharda ararken onlara paralarını ko-
yacak kasalar yetmez. Daha da “doy-

muyoruz” derler.  

Rakamlar bize sömürünün boyut-
larını gösteriyor. Rakamların göster-
diği bir yana açlığı, yoksulluğu, sö-
mürüyü görmek için elimizi cebimize
atmamız yeter. Bankalara, eşe-dosta
olan borçlarımızı düşünmemiz ye-
ter.

Emperyalist sistemde yoksulluktan
kaçış yoktur. Bu sistem dünyanın
dört bir yanında açlar ordusu, işşizler
ordusu yaratmıştır. Onların refahı
arttıkça bizim yoksulluğumuz art-
mıştır. Onların refahı bizim daha
fazla yoksullaşmamız pahasınadır.
Düzenlerini böyle sürdürüyorlar.

Sonuç; bir yanda sefalet, bir yanda
sefahat. O zaman sorumuzu tekrar
soralım. Hak mı, adalet mi bu? Neden
emeğimizin karşılığını alamıyoruz?

Hakkımızı kim çalıyor? Üreten
biz, çalışan biz ama sefasını neden
başkaları sürer.?

Bu çelişki tartışılmak zorundadır.
Bu çelişki tartışılmadan ne iktidarların
ekonomik politikalarını, ne hak ve
özgürlüklerimizin yok edilmesini, ne
katledilen evlatlarımızı, açlıktan ölen
Ayaz bebekleri, ne sağlıktan eğitime,
kentsel dönüşüme her alandaki hak

gasplarını anlayama-
yız. 

Bu çelişkiyi ortaya
koymadan yaşananları
açıklayamayız.

Çelişkinin düğümlen-
diği nokta zenginlerin ser-
vetidir. Her şey onların
zenginlikleri artsın diye-
dir.

En zenginler listeleri
aslında en azgın sömürü-
cüler listeleridir. Çünkü bu
sistem zengini daha zengin,
yoksulu daha yoksul yapan
bir sistemdir. Sistem sür-

dükçe sistemin kuralları da işliyor.  

İyi bakmalıyız o listelere. 

O listelerdekiler bizim açlığımızın,
yoksulluğumuzun sorumlularıdır. He-
sap soracağımız kişilerdir onlar.

Bu soygun düzenine mahkum de-
ğiliz. Bir avuç azınlığın kölesi olmayı
kabullenmek zorunda değiliz. Bu bir
avuç zenginin ve milyonlarca yoksulun
olmadığı, insanların açlıktan ölmediği
bir düzen mümkündür. Şimdiki soygun
düzeninin adı kapitalizm, bizim ku-
racağımız düzenin adı sosyalizmdir. 

Sosyalizmi kurabiliriz. Bunu an-
cak bizler başarabiliriz. Çünkü yok-
sulluğa ancak yoksullar son verebilir. 

Adaletsizliğe ancak adaletsizliğe
mahkum edilenler son verebilir.

Gücümüz birlikteliğimizdedir. On-
lar bir avuç, biz milyonlarız. Fakat
bizler örgütsüz oluğumuz ve o bir
avuç azınlık örgütlü olduğu için biz-
den avantajlı durumdadırlar. 

Bu güçsüzlüğümüzü, güce çevi-
rebiliriz. Örgütlenebilir ve onların
karşısında dikilebiliriz. Tek kurtuluş
yolu bu asalaklara karşı savaşmak
ve bu düzeni yıkmaktır.

885 milyarderin serveti 3.5 milyar insanın servetine eşit!
ONLAR ZENGİNSE BİZ AÇ OLDUĞUMUZ İÇİNDİR!

AÇLIĞIMIZA SON VERMEK İÇİN
ZENGİNLERİN DÜZENİNİ YIKALIM
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TÜSİAD da 17 Aralık’tan bugüne
yaşanan iktidar kavgasına dahil oldu.

44. İstişare Genel Kurulu’nda ko-
nuşan TÜSİAD Başkanı Muharrem
Yılmaz; "Baskı varsa hukuk yoksa
yabancı gelmez... Hukukun üstün-
lüğüne uyulmayan, yargısı AB norm-
larında çalışmayan, düzenleyici ku-
rumlarının bağımsızlığına gölge dü-
şen, vergi cezaları veya başka türlü
cezalarla şirketler üzerinde baskı
kurulan, ihale yasası onlarca kez
değiştirilen bir ülkeye yabancı ser-
meya gelmez..." dedi. 

TÜSİAD bunları neden şimdi
söylüyor? Çıkarları zedelendiği için...

Kendilerini eskisi gibi güvende
hissetmedikleri için.

AKP hükümeti iktidarda kalmaya
devam ettiğinde karlarının her geçen
gün daha azalacağını görmeye baş-
ladıkları için...

Ne diyor TÜSİAD? 

"Hukukun üstünlüğü", "AB norm-
ları"

Kim için istiyor bunları? Yaban-
cılar için, yabancı sermayenin ülke-
mize gelmeye devam etmesi için ...
Halkı birlikte sömürmeye devam et-
mek için. 

Her gün haksızlığın, hukuksuz-
luğun kol gezdiği ülkemizde hak-
sızlığa, hukuksuzluğa uğrayan halk
için değil, düne kadar patronların çı-
karlarını savunmak için devletin
çeşitli kurumlarında görev yapan bal-
yozcular, ergenokoncular için bile
değil ... Sadece ve sadece yabancılar
için istiyor...

Neden? Varsa yoksa kendi çıkar-
ları ve kendi milyar dolarları için. 

İstiyorlar ki, 2007-2010 yıllarında
elde ettikleri 8-9 milyar dolar karlar
yine katlanarak artmaya devam etsin... 

TÜSİAD’a Başbakan’ın
Cevabı Gecikmedi

TÜSİAD Başkanı Muharrem Yıl-

maz'ın açıklamalarından bir gün
sonra bu açıklamaya cevap Baş-
bakan'dan geldi... “Bu ülkeye
ihanettir”, “vatana ihanettir”
diye konuşmaya başlayan, pat-
ronları tehdit ederek konuşmasını
sürdüren Başbakan şunları söy-
ledi: "Bunu dediğiniz andan iti-
baren sen hangi yüzle bu ida-
renin, bu hükümetin bakanlarını
TÜSİAD'a davet edeceksin?..
Buradaki yatırımlarında sen
başta Başbakan olmak üzere bi-
zimle kalkıp hangi bir işini görme
yoluna gideceksin? Siz darbe gi-
rişimlerine karşı ortaya tavır koy-
muyorsunuz öyle mi, o zaman
karşınızda bizi bulacaksınız." di-
yerek TÜSİAD'lı patronları açık
açık tehdit etti. “Bundan sonra
benden, bakanlarımdan bir şey
istemeye gelmeyin” dedi. 

Karşılıklı Restleşme
TÜSİAD’ın
Açıklamasından
Önceye Dayanıyor

AKP tekellerinin çıkarlarını
korumak, onlara hizmet etmek
için iktidarda bulunsa da zamanla
tekeller arasında kendi tercihlerini
kullanmaya başladı. Bazı tekellerin
çıkarlarını daha fazla öne çıkar-
maya, sömürüden onlara daha
fazla pay vermeye başladı... Ferit
Şahenk, Erdoğan Demirören ve
Ali Ağaoğlu gibi patronlar pas-
ta'dan daha büyük pay alırken
Aydın Doğan'a, Koç'a yüz milyon
dolarlık cezalar kesilmeye, aldıkları
ihaleler iptal edilmeye başlanmıştı... 

Hep dediğimiz gibi kapitalizmde
ilişkiler çıkarlar üzerine kuruludur
ve çıkarlar zarar görmeye başladığı
andan itibaren ilişkiler bozulur çıkar
kavgası açıktan yaşanmaya başlar.
Bu gün yaşananlar da bundan ba-
ğımsız değildir. 

Giderek yalnızlaşan AKP, saldır-

gan ve tehdit eden politikaları ile
ayakta kalmaya çalışıyor ama onun
için yolun sonu göründü... 

Emperyalizm, işbirlikçisi tekeller
yani TÜSİAD'lı patronlar ve Em-
peryalizmin çıkarlarının savunan Fet-
hullahçılar AKP hükümetinin gitmesi
için bundan sonra da baskılarını ar-
tırarak sürdüreceklerdir... Yani bu
iktidar kavgası büyüyerek devam
edecektir.

AAKP TÜSİAD ÇATIŞMASI 
DERİNLEŞEREK DEVAM EDECEKTİR

TÜSİAD Başkanı Muharrem Yılmaz'la
Başbakan arasında yaşanan "vatan

hainliği" ile "vatanseverlik"
tartışmasında Taha Akyol'un programına

çıkan Muharrem Yılmaz "kimseye
vatanseverliğimi sorgulatmam. Ben

vatan hainliği söylemini
reddediyorum..." dedikten sonra "43

senedir Türkiye'nin hayrına çalışmış bir
kurumun başkanı olarak hem de

Muharrem Yılmaz olarak bunu kabul
edemem” diyor.

***

İŞBİRLİKÇİ TEKELLERE
BAKIN: 

VATANSEVERLİKLERİNİ
SORGULATMAZLARMIŞ!  

SEVSİNLER SİZİN
VATANSEVERLİĞİNİZİ...

EMPERYALİZMİN İŞBİRLİKÇİ
UŞAKLARI....

HEPİNİZ DE VATAN
HAİNİSİNİZ!
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Yüksekova’da PKK şehitlerinin
mezarına saldırı olduğunda halk şehit-
lerini sahiplenmiş, polisin ateş açması
sonucuyla üç kişi katledilmiş, onlarca
kişi yaralanmıştı. Katliamın ardından
Abdullah Öcalan “yapılanlar 'Paralel
Devlet'in işi” dedi. Ve o gün bugündür
“Paralel Devlet” kavramı kullanılı-
yor. AKP de bu kavramı sevdi!...
Çünkü bu kavramın katliamlarını,
zulmünü akladığını biliyor. Dahası
solun da beynine diline yerleşti.  Oysa
azıcık tarih bilgisi bile şehit mezar-
larına saldırının da katliamların da
ilk kez yapılmadığını gösterecektir.
Katliamlar, işkenceler, zulüm bu dev-
letin gerçeğidir. Devlet bu şekilde
varlığını sürdürebilmektedir. Fakat
halkımızın deyimiyle görmek iste-
meyenden daha kör, duymak iste-
meyenden daha sağır yoktur!...

“Çözüm süreci, barış süreci“ vb.
adına ne AKP meşrulaştırılabilir ne
de katliamlar, işkenceler... Roboskiler
bu ülkede yaşamıştır. Ali İsmailler’i,
Ethemler’i, Medeniler’i katleden
Berkinler’in beynini sokağa akıtan,
onlarca masumun gözünü çıkartan
da  AKP’dir, devlettir. Yüksekova’da
halka ateş edip 3 kişiyi katleden de.
Gerçek bu kadar açıktır. “Paralel
Devlet" denilerek işte bu gerçek çar-
pıtılmak istenmektedir. 

Kuşkusuz ki yönetenler arası çıkar
çatışması vardır. Fakat "paralel dev-
let" demenin amacı ne? Aralarında
çıkar ilişkisi olsa da halka yönelik
saldırılarda ortak hareket edildiği
bilinmektedir. 

Susurluk kazasından sonra da
devletin pislikleri ortaya saçılmış,
halkın devlete olan güveni sarsılmıştır. 

O güne kadar “baba devlet”,
“hukuk devleti” diye propaganda
yapılan devlet imajı yıkılmıştır ve
halkın devlete olan güvensizliği art-
mıştır. Yıkılan devlet imajını tazele-
mek ve devletin pisliklerini aklamak
için de “derin devlet ”, “devlet

içinde dev-
let” gibi
hiçbir tarih-
sel, siyasal
a n l a m ı
o l m a y a n
soyut kav-
r a m l a r
ortaya atıl-
mıştır. 

Bugün
de “para-
lel dev-
let” kav-
ram ıyla
aynı şey
yapılma-
ya, gerçekler giz-
lenmeye çalışıyor. “Aslında devleti-
miz iyidir, güzeldir, yücedir, büyüktür.
Ama ne yapıyorsa hep paralel devlet,
derin devlet, devlet içinde devlet,
devlet içinde yuvalanmış çeteler
yapıyor” denilerek devletin suçları
aklanmak istenmekte halkın devlete
olan güvensizliği, tepkisi yok edil-
meye çalışılmaktadır.

Son zamanlarda “paralel devlet”
neden bu kadar sık kullanılıyor?
Bunu anlamak için yaşanan geliş-
melere bakmak gerekiyor. Ne olmuş-
tur?

AKP 12 yıllık iktidarında halkın
parasını çalmış rüşvet, kara para, iha-
leye fesat karıştırma vb. yolsuzluklarla
kendi kasasını doldurmuştur. Üstelik
ortaya çıkanlar devede kulak bile
değildir. Bu hırsızlığın başı ise
Başbakan R.Tayyip Erdoğan’dır.
Bahsedilen hırsızlık milyarlarca dolar-
dır. Halkın alınteridir, emeğidir. Fakat
AKP  iktidarı bu emeği 12 yılda
sömürmüştür. Yapılan hırsızlık iktidar
çatışmasının, çıkar ilişkisinin hırsızlıkta
daha fazla pay alma kavgasının bir
sonucu olarak gün yüzüne çıkmıştır.
İşte bugün “paralel devlet” kavramı
bu pislikleri örtmek için kullanılmak-
tadır. “Paralel emniyet”, “paralel

yargı” şeklinde de kullanılıyor.
Hepsinin özü aynıdır. Amaç faşist
devletin pisliklerini örtmek, akla-
maktır. Gerçekleri çarpıtarak gizle-
mektir. Devlet, polis, adalet dün de
hırsızlar, asalaklar için vardı şimdi
de öyle. Adalet hiçbir zaman halk
için olmadı. Polis hiçbir zaman halkın
güvenliğini sağlamadı. Aksine her
zaman emperyalistlerin ve işbirlikçi-
lerin, sömürücü sınıfların çıkarlarını
korudu. Devlet zaten sınıfların ortaya
çıkmasıyla bir sınıfın bir başka sınıf
üzerindeki baskı ve tahakküm aracı
olarak varolmuştur. Bugüne kadar da
tarihsel, siyasal anlamı değişmemiştir.
Bu baskı aracı olarak varlığını sür-
dürmektedir. Ülkemizde ise oligarşi
olarak ifade ettiğimiz işbirlikçi tekelci
burjuvazi, tefeci tüccarlar ve toprak
ağalarının zorunlu ittifakının ezilen
halklar üzerindeki baskı aracıdır. Bu
baskının niteliği ise yeni sömürge
ülkelere özgü sömürge tipi faşizm-
dir.

Sonuç olarak “derin devlet”,
“devletin içinde devlet” kavramları
kullanmadığımız gibi “paralel dev-
let” kavramını da kullanmamalıyız. 

Ne "derin"i ne "paralel"i... bir
tek faşist devlet var!

NE “DERİN”İ NE ‘PARALEL’İ
BİR TEK FAŞİST DEVLET VAR!
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Yeni Özgür Politika ve Özgür
Gündem gazeteleri ile diğer birçok
basında, 20 Ocak 2014 tarihinde,
KCK Yürütme Konseyi Eşbaşkanlı-
ğı’nın Paris Katliamı hakkında ortaya
çıkan belgelerle ilgili yeni bir açık-
laması daha yayınlandı. “MİT’in
belgeler konusundaki açıklamaları
bu belgenin doğruluğunu ortaya
koyar niteliktedir. Bu durum Hare-
ketimizin görmezlikten gelemeyeceği
ciddi bir durumdur. (...) Eğer AKP
Paris cinayetinin açığa çıkması ko-
nusunda girişimlerde bulunmaz ve
Kürt sorununun çözümü doğrultu-
sunda ciddi adımlar atmazsa bu du-
rumun uzun süre sürdürülemeyeceği
açıktır” denilen bu açıklamadan biz;
“Ya katliamın hesabını verirsiniz
ya da barış süreci biter!” diye anlarız. 

Ancak Kürt milliyetçi hareketi
iyi tanıdığımızdan bu anlamda söy-
lediğini sanmıyoruz. “Görmezden
gelemeyiz” demenin karşılığı olarak,
demagojik söylemlerin dışında artık
inandırıcılığını yitirmiş tehdit ve
blöfler gelecektir. Fakat savaş ve si-
lahı literatürden çıkaranların ve “ba-
rış” ve “uzlaşma”ya kilitlenenlerin
bu yönlü tehditleri de etkisiz olacaktır. 

Katliamdan Bu Yana 
Gelişmeler 
Söylediklerimizi 
Doğrulamıştır 

20 Ocak 2014 tarihli Özgür Poli-
tika Gazetesi, KCK açıklamasını “Bu
kadarına da pes!” dedirtecek şekilde

“KCK Yürütme Konseyi Eşbaşkanlığı,
son dönemlerde MİT’i aklamaya ça-
lışan kesimlerin, ‘MİT görüşmeler
yaparken niye operasyon yapsın’
şeklindeki önermelerini boşa çıkaran,
hiç gündeme getirilmeyen bir gerçeğe
dikkat çekti” şeklinde verdi. Birazcık
belleklerini zorlasalar, kendi gazete
sayfalarını bile biraz karıştırsalar
MİT’i kimin aklamaya çalıştığını,
MİT müsteşarı Hakan Fidan’ı kimin
sahiplendiğini görecekler. Tabi bu
bir hafıza, bellek işi değildir. Bu tu-
tarsızlığın, istikrarsızlığın nedeni
ideolojiktir. Katliamdan bu yana
bütün gelişmeler bizim söyledikle-
rimizi doğrulamıştır. Çünkü söyle-
diklerimiz bilimsel doğrulardır. Kürt
milliyetçilerinin bize saldırması bu
bilimsel gerçeği değiştirememiştir. 

Devletin barış için samimi oldu-
ğuna inananları hayat mahkum et-
miştir.

KCK Yürütme Konseyi Eşbaş-
kanlığı’nın son açıklamasında, diğer
açıklamalardan farklı olarak, dikkat

çeken nokta; sürecin zorlamasıyla,
Paris Katliamı için “Gladyonun işi”,
“Paralel devletin işi” vb. demekten,
lafı dolandırmaktan kısmen çıkıp,
katliamı, Öcalan’ın, “iktidarı altın
tepside sunduk”, Karayılan’ın “Biz
iktidar yaptık” dediği,  Demirtaş’ın
kendilerine “en yakın parti” gördüğü
AKP iktidarının ve yine Öcalan’ın
“Mümkün değil... Milyonda bir”
ihtimal olarak düşüneyim dediği
MİT’in yaptığının itiraf edilmesidir.
Kısacası; “Devletin barış için samimi
olduğuna inandım” diyen anlayışın
iflasıdır. Bu tablo, Kürt milliyetçile-
rinin, 20 yılı aşkın zamandır süren
ideolojik savruluşunun geldiği nok-
tadır. 

Paris Katliamı,
PKK Yönetimini
Tasfiye Hedefinin
İlk Uygulaması Değildir!

Diğer bir nokta da; bugüne kadar
ifade etmekten kaçındıkları bir başka

Kürt Milliyetçilerine Soruyoruz; AKP Faşizminin 
KCK Yönetimini İmha Saldırısını Neden Gizlediniz?

Paris Katliamı’nın Sorumlusu AKP ve MİT Diyorsanız 
Katillerle ‘Müzakere’ye Devam Edebilecek Misiniz?

İmha ve Tasfiyenizi İsteyenlerle 
Nasıl Barışacak, Nasıl Uzlaşacaksınız?
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suikasti, Oslo sürecinde, görüşmeleri
sürdüren KCK yönetimine düzenle-
nen imha operasyonunu ve dört ge-
rillanın katledilmesini itiraf etme-
leridir.  

KCK Yürütme Konseyi Eşbaş-
kanlığı açıklamasında; Paris Katlia-
mı’nın “AKP hükümetinin PKK yö-
netimini tasfiye etme kararının ilk
uygulaması” deniyor. Yine aynı açık-
lamada; AKP’ye bu önerinin cemaat
tarafından yapıldığı ve  MİT’in de
bunu yapmak için sürekli fırsat kol-
ladığı, Oslo’da görüşmeler sürerken
KCK yönetimini imha etmek için
yapılan saldırıdan yönetim “kıl payı
kurtulurken” onları koruyan dört
gerillanın yaşamını yitirdiği açıkla-
nıyor.  “Bir taraftan görüşme yapı-
lırken diğer taraftan imha amaçlı
saldırıların yapılması, AKP hükü-
metinin ve MİT’in görüşmeleri ne
amaçla kullanmak istediğini gözler
önüne sermiştir” deniliyor. 

Bütün bunları şimdi görüyor ve
söylüyor olmak, en iyimser ifadeyle
siyasi körlüktür. Politik samimiyet-
sizliktir. Katliamın üzerinden bir yıl
geçmiştir ve bu zaman zarfında da
hemen her platformda, şehitlerin
kanı üzerinden “müzakereler” de-
vam etmiştir. Yani, AKP’nin ve
MİT’in imha ve tasfiye planları, sal-
dırıları bilinerek sürmüştür görüş-
meler. Bu da gösteriyor ki bundan
böyle de Kürt  milliyetçilerinin
politikalarında bir değişiklik ol-
mayacaktır. “Olmayacaktır” söylemi
subjektif bir değerlendirme değil,
Kürt milliyetçi çizginin onlarca yıllık
çizgisinden çıkan pratik bir sonuçtur.
Oslo sürecinde olduğu söylenilen bu
saldırı ilk kez bu kadar açık dile ge-
tirilmiştir. Katillerin AKP ve MİT
olduğu gerçeği ise, Kürt milliyetçi-

lerinin yıllardır
bildiği ama
“aman süreç
zarar görme-
sin“ diye sus-
tukları, sineye
çektikleri ve
gizlemeye ça-
lıştıkları,  fakat
kendilerinden
başka herkesin kabul ettiği bir ger-
çektir. Sorun bunun itiraf edilmesiyle
bitmiyor. Tam tersine başlıyor. Asıl
mesele Kürt milliyetçi hareketin bu
itiraftan sonra takınacağı tutum ve
izleyeceği politikalardadır. 

Kürt Halkının
Silahlı Direnişi,
Osmanlı’dan Bu Yana
Tasfiye ile
Karşı Karşıyadır

Ayrıca belirtmek gerekir ki, Paris
Katliamı PKK’nin üst yönetim kad-
rolarını tasfiye amaçlı ilk saldırı de-
ğildir. Emperyalizm ve oligarşi, sa-
vaşın en sıradan kuralı olarak her
fırsatta Kürt halkının mücadelesini
tasfiyeye ve Kürt milliyetçi hareketin
yönetim kadrolarını imhaya yönel-
miştir. Osmanlı’dan bu yana bu böy-
ledir. Bunu görmek için Kürt halkının
tarihine bakmak,  Seyit Rıza’yı, Şeyh
Sait’i hatırlamak yeterlidir.  Oslo sü-
recindeki saldırıyı kendileri itiraf
ediyorlar. Emperyalizmin ve oligar-
şinin tasfiye planları, Abdullah Öca-
lan’ın Suriye’den çıkarılması, Ken-
ya’da tutsak edilmesi ve Öcalan’ın
emperyalizmin marifetiyle tutsak edi-
lerek Türkiye’ye getirilmesiyle daha
net görülmüştür. 10 Ekim 2013 tarihli
Milliyet Gazetesi’nde yayınlanan

KCK açıklamasın-
da kendileri de şöy-
le itiraf ediyorlar;
“Türk devleti 1997
ve 1998 yıllarında
bazı aracılarla me-
sajlar göndermiş
olsa da, bunların
mücadeleyi durdu-
rup oyalama ve za-
man kazanarak

Özgürlük Hareketi’ne yönelik tasfiye
harekatları yapmak için yapılan gi-
rişimler olduğu 1998 9 Ekim kom-
plosuyla netleşmiştir.” Ancak Kürt
milliyetçileri bu niyeti bile bile o
günden bu yana görüşmeye devam
etmiştir.

Oligarşi, Oslo Sürecinde 
Suçüstü Yakalandı Ama 
Kürt Milliyetçileri 
Gizledi

Kürt milliyetçileri, “barış” adına
oligarşi ve emperyalistlerin temsil-
cileriyle yıllarca süren dolaylı gö-
rüşmelerden sonra, 2008 Eylül’ünde
Oslo’da AKP ile resmi görüşmelere
başladı. Osmanlı’dan bu yana Kürt
halkına uygulanan imha, inkar ve
asimilasyon politikasından hiçbir dö-
nem vazgeçmeyen, ahlaktan yoksun
oligarşi, bir yandan Oslo’da görüş-
meler sürerken diğer yandan katliam
planları yaparak suçüstü yakalandı.
Ancak Kürt milliyetçileri bu olayı
gizlediler. Üstünü örttüler. Çünkü
açıkladıklarında, başta Kürt halkı ol-
mak üzere, haklı olarak, “KCK’nın
yönetimini imha etmek isteyenlerle
nasıl uzlaşıyorsunuz?”, “ Bu nasıl
barış süreci?” soruları sorulacaktı.
Öcalan’ın MİT’e olan güveni ve öv-
güleri sorgulanacaktı. Bunun için
gizlediler. Kürt milliyetçileri gizleyip
görüşmeleri devam ettirirken, oligarşi
savaşın diliyle konuşmaya, saldı-
rılara, katliamlara, tutuklamalara,
cezalar yağdırmaya devam etti.
Kürt gerillalarını katletmeye de-
vam etti. Kandil sınır ötesi operas-
yonlarla bombalandı ve Paris’in gö-
beğinde 3 PKK’li katledildi. Kürt
milliyetçi hareketi ise “aman süreç
zarar görmesin” diye, barış adına
hep sustu, savunmada kaldı.
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Paris Katliamı’nın Açık 
Olmayan, Aydınlatılacak 
Hiçbir Yanı Yoktur

Açıklamada; “Önder Apo ve Kürt
Özgürlük Hareketi daha baştan iti-
baren Sakine Cansız ve iki arkada-
şının katledilmesini çok önemli gör-
müştür. Hatta bu cinayetler aydın-
latılmadan ve cinayeti gerçekleştiren
zihniyet ve pratikler mahkum edil-
meden Kürt sorununun çözülmeye-
ceğini açıkça vurgulamıştır” denili-
yor. Paris Katliamı’nda açık olmayan,
aydınlatılacak hiçbir şey yoktur. De-
falarca yazdık, tekrar ediyoruz; Kat-
liamın amacı “ya teslimiyet ya ölüm-
dür.” Paris Katliamı’nın en açık ifa-
desi budur. Üç PKK’linin katili em-
peryalistler ve işbirlikçisi AKP’dir.
PKK’yi teslim alma, silah bıraktırma
operasyonunun bir parçasıdır. Oligarşi
başından beri imha, tasfiye niyetini
gizlememiş, adım adım uygulamış
ve ilerlemiştir. Bunu görmeyen, daha
doğrusu görmek istemeyen Kürt mil-
liyetçi harekettir. Öcalan, Paris ci-
nayeti aydınlanmadan Kürt sorununun
çözülemeyeceği söyleminde samimi
ise o zaman neden bir yıldır bu ko-
nuda propagandif söylemler dışına
çıkılmamıştır? Neden AKP ve MİT
aklanmış, “Önce cinayetin hesabını
verin sonra masaya oturalım” de-
nilmemiştir? 

Bu soruların cevabı bizim açı-
mızdan nettir. Her şeyin merkezine
düşmanla barış konulursa, teslimiyetin
üzeri uzlaşmayla örtülmeye çalışılırsa
başka bir sonuç çıkmaz. Bırakalım
cinayetin üstüne gitmeyi, tam tersine,
dikkatleri iktidardan ve MİT’ten uzak-
laştırdılar. Ama oligarşi içi çelişkiler
Kürt milliyetçilerinin küllemek istediği
gerçekleri deşifre edip açıkça ortaya
serince, “uzlaşmaya” izin vermeyince
kabul etmek zorunda kaldılar.

Öcalan’ın; “Paris infazı, Türki-
ye’nin çözüm kararlılığını ve benimle
başlatılan süreci etkilemek için ya-
pıldı. Bana göre, Fransa’nın da
komploda parmağı var” söylemin-
den, cinayetin sorumlusu olarak sü-
recin baş aktörleri AKP ve MİT’in
olduğunu itiraf etme noktasına gel-
meleri,  Kürt milliyetçilerinin politik

öngörüsünden veya
geçmiş yanlış değer-
lendirmenin özeleş-
tirisinden değil, oli-
garşi içi çelişkilerin
gerçeği yüzlerine vur-
masındandır. Öcalan,
bir yıl önce, Paris
Katliamı’nın hemen
ardından “Paris ci-
nayetinin ardında
MİT var” diyenlere “Milyonda bir”
ihtimal diyordu, “katliamının ay-
dınlatılması sürece katkı sunacaktır”
diyordu. Bir yıl sonra, KCK Yürütme
Konseyi Eşbaşkanlığı’nın, son açık-
lamasında ise “Fetullahçıların niyeti
ne olursa olsun, bu cinayetin içinde
MİT’in olduğunun anlaşılması çok
önemli olmuştur. Bu cinayetler du-
yulur duyulmaz hem AKP sözcüleri
hem de Fethullahçılar ‘Örgüt içi in-
faz’dan söz etmişlerdi. Bu söylemler
daha baştan cinayetlerin Türk devleti
tarafından işlendiğini, arkasında da
AKP ve Fethullahçıların ittifakına
dayanan AKP hükümeti olduğuna
işaret ediyordu“ deniliyor. Katliamın
yaşandığı günlerde böyle denilmiyor
tam tersine, başta Öcalan olmak
üzere, sürecin sekteye uğramasından
duyulan korku ve kaygıları dile ge-
tiriliyordu. Sürecin hassas olduğuna
dikkat çeken Öcalan, MİT’in baş-
lattığı sürecin ‘sekteye uğramasına
izin verilmemeli’ diyordu. 

Dün akladıkları için şimdi cina-
yetin sorumluları diyorlar. Tabi yine
“derin devlet”, “darbe” tezlerine
sarılıp hedef saptırıp gündem değiş-
tirmezlerse... Sorumlular bulunduğuna
göre bu durumda şimdi sürece suna-
cağı “katkı!”merak konusudur! 

Kürt Milliyetçilerinin
Gerçekleri Görmesini
Engelleyen Milliyetçiliktir

Diğer yandan da ilk akla gelen
soru “Katliamın sorumlusunun AKP
ve cemaat ortaklığı ve MİT’in oldu-
ğunu neden bir yıl sonra gördünüz?
Niye bu kadar geç? Neydi gözleri
bu kadar kör eden şey?” sorusudur.
Kürt milliyetçilerinin gerçek sorum-
luları anlayıp anlamadıklarının cevabı

bu sorulara verecekleri cevaptadır.
Bizce nedeni; milliyetçiliğin gözleri
kör, kulakları sağır etmesi, dostu  ile
düşmanını karıştırması, çözümü halk-
ların düşmanı emperyalizmden ve
oligarşiden beklemesidir. Şimdi, kat-
liamın sorumlusunun AKP ve MİT
olduğunu gördünüz diyelim, soru-
yoruz; katillerle aynı masaya otur-
maya devam edecek misiniz? 

Bu Düzen İçinde
Kürt Sorununun 
Çözümü Yoktur

Bugün bu düzenin temsilcisi de
AKP iktidarıdır ve AKP’nin tek amacı
Kürt milliyetçi hareketinin tasfiyesidir.
Oslo süreci de, İmralı süreci de bu
amaçlıdır. Emperyalizm ve oligarşi
açısından ortada “barış süreci” diye
bir süreç yoktur, fakat oligarşi ve
Kürt milliyetçileri arasında dünyanın
gözü önünde adına “barış süreci”,
“çözüm süreci” denilen bir süreç
başlatılmıştır. Bu süreç, emperya-
listlerin ve oligarşinin Kürt milli-
yetçi harekete kendi çözümlerini
dayattığı ve Öcalan aracılığıyla
PKK’ye silah bıraktırma sürecidir. 

Çünkü oligarşiye göre Kürt sorunu
diye bir sorun yoktur, “terör soru-
nu” vardır. Emperyalistler ve işbir-
likçileri tarafından “Kürt sorununun
çözümü” adı altında yapılan ve ya-
pılacak her türlü girişim Kürt halkının
kurtuluş mücadelesini tasfiye etme
amaçlıdır. Bu, hiçbir kuşkuya yer
bırakmayacak kadar açık olan bilimsel
bir gerçektir. Zira halkların baş düş-
manı emperyalistler ve işbirlikçileri,
dünyanın hiçbir yerinde, ezilen hak-
ların sorunlarını çözmemiştir. Kürt
halkı bunu görmeli, dost kim, düşman
kim bilmelidir.



Yolsuzlukları ortaya çıkınca, AKP iktidarı görevli sav-
cıların, emniyetin yerlerini değiştirip görevlerinden aldı.
Ayakkabı kutularından milyon dolarlar çıkarken halkımız
açlıkla boğuşuyor. Kanıtlanan suçlarını örtbas etmek için
savcıları görevden alıp başka yerlere atayarak çözüm arı-
yorlar. Düzenin tüm pisliğini halkın gözü önünde yapı-
yor sonra da açıklamalar yapıp biz suçsuzuz tek suçlu
"paralel devlet" diyor. Cemaati suçluyor. Evet cemaat
de suçludur ülkemizde satmadık yer bırakmayıp beraber
yıllardır ülkeyi sömürdüler anlaşamayınca da birbirleri-
nin pisliklerini ortaya saçtılar.

Evet bu düzen çürümüştür ve bu düzeni değiştirece-
ğiz. Bizler devrimci gençlik olarak bu ülkede mücade-
lemizi yükseltip bu hırsızlardan hesap soracağız. Düze-
nin pisliklerini gören halkımızla ülkemizi karış karış sat-
malarına, sömürmelerine izin vermeyeceğiz.

Biz gençler en demokratik hakkımızı ararken bile göz-
altına alınıp işkencelerden geçirildik. Yüzlerce arkada-
şımız haklarını aradığı için tecrit işkencesini görüyor. Biz-
leri işkencelerle gözaltına alıp tecrit hücrelerine attıran
Başbakan Erdoğan, sözkonusu oğlu olunca değişiyor.
Oğlunu ifade vermeye göndermeyip, soruşturma açan sav-
cıları görevden alıyor, yerlerini değiştiriyor. Sonra da
masum rolü oynuyor. Gençliğe bu kadar işkence yaptı-
ran AKP iktidarı kendi çocuklarını korumaya alıyor.

Biz gençlik olarak AKP iktidarından hesap sormalı
bunun üzerine gitmeliyiz. Kimse unutmasın ki ülkemizde
2776 tutsak öğrenci vardır. Onlar tecrit işkencesinde eği-
tim hakları ellerinden alınırken Başbakan’ın oğlu Bilal
Erdoğan ifade vermeye gitmiyor. Bizler Dev-Genç'liler
olarak bunun hesabını soracağız. Tüm gençliği, halkımızı
AKP iktidarından hesap sormaya 2776 tutsak öğrenciyi
sahiplenmeye davet ediyoruz.

TUTSAK ÖĞRENCİLERİ SAHİPLENELİM
AKP İKTİDARINDAN HESAP SORALIM 

Parasız, bilimsel, demokratik üniversite istediği,
Amerikan emperyalizmine karşı oldukları için tutuklu
bulunan 2776 öğrencinin serbest bırakılması için yapılan
eylemlere devam edildi...

Ankara
18 Ocak günü Dev-Genç’liler

tutsak öğrencilerin serbest bıra-
kılması talebiyle Yüksel Cadde-
si’nde bir basın açıklaması düzen-
ledi. Eyleme 30 kişi katılırken
yapılan açıklamada, “Polisin kafa-
sına hedef alarak attığı gaz kap-
sülünden yaralanan ve hala koma-
da olan 15 yaşındaki Berkin Elvan
200 gündür uyuyor. Kendi çocuk-
ları tutuklanınca operasyon üstü-
ne operasyon yapan hükümet ve
yandaşları Berkin’i vuran polisi
hala açıklamadı. 24 Ocak’ta kar-
nesini almaya gidemeyecek Ber-
kin. Bizler sorumluların bir an
önce açıklanmasını istiyoruz. Tüm
tutsak öğrenciler serbest bırakıla-
na kadar eylemlerimiz sürecektir”
ifadelerine yer verildi ve ardından
eylem sona erdi.

25 Ocak’ta ise Ankara Dev-

Genç’liler “Tutsak Öğrenciler Serbest Bırakılsın, Diren
Berkin Dev-Genç Seninle” diyerek basın açıklaması yap-
tı. Yapılan açıklamada “Ülkemizde sınavsız, parasız, bilim-
sel eğitim istedikleri için tutsak edilen 2778 öğrencinin
bugün F tipi hücrelerde eğitim hakları ve gelecekleri elle-
rinden alınmıştır” denilerek 24 Ocak’ta Berkin Elvan’ın

karnesini almak için Milli Eğitim
Bakanlığı’na giden Dev-Genç’li-
lere yapılan işkenceler anlatıldı.
Eyleme 10 kişi katıldı.

Hatay
8 Kasım gecesi komplolarla

tutuklanan devrimciler için yapı-
lan eylemde, AKP’nin katil po-
lisleri tarafından isabetli bir
şekilde başından vurulan Berkin
Elvan için basın açıklaması ve
ardından yarım saatlik oturma
eylemi yapıldı.

Açıklamada tutuklanan dev-
rimcilerin “Suriye-Türkiye kar-
deştir” dedikleri için, 2776 tutuk-
lu öğrenciye adalet istedikleri
için tutuklandıkları, Berkin’in
200 günü aşkın süredir komada
olduğu ve katillerinin bulunma-
dığı halka anlatıldı.

Tutsak Öğrenciler Serbest Bırakılsın!

Ülkemizde Gençlik

Gençlik Federasyonu’ndan

Ankara

Hatay

45

2  Şubat 
2014

Yürüyüş

Sayı: 402

HALKIMIZ, HALK KOMİTELERİNDE ÖRGÜTLENELİM!



2000-2007
yılları arasında 7
yıl, 79 ay, 316
hafta; 2280 gün;
25 mevsim süren
ve 122 şehit ve-
rilen Büyük Di-
reniş’in zaferinin
yıl dönümünde,
22 Ocak’ta Halk
Cepheliler kutla-
ma yaptı.

Ankara
Ankara Halk

Cephesi, 22
Ocak zaferinin
yıldönümünde
Sincan Hapisha-
nesi önünde 122
şehidi ve zaferi
selamladı. “Ya-
şasın Direniş, Ya-

şasın Zafer - Halk Cephesi pankartının açıldığı eylem, slo-
ganların ardından basın açıklamasıyla devam etti. Açıkla-
mayı Büyük Direniş sürecinde tutsakları yalnız bırakma-
yanlardan, Abdi İpekçi direnişçilerinden biri olan TAYAD’lı
Ayşe Arapgirli okudu. 

Açıklamada 7 yıl boyunca sürdürülen direnişte; direnen
kazanır düşüncesinin Anadolu topraklarına bir daha hiç ko-
parılamayacak kadar güçlü kök saldığı, direniş şehitlerinin
Anadolu’nun dört bir yanındaki mezarlarından umudu yay-
maya devam ettiği söylendi. 

Ardından Cepheliler, önceden hazırlanan dilek fener-
lerini yakmaya başladılar. İlk fener göğe yükseldiğinde al-
kış ve sloganlar da akşamın karanlığını dağıtıyordu. Daha
sonra Sincan hapishaneler kampüsünün yanında bulunan
ve 1 No’lu F Tipi ve Kadın Hapishanesi'nin duvarlarından
tel örgülerle ayrılan yola boylu boyunca dizildiler. Bili-
yorlardı ki, tutsaklar pencerelerde onları bekliyor. Bili-

yorlardı ki aynı göğün altında ve daima birlikteyiz. Bu duy-
gularla yol boyunca dizilmiş Cephelilerin ellerindeki fenerler
birer birer salındı göğe... 1, 2, 17, 36, 58, 70... 122 fener.
122 dilek fenerinin kanadında, devrimci tutsaklarla aynı gö-
ğün altında yol aldı Cepheliler boranlara...

Düşman olanca hazımsızlığı ile gazı, copu, TOMA’sıyla
gelmişti. Ama Cephelilerin yanına bile yaklaşmadılar. Uzak-
tan fotoğraf çekerek, TOMA’yı kitlenin dizilip fenerleri-
ni uçurduğu yoldan geçirerek taciz ettiler. Sonra da geldikleri
gibi gittiler. 

Fenerler uçurulurken sloganlar da atıldı. “Devrimci Tut-
saklar Onurumuzdur” sloganının yanı sıra “Muharrem Ka-
rataş Ölümsüzdür”, “Yaşasın Dev-Genç, Yaşasın Dev-
Genç’liler” sloganları da atıldı. Sloganlara tutsaklar da “Dev-
rimci Tutsaklar Teslim Alınamaz” sloganı ile karşılık
verdiler. 37 kişinin katıldığı eylem büyük bir coşku için-
de bitirildi. 

Dersim
Dersim Özgürlükler Derneği’nde bir araya geldi. Cep-

heliler, 7 yıl süren direniş ve 22 Ocak 2007 Büyük Dire-
niş zaferi hakkında konuşmalar yaparak, Ölüm Orucu şe-
hitlerini anlattı. Yapılan konuşmalarda, 19-22 Aralık Kat-
liamı’nın amacı ile Özgür Tutsakların ve dışarıda TA-
YAD’lıların direnişi, Büyük Direniş döneminde Der-
sim’de bu süreçte neler yapıldığı, burada TAYAD’lıların na-
sıl mücadele verdiği, Mavi Köprü’de nasıl direnildiği an-
latıldı. Zaferin kazanımlarının anlatılmasının ardından
ikramlar yenilerek çayların içildiği programa on kişi katıldı.

Adana
Adana’da da 22 Ocak’ta Adana Özgürlükler Derneği’nde

yapılan programla zaferin yıl dönümü kutlandı. 11 kişinin
katıldığı kutlama saygı duruşuyla başladı. Saygı duruşu-
nun ardından 2000-2007 Ölüm Orucu süreci kısaca hatır-
latılarak yaşananlar anlatıldı. Büyük Direniş şehitlerimi-
zin anlatıldığı ikinci konuşmanın ardından o dönemi ya-
şayanlar anılarını anlatarak sohbete geçildi. Sohbete ara ve-
rildiğinde zafer kutlaması için pasta kesildi. Yemeğin ar-
dından saz çalarak söylenen türkülerle program bitirildi.

122’lerin Açtığı Yolda Yürüyoruz. 122’lere Sözümüz Var,
Zaferi Büyüteceğiz

Ankara’da Tecrite Karşı Mücadele Platformu (TKMP),
28 Ocak günü Güvenpark’ta; Sincan Hapishanesi’nde ya-
şanan keyfilikler, hasta tutsaklara yönelik hukuksuzluk-
lar ve Çocuk Hapishanesi’nde yaşanan işkence ve taciz
olaylarıyla ilgili hazırladığı raporu, düzenlediği bir ba-
sın açıklamasıyla basına ve halka sundu. 

Yapılan basın açıklamasında; Sincan Hapishane-
si'nde yapılan keyfi uygulamalarla devrimci tutsakların
sindirilmeye çalışıldığı, keyfi olarak verilen cezalarla in-
fazların yakıldığı, hasta tutsakların tedavilerinin kasıtlı

olarak geciktirildiği, bunun yanında tutsak yakınlarını da
yıldırmaya yönelik keyfi aramalar ve tacizlerin arttığı be-
lirtildi. Ayrıca sohbet hakkının “personel yetersizliği” gibi
bahanelerle hala 10 saat yerine 3 saat uygulandığı, ağır-
laştırılmış müebbetlerde ise hiç uygulanmadığı, geçerliliği
kalmamış sebeplerle keyfi olarak cezalar verilerek tut-
sakların haklarının ellerinden alındığı belirtildi. “Ha-
pishanelerde Yaşanan Hak Gasplarına Son Verilsin!” ya-
zılı pankartın açıldığı basın açıklamasına 20 kişi katıldı.

Hapishanelerde Yaşanan Hak Gasplarına Son Verilsin
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Cepheliler, 25 Ocak
akşamı Ankara Tuzluça-
yır’da korsan eylem dü-
zenledi. Eylem cami-cem-
evi inşaatının yanındaki
çevik kuvvet bekleme
noktasına havai fişek ve
molotoflar atılarak başla-
dı. Katil sürüsü AKP’nin
polisi haftalardır elini ko-
lunu sallayarak mahalle-
nin insanlarına pusu ku-
rup, gaza boğarak, insan-
ları işkenceyle sokak or-
tasında döverek gözaltına
alıyordu. 

4 Ocak günü de ma-
halleye 3 koldan saldı-
ran işkencecilerden he-

sap sormak için TOMA, akrep ve onlarca çeviğin bu-
lunduğu seyyar karakol Cepheliler tarafından 3 koldan ku-
şatılıp havai fişek ve molotoflarla eylem yapıldı. Saldı-
rının şokuyla hareket edemeyen katil sürüsü TOMA’la-
rın arkasından ses bombası atmakla yetinebildi. 4 Ocak’ta
sokak sokak gözaltı yapan işkenceciler bu sefer inlerin-
den dışarı çıkamadılar. Yalnızca akreple sokağın başına
kadar gelebildiler.

Daha sonra Cepheliler, Tuzluçayır Meydanı’na gele-
rek burada “Selam Olsun Yolumuzu Aydınlatan Kahra-
man 122’lere- DHKC”, “Sabrımızı Sınamayın Berkin’i
Vuranları Açıklayın-Cephe” yazılı pankartlarını açarak hal-
ka sesli konuşma yaptılar. Bu konuşmalarda halka “Biz-
ler Mahir’den Dayı’ya Türkiye devrim mücadelesinin bay-
rağını daima yükseltmeyi hedefleyen, hiçbir koşulda yıl-
mayan, vazgeçmeyen, bedel ödeme noktasında tereddüt
etmeyen devrimcileriz. Ethem’in, Berkin’in, Muharrem
Karataş’ın hesabını sormak, katillerin beyinlerini soka-
ğa akıtmak noktasında da tereddüt etmeyeceğiz. Bu ül-
kede Cepheliler olduğu sürece halkların umudu sönme-
yecek, silahlı mücadele daima devam edecektir.” denil-
di.

Eylemde “Umudun Adı DHKP-C”, “Titre Oligarşi Par-
ti-Cephe Geliyor”, “Önder Yoldaş Dursun Karataş”,
“Mahir’den Dayı’ya Sürüyor Bu Kavga”, “Muharrem Ka-
rataş Ölümsüzdür”, “DHKC-SPB Katillerin Peşinde”,
“Katillerden Hesabı DHKC Soracak”, “Kim Öğretiyor?
Dayı, Kim Vuruyor? Cephe, Kim İçin? Halk İçin, Yaşa-
sın Devrimci Halk Kurtuluş Cephesi” sloganları atıldı.

2 saat süren eylem iradi bir şekilde sonlandırıldı. Cep-
heliler çekilirken halkın alkışladığı görüldü.

Bu Ülkede Cepheliler Olduğu
Sürece Halkların Umudu

Sönmeyecek
Ankara'da 24 Ocak’ta Milli Eğitim Bakanlığı önün-

de, polis tarafından kafasından gaz fişeğiyle vurulan Ber-
kin Elvan için eylem yapmak isteyen Dev-Genç’lilere
saldıran polis, 10 Dev-Genç’liyi gözaltına aldı. İşken-
ceyle gözaltına alınanlar arasında bulunan Ali AL-
TUNSOY gördüğü işkencelerden kaynaklı rahatsızla-
narak Ankara Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. Bu
hastanede çalışan Erkan Gür ismindeki sağlık personeli
işkenceden dolayı rahatsızlanan
hastanın kolundan serumu
çıkarırken, iğneyle dama-
rın patlamasına neden
oldu. Ülkemizde iş-
kenceci polisler gibi
birde polise özenen
mengele artıkları
var. Mengele artığı
Erkan Gür, hastası-
na uyguladığı per-
vasızlığı devrimci
düşmanlığı yaparak
“Burası ne ODTÜ,
ne Gezi” diyerek sür-
dürdü. 

Saldırıya yönelik Hal-
kın Sağlıkçıları: “Soruyoruz
sana Erkan Gür, Sen gerçekten
sağlık personeli misin? Sağlık personelinin görevi
mesleki ahlakını koruyarak gelen hastaya yardımcı ol-
mak ve iyileşmesini sağlamaktır. Sen serumu işkence
ederek çıkarırken sırtını sıvazlayanların gözüne gire-
bildin mi? Halk senin gibi halkın sağlığını hiçe sayan-
ları çok iyi biliyor. Çünkü halkımız bu sistemin para-
sızlıktan tedavi olamadığı için ölen insanlarımızla
dolu olduğunu biliyor. Mengele artığı olarak senin gibi
işkence yapanlara karşı halkın sağlıkçıları olarak yok-
sul mahallelerde sağlık taraması yaptığımız için tu-
tuklanıyoruz. Faşizmle yönetilen ülkemizde insan sağ-
lığını düşünmek en büyük değerdir bizim için. Devle-
tin görevlerinden bir tanesi de halkın sağlığını güven-
ce altına almaktır. Herkes sağlık hakkından yararlana-
bilmelidir. Ama bugün parası olanlar özel hastaneler-
de tedavi olabilirken, devlet hastanelerinden bir bö-
lümden randevu alan hastanın randevu günü gelene ka-
dar yaşayıp yaşamayacağı belirsizdir.

Bizler halkın sağlıkçıları olarak hastaneleri, sağlık
kuruluşlarını Erkan Gür gibi halk düşmanlığı yapanlara
bırakmayacağız. Yoksul mahallerde sağlık hizmetinden
yoksun kalan halkımıza gitmeye devam edeceğiz.
Halk İçin Sağlık şiarıyla halkımıza hizmet vereceğiz”
şeklinde açıklama yaptı. 

Halkın Sağlığına Düşman Olanları
Halk Unutmaz
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Yeni albümü "Halkın Elleri"ni çı-
karan Grup Yorum, Türkiye'de ve Av-
rupa'da yaptığı bir dizi söyleşinin
ardından albüm tanıtım konserlerine
başladı. "Halkın Elleri"ni gerçek sa-
hiplerine, yani halka ulaştırmanın
yolu; yoksul mahallelerin sokakla-

rından, meydanlarından geçtiği için,
Grup Yorum kurulduğu günden bugü-
ne hiçbir zaman ışıklı sahnelere hap-
setmemişlerdi kendilerini. Ve gitarla-
rını, bağlamalarını sırtlayıp Taksim
Galatasaray Lisesi önünde küçük kon-
serler vermeye başladılar.

Dört hafta boyunca sürecek olan al-
büm tanıtım konserlerinin ilki 24 Ocak
akşamı Galatasaray Lisesi önünde ya-
pıldı. Yorum dinleyicileri Yorumcula-

rı yine yalnız bırakmadı. Konserin yapılacağını bilenler baş-
lama saatinden yarım saat önce Galatasaray Lisesi önün-
de beklemeye başladılar. Bekleyiş boyunca dinleyiciler gi-
derek çoğaldı. "Burada ne olacak?" sorusuyla merakını gi-
dermek isteyenler, "Grup Yorum konseri olacak" cevabı-
nı alınca lise önündeki kalabalığa dahil oluyordu.

Saat 19.30'da Grup Yorum Halkın Elleri’ni çıkarırken
kültür merkezlerinin polis tarafından basıldığını, albüm ka-
yıtlarına el konulduğunu anlatan bir konuşmayla konser baş-
ladı. Konuşmada Grup Yorum'un hiçbir koşulda susturu-
lamayacağı, hiçbir olanaksızlığın Yorum'un üretiminin
önüne geçemeyeceği vurgulandı. "Grup Yorum Susturu-
lamaz", "Halkın Elleri'ni Dinleyelim" pankartlarının ar-
kasında Yorumcular ve dinleyicileri omuz omuza halkın tür-
külerini söylerken polis çevik kuvvetiyle, TOMA’sıyla ha-
zır bekliyordu.

Grup Yorum’un Sesi Korolarla Büyüyor
“Bağımsız Türkiye” Sloganını
Korolarla Haykıracağız!

Grup Yorum Dersim Korosu, 19 Ocak’ta yeni öğrenci-
leriyle bir araya geldi. Yeni koroculara Grup Yorum’un na-
sıl bir müzik grubu olduğu, temsil ettiği değerler anlatıldı.
Grup Yorum Dersim Korosu’nun daha önce katıldığı faa-
liyetler hakkında bilgi verildi. Sohbetin sonunda Grup Yo-
rum şarkıları ve türküler söylendi.

Grup Yorum Dersim Korosu’nu tanıtmak ve yeni genç-
lerle tanışmak için,20 Ocak’ta Atatürk Anadolu Lisesi önü-
ne gidildi, okulda bulunan öğrencilerle sohbet edildi. Ko-
ronun hedeflerinin anlatıldığı öğrenciler, o gün okulda ol-
mayan ama müziğe ilgisi olan arkadaşlarına da haber ve-
receklerini söylediler. Yapılan çalışma sonunda iki yeni ka-
yıt alındı.

İdil Kültür Merkezi
Şubat Ayı Faaliyet Duyurusu:

1 Şubat Cumartesi 'KORO' film gösterimi 19.00
2 Şubat Pazar 'ERDAL BAYRAKOĞLU' konseri 19.00
3-4-5-6-7 Şubat 19.00 'KORO' filminin gösterimi
8 Şubat Cumartesi 'LAL GECE' film gösterimi 18.00
'REİS ÇELİK' söyleşi 20.00
9 Şubat Pazar 'TİYATRO YOLCULARI' 
OYUN: ŞEYH BEDREDDİN DESTANI 19.00
10-11-12-13-14 'LAL GECE' film gösterimi 19.00
15 Şubat Cumartesi ' GÖZLERİNDEKİ SIR' film gös-

terimi 19.00
17-18-19-20-21 Şubat ' GÖZLERİNDEKİ SIR' film gös-

terimi 19.00

Gebze Hapishanesi’ndeki devrimci tutsaklara 2014’ün
Ocak ayında jandarmalar tarafından 3 kez saldırı dü-
zenlendi. Son olarak 13 Ocak’ta Gebze Adliyesi’ne gö-
türülmek için hapishane çıkışına getirilen Gülay Efen-
dioğlu, Yeliz Türkmen, Yıldız Keskin ve Özlem Taşdemir
isimli Özgür Tutsaklar jandarmalarca dövüldü, yerler-
de sürüklendi ve üzerlerine oturuldu. Saldırının ardın-
dan tutsaklarda morluklar ve tırnak izleri oluştu. Ayrı-
ca tutuklulara disiplin soruşturmaları açılarak, Yıldız Kes-
kin, Gülay Efendioğlu ve Yeliz Türkmen'e 15'er gün hüc-
re cezası verildi. 

Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD), Gebze Hapis-
hanesi’nde son iki aydır, siyasi tutsaklara yönelik sal-
dırılara ilişkin 24 Ocak’ta yazılı bir açıklama yayınla-
dı. Açıklamada, “Kadın tutukluların maruz kaldıkları fi-
ziki saldırılar hiçbir şekilde kabul edilemezdir ve bir an
önce son verilmelidir.” denildi. 

Kars'ta, Yürüyüş okuru bir esnafın dükkânına giden ah-
laksız polisler, "Dergiyi size kim getiriyor, getiren kız mı
erkek mi, kaç kişi getiriyor, hangi gün getiriyorlar, kaç tane
getiriyorlar" gibi sorular sorarak esnafı işbirlikçileştirmeye,
ispiyonlaştırmaya çalıştılar. İşkenceciler, dergi okurunun
gösterdiği tepki sonucu ellerine bir şey ge-
çiremeden defolup gittiler. 

Kars Dev-Genç, 29
Ocak'ta konuyla ilgili yazı-
lı bir açıklama yaparak, Yü-
rüyüş Dergisi’ni yasaklı bir
dergi olarak göstermeye çalış-
maları boşadır. Halkımız gerçe-
ğin sesi Yürüyüş Dergisi’ni her za-
man can kan pahasına sahiplen-
miştir. Sahiplenmeye devam ede-
cektir" dedi.

Devrimci Tutsaklar Onurumuzdur,
Tutsaklara Kalkan Elleri Kıracağız

Yürüyüş Okurlarını İşbirlikçi
Yapamazsınız
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İrfanların, Enginlerin,
Ferhatların Geleneği Sürüyor

İrfanların, Enginlerin,
Ferhatların Geleneği Sürüyor

“Ekmek, Adalet ve Özgürlük İçin Yürüyüş Okuyalım, Okutalım” diyen
45 Yürüyüş dağıtımcısı, 25 Ocak'ta Şişli Camii önünde toplandı.

Halay çektikten sonra “Gerçekleri Yürüyüş Yazıyor” konuşmalarıyla Taksim’e doğru
Halaskargazi Caddesi boyunca dergi dağıttılar.

Taksim Anıtı’nın önünden İstiklal Caddesi’ne yürüdüler. Sloganlarıyla,
meşruluklarıyla dövdüler düşmanın barikatlarını... 

Kazanan, İrfan'ın, Engin'in, Ferhat'ın yoldaşları Yürüyüş dağıtımcıları oldu...



İlk günden bu yana her türlü baskıyı,
işkenceyi, tutuklamaları yaşadık.
Bununla da kalmadı dergi dağıtımcı-
larımız, okurlarımız sokak ortasında
kalleşçe vurularak katledildi. Bugün
burada olmamız, bu onurla gerçekleri
yazmamız sadece kelimelerle ifade
edilemez. Altında yatan ödediğimiz
bedeller ve şehitlerimizdir. Bugün bize
yol gösteren, önümüzü aydınlatan şehit-
lerimizden aldığımız güçle halka ula-
şıyoruz.

Hiç Bir Güç Gerçeklerin
Karşısında Duramaz!

Yürüyüş Dergisi’nin “Ekmek, Adalet
ve Özgürlük İçin Yürüyüş Okuyalım,
Okutalım” kampanyası çerçevesinde
İstanbul’da toplu dergi dağıtımı yaparak
halka gerçekleri bir kez daha haykırdı. 

25 Ocak’ta Şişli Cami önünde top-
lanan Yürüyüş Dergisi okurları ve dağı-
tımcıları, üzerlerine Engin’in, Ferhat’ın
ve İrfan’ın resimlerinden oluşan
Yürüyüş yazılı önlüklerini giyerek
halaylar çektiler. Coşkulu bir şekilde
çekilen halayın ardından sesli konuş-
malarla yoğun ilgiyle izleyen halka
Yürüyüş Dergisi tanıtıldı.

Sesli konuşmalarda, “İşbirlikçi AKP,
Suriye halkını katletmek için tırlarla
silah taşıyor. Gerçekleri Yürüyüş yazı-
yor. Ekmek adalet ve özgürlük için
Yürüyüş dergisi okuyalım… Yürüyüş
okuyacağız Yürüyüş okutacağız birken
iki olacağız. Bağımsızlık demokrasi
sosyalizm için yürüyüş. Hapishanelerde

işkence var. AKP çocuklarımıza işkence
yapıyor gerçekleri Yürüyüş yazıyor.
Yürüyüş halkın haklının sesidir.
Gerçekleri Yürüyüş yazıyor Yürüyüş
haftalık devrimci basın. Ayakkabı kutu-
larında halkın parasını çalanları Yürüyüş
yazıyor. Ne AKP ne cemaat bu ülkede
açlık, yoksulluk var Yürüyüş okuyalım
Yürüyüş okutalım. Yürüyüş Enginlerin,
Ferhatların, İrfanların sesidir.
Yoksulların işçilerin, memurların, gen-
çliğin sesidir…” denilerek yürüyüş
halkın da desteğiyle başladı. 

Bir ellerinde İrfan’ın sesi Yürüyüş,
diğer taraftan “ Yürüyüş Direnen
Avukatların Sesidir, Biz Avukatlar
Yürüyüş Okuyoruz”, “ Yürüyüş Direnen
Memurların Sesidir, Biz Memurlar
Yürüyüş Okuyoruz”, “ Yürüyüş İşçilerin
Sesidir, Biz İşçiler Yürüyüş Okuyoruz”,
“Yürüyüş Direnen Gençliğin Sesidir,
Biz Gençlik Yürüyüş Okuyoruz!”
dövizlerinin taşınmasıyla gür sloganlarla
Abide-i Hürriyet Caddesi’nde yolun
her iki tarafında Yürüyüş dağıtımcıları,
yoldan geçen her insana, her esnafa
teker teker Yürüyüş Dergisini anlattı.
Yol boyunca sesli konuşmalarla halkın
dikkatini çeken Yürüyüş Dergisi bir
çok kişinin dergiyi gülümseyerek alma-
sına neden oldu.

Adım adım Taksim’e yaklaştıkça
dağıtımcıların coşkusu artıyor, çevredeki
halkın merakı artıyordu.

Yürüyüş okurları, günlerce direniş
odağı olan Gezi Parkı’nın yanından
doğru Taksim Meydanı’na giriş yaptılar.

Tüm meydan onlara bakıyor, onların
elinden dergi alıyorlardı. Taksim
Anıtı’nın önünden İstiklal Caddesi’ne
doğru yürümeye devam ettiler. İstiklal
Caddesi önünde çevik polisleri dağı-
tımcıların yanından koşarak önlerinde
kalkanlarla barikat kurdu.

Dağıtımcılar orada da sesli konuş-
malarla katil polisleri teşhir ettiler. “
Engin Çeber’i katleden, Ferhat Gerçek’i
felç bırakan polisler şimdi önümüze
kalkan kurarak dergi dağıtımına engel
olmaya çalışıyor” denildi.

AKP’nin katil polisi korkularını
büyütmeye devam edecek. Karşılarında
katlettikleri Enginler İrfanlar var. Bu
güçle, bu kararlılıkla o köhnemiş,
kokuşmuş kalkanlarınızı yerle bir ede-
cekler. 

Çevrelerindeki halka bu gerçeğin
anlatılmasıyla beraber polis barikatlarına
yüklendiler. Bu kararlılığa daha fazla
dayanamayan polis kalkanları açmak
zorunda kaldı. Kazanan yine direniş
oldu. Sloganlarla yoluna devam eden
dağıtımcılara yoğun bir şekilde alkış
geldi. Tüm İstiklal Caddesi boyunca
bu destek sürdü. Alkışlarla, sloganlarla
ve halkla beraber söylenen marşlarla
Galatasaray Lisesi’nin önüne varıldı.
Lise önünde tekrar halaylar kuruldu
ve kalan tüm dergi orada dağıtıldı.
Halayların ardından dergi dağıtımı sona
erdi. Dağıtımda 45 kişiyle 200 dergi
dağıtıldı. Sloganlarla, marşlarla İstiklal
Caddesi sert bir şekilde ayaklarını vura-
rak dağıtımı sonlandırıldı.

HHALKIN SESİ YÜRÜYÜŞ
DİRENİŞİN MEYDANI TAKSİM’DE!

Alkışlar ve Sloganlarla Galatasaray Lisesi’ne Yürüdüler!
Halay Çekerek, Rap Rap Yürüyüşü Yaparak Zaferlerini Kutladılar!

Alkışlar ve Sloganlarla Galatasaray Lisesi’ne Yürüdüler!
Halay Çekerek, Rap Rap Yürüyüşü Yaparak Zaferlerini Kutladılar!
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28 yıllık devrimci basın gele-
neğini devam ettiren Yürüyüş
Dergisi tüm baskılara, tutsaklıklara
karşı susmadı. Faşizm Yürüyüş
Dergisi dağıttığı için 17 yaşındaki
Ferhat Gerçek’i felç bıraktı, Engin
Çeber’i katletti. AKP polisi bas-
kınlarda “Kızıldere’nin adını bile
değiştirdik, bir siz değişmediniz”
dedi. Evet Yürüyüş Dergisi değiş-
medi. 28 yıl önce Yeni Çözüm
Dergisi nasıl halka gerçekleri an-
lattıysa bu günde Yürüyüş Dergisi
halka gerçekleri anlatmaya
Anadolu’nun sokaklarında
İrfanların, Enginlerin, Ferhatların
sesi olmaya devam ediyor...

İstanbul
Mecidiyeköy: İrfanların, Enginlerin

sesini kesemediler. Gerçekleri anlatmaya
devam ediyoruz. Halkın, emeğin, emek-
çinin sesi Yürüyüş Dergisi her hafta ol-
duğu gibi bu haftada pazartesi, salı ve
çarşamba günleri sabahları erken kalkıp
işlerine giden halka ulaştırıldı. Yürüyüş
Dergisi çalışanları, dergilerinin tanıtımını
yapmak için sabah 07.30-09.00 saatleri
arasında Mecidiyeköy Metrobüs
Durağı’nda, derginin 401. sayısının ta-
nıtımını yaptı. Yürüyüş çalışanları, halka
bu düzende alternatifin yalnızca devrim-
ciler olduğunu ve kurtuluşun savaşmakta
olduğunu gösteren dergimizi haftanın 3
günü Mecidiyeköy Metrobüs Durağı’nda
ve gecekondu mahallelerinde, sokaklarda
her yerde olacaklarını haykırdılar.
İşe giden emekçi halkımızın kimileri

derginin ücretinden fazla para vererek
katkıda bulundu. Pazartesi, salı ve çar-
şamba günü halka toplam 15 dergi ulaş-
tırıldı.

Ömürtepe: Dev-Genç’liler  Yürüyüş
Dergisi’ni halka ulaştırdılar. Dev-
Genç’liler mahallede çalmadık kapı bı-
rakmayarak megafonla sesli konuşmalar
yaptı. Toplam da 90 dergi halka ulaştı-
rıldı. 

Gülsuyu: 28 Ocak günü Halk
Cepheliler Uzunçayır Metrobüs dura-
ğında Yürüyüş Dergisi’nin dağıtımını
yaptı, 15 dergi halka ulaştırıldı.

Pendik: Halk Cepheliler, 22-23 Ocak
tarihlerinde Yürüyüş Dergisi’nin 400.
sayısını halka ulaştırdı. Güllübağlar,
Şeyhli, Ertuğrulgazi ve Sülüntepe ma-

hallelerinde 90 adet Yürüyüş Dergisi
ve 20 adet Tavır Dergisi halka ulaştırıl-
dı.

Çorum: 18 Ocak günü, Pir Sultan
Abdal Derneği’nde Yürüyüş okurları
toplandı. Çoğunluğun gençlerden oluş-
tuğu toplantıya 11 kişi katıldı. Toplantı
bağımsızlık silahımız Yürüyüş
Dergisi’nin tanıtılmasıyla başladı ve ça-
lışanlarına, yayınevlerine yapılan baskılar
yüzünden kapatılmak zorunda kalınma-
sının söz edilmesiyle devam etti.
Dergimiz Yürüyüş’ün yapılan tüm bu
ahlaksız politikalara karşı yolundan şaş-
madan ve bağımsızlık şiarını başta katil
ABD olmak üzere tüm dünya ülkelerine
haykırmış olduğu ve bugüne kadar top-
lam 400 sayı çıkararak halka ulaştırdığı
vurgulandı. Konuşma sırasında toplantıya
katılanlara Yürüyüş Dergisi’ne eklene-
bilecek yazı, resim vs. önerileri soruldu.
Katılan arkadaşlara teşekkür edilerek
toplantıya son verildi.

17 Ocak günü, öğle saatlerinde Emek
ve Bahabey caddeleri üzerinde 4 kişiyle
yapılan çalışmada 40 dergi esnaflara,
Milönü’de ise 20 dergi mahalle halkına
ulaştırıldı.

21 Ocak günü, akşam saatlerinde
Salı Pazarı civarında 3 kişi 40 dergiyi
mahalle halkına ulaştırdı.

23 Ocak günü ise akşam saatlerinde
Emek Caddesi üzerinde 2 kişi 35 dergiyi
esnaflara ulaştırdı.

28 Ocak günü Bahabey Caddesi üze-
rinde Yürüyüş Dergisi dağıtımı yapıldı.
Bahabey Caddesi üzerinde 43 dergi es-
naflara ulaştırıldı. Yapılan çalışmada
umudun çocuğu Berkin Elvan’ın son
durumu ve onun için Taksim

Meydanı’nda yapılan eylemler
halka anlatıldı. Yürüyüş Dergisi
götürdüğümüz insanlardan gelen
“Bende sizi bekliyordum”, “Dev-
Genç’liler kaldı mı?”, “Bu dergiyi
bana beni tanıdığınız için mi ge-
tirdiniz?” gibi sözler duyan Halk
Cepheliler halka umut olmanın
mutluluğu yaşadılar. 

29 Ocak günu ise Dev-
Genç’liler öğle saatlerinde Eti
Lisesi civarında Yürüyüş
Dergisi’nin tanıtımını yaptılar. Bu
çalışmada ise 20 dergi mahalle
halkına ulaştırıldı.

Eskişehir: Eskişehir’de 22
Ocak günü Yürüyüş Dergisi okurlarıyla
toplantı yapıldı. Toplantıda okurlarla
devrimci basın tarihi ile ilgili konuşmalar
yapılarak Yürüyüş Dergisi dağıtımı uğ-
runa ödenen bedeller, devrimci basın
alanında çıkartılan dergilerin hangi be-
dellerle çıkartıldığı anlatıldı. “Ekmek,
Adalet ve Özgürlük için Yürüyüş Dergisi
Okuyalım, Okutalım” kampanyası ko-
nuşuldu. Her Yürüyüş okurunun aynı
zamanda bir haberci, bir dergi dağıtımcısı
olduğu hatırlatıldı. Eskişehir’de Yürüyüş
Dergisi’nin daha çok kişi tarafından
okunabilmesi için yapılacaklar konu-
şuldu, karşılıklı fikir alışverişi yapıldı,
hedefler belirlendi. 

Ankara: Halkın Mühendis Mimarları
tarafından 25 Ocak’ta 100.Yıl
Mahallesi’nde Yürüyüş Dergisi dağıtımı
yapıldı. 100. Yıl Mahallesi’ndeki evler
dolaşıldı. 1 saat süren dergi dağıtımında
10 adet dergi halka ulaştırıldı.

Bursa: 26 Ocak'ta bir araya gelen
Yürüyüş okurları, dergilerinin 400. sa-
yısını Gemlik halkına ulaştırarak tanıtımı
ve dağıtımını yaptılar. 5 okurun katıldığı
çalışmada Gemlik’in Dereboyu Caddesi,
Orhangazi Caddesi, Sosyal Yaşam
Merkezi çevresi dolaşılarak, kahvehane
ve iş yerleri gezildi.

Yer yer sesli konuşmalar ve sloganların
eşlik ettiği dergi tanıtımında, halkla sohbet
edilerek AKP’nin yolsuzlukları, Berkin
Elvan ve Hasan Ferit Gedik’i vuran
AKP’nin katil polisleri ve uyuşturucu çe-
telerinin halen bulunup yargılanmadığı
halka anlatıldı. 1 saat süren tanıtımda 38
Yürüyüş Dergisi Gemlik halkına ulaştı.

İrfanların, Enginlerin, Ferhatların Sesi Susmayacak!
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Anadolu’nun her köşesinde yoz-
laşmaya karşı verdiğimiz mücadele,
bugün de canımız pahasına vermeye
devam ediyoruz. Uyuşturucu yaşın
11’lere indiği bir ülkede yaşıyoruz.
Kızlarımızın 14-15 yaşlarında fuhuşa
sürüklendiği bir ülkede yaşıyoruz.
Gençlerimizin kısa yoldan para ka-
zanmak hevesi ile fedailik yaptığı,
genç kızlarımızın TV ekranlarında-
kiler gibi yaşamak istediği ve evle-
rinden kaçarak bu hayallerini yaşa-
yacağını düşünüyor. Bu düzen pisliği
temizlemez.

Çünkü ne kadar pis iş var ise
her zaman altından bir bakan, polis,
asker... çıkıyor. Ekranlara çıkarak
uyuşturucu yaşının 11’e düştüğünü
söylüyor emniyet görevlisi. Şunu
diyemiyor, biz bunu kurutacağız.
Evet, bu düzen halkın hiçbir so-
rununu çözemez. Sorunları yaratan
kendisidir. Yıllardır verdiğimiz
mücadelede her zaman atığımız

“Pisliği Devrim Temizler” bizim slo-
ganımızdır. Evet, bunu yapacak olan
da devrimcilerdir.

Yozlaşmaya karşı verilen mücade-
lede katledilen Hasan Ferit Gedik’in
hesabını sormak için İstanbul sokak-
larını adımlayan Halk Cepheliler so-
kaklarda, çaldıkları her kapıda yoz-
laşmaya karşı ne yapılması gerektiğini
ve Hasan Ferit’i anlatıyorlar. Daha da
anlatacaklar uyuşturucuyu, fuhuşu, ku-
marı ve yozlaşmayı mahallelerimizden
söküp atana kadar devam edecekler...

Hasan Ferit’i duymayan tek bir insan
kalmayacak... Yozlaşmaya karşı Halk
Cepheliler’in elinde bayrak, dillerinde
söz olacak Hasan Ferit... Ve bu müca-
dele böyle devam edecek...

İstanbul
Okmeydanı

Halk Cephesi, geçtiğimiz günlerde
yoksulların, direnişlerin olduğu Gazi
ve Küçükarmutlu mahallelerinde bin-
lerce insanın katıldığı eylemler yaptı.
26 Ocak günü ise Okmeydanı’nda

“Milyonlarca Hasan Ferit Olup
Bataklığı Kurutalım” sloganıyla
binlerin katılımı ile bir yürüyüş
düzenledi.

Eylem öncesi mahalle kızıl
bayraklarla yol boyunca donatıldı.
Ayrıca ses aracı ile eyleme çağrılar
yapıldı. Eylem saati yaklaştıkça,
İstanbul’un diğer mahallerinden
gelenler ellerinde kızıl bayraklarla

Okmeydanı

Okmeydanı

MAHALLELERİMİZDE YOZLAŞMAYA 
İZİN VERMEYECEĞİZ!

Gazi’de, Küçükarmutlu’da, Okmeydanı’nda 
Binler AKP’nin Çetelerine Karşı Yürüdü!

HALKIMIZ; HALK KOMİTELERİNDE 
ÖRGÜTLENELİM!
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ve dillerinde “Hasan Ferit Gedik,
Birol Karasu Ölümsüzdür” sloganları
ile mahalleye girdiler. Saat 14.30’da
ellerinde sancakları ile temsili milisler
kortejin önüne geçerek yürüyüş baş-
ladı.

En önde milisler, “Milyonlarca
Hasan Ferit Olup Bataklığı Kuruta-
cağız, Uyuşturucuya, Kumara, Fuhuşa
İzin Vermeyeceğiz!”, “Hasan Ferit
Gedik Ölümsüzdür!”, “Bozuk Düzende
Sağlam Çark Olmaz! Pisliği Devrim
Temizler, Halk Komitelerinde Birle-
şelim!” pankartlarının açıldığı yürü-
yüşte kortej boydan boya kızıl bir
nehre döndü. Okmeydanı’nın duvar-
larında şehitlerin ve umudun adının
yanı sıra halk düşmanlarına da “Katil
Polis Hedefimizsin” diyerek sesleni-
yorlardı. Bir saat dolaşılan mahallede
halk, camlardan, atılan sloganlara eşlik
etti. Alkışlarla “Yaşasın Sosyalizm”
diye bağırdı. Dükkanların önünden
geçerken korteji izleyenler oldu. Kat-
liamcı polis her zamanki gibi TOMA
ve Akrep araçları ile provokasyon
yapmaya çalıştı. Kitlenin yürüyüşü
birbirlerine kenetlenerek devam etti.

Sibel Yalçın Parkı’nda başlayan
eylem yine aynı yere dönülerek bu-
rada bir açıklama yapıldı.

Açıklamada, “İnsanlar gün gün
bu bataklıkta çürüyor. 16 yaşında ço-
cuklarımızın uyuşturucu sattığı, 10
yaşındaki kızlarımızın tecavüze uğ-
radığı, kumar yüzünden yuvalarının
yıkıldığı bir ülkede yaşıyoruz. Bunlar
yetmemiş gibi bu pisliklere karşı çı-
kanlar tutuklanıyor. Hasan Ferit Gedik
Gülsuyu’nda çetelere karşı çıktığı için
vuruldu. Gökhan Aktaş’ın beyninde
hala çetelerin sıktığı kurşun var ve
gözleri artık görmüyor” denildi.

Son olarak “Biz bu bataklığa izin
vermeyeceğiz. Çünkü insanlarımızın
üç kuruş para için bedenlerini sat-
masını istemiyoruz. Çünkü çocuk-

larımızın kendilerini zehirle-
mesini istemiyoruz. Çünkü biz
halkımızı ve vatanımızı sevi-
yoruz. Mahallelerimizi, uyuş-
turucu satıcılarından, çetelerden,
kumarhanelerden ve fuhuştan
arındıracağız” denildi.

Yürüyüş boyunca, “Umudun
Adı DHKP-C”, “Çeteler Halka
Hesap Verecek”, “Katil Polis
Mahalleden Defol”, “Kahrolsun
Faşizm Yaşasın Mücadelemiz”
sloganları sokaklarda yankılandı.
Daha sonra Grup Yorum’un şar-
kılarıyla halaylar çekildi. 

Gülsuyu
Gülsuyu Gençlik Komite-

si’nin yapmış olduğu Yozlaşmaya
Karşı 1. Hasan Ferit Gedik Fut-
bol Turnuvası son haftasına doğ-
ru yaklaştı. Bu hafta yarı final
maçları oynayan takımların maç-
ları oldukça coşkulu geçti. Dost-
luk ve dayanışmanın büyütüldüğü
turnuvada güzel anlar yaşandı. Haftaya
final maçı oynanacak ardından 8 Şu-
bat’ta Grup Yorum’un da katılacağı
final şenliği düzenlenecek. Dayanış-
manın büyütüldüğü turnuva tüm coş-
kusuyla devam ediyor. 

İkitelli
Halk Cepheliler 24 Ocak günü,

26 Ocak günü Okmeydanı’nda ya-
pılacak yürüyüşün afişlerini Atatürk
ve Mehmet Akif mahallelerine astılar.
Toplamda 100 adet afiş İkitelli so-
kaklarına asıldı.

Pendik
24 Ocak’ta Pendik’in Ertuğrulgazi

ve Sülüntepe mahallelerinde yapılan
200 afiş ve dağıtılan bildirilerle 26
Ocak günü Okmeydanı’nda yapılacak
yozlaşmaya karşı yürüyüş için çağrı
yapıldı. Çalışmalar sırasında halkla
mahalleye ve yozlaşmaya dair soh-

betler de edildi.

Sarıgazi
Yozlaşma kampanyasının ilerleme-

siyle “Milyonlarca Hasan Ferit Olup
Bataklığı Kurutacağız. Uyuşturucuya,
Fuhuşa, Kumara ve Yozlaşmaya İzin
Vermeyeceğiz” şiarı altında daha önce
Küçükarmutlu’da ve 26 Ocak’ta Ok-
meydanı’nda yapılan yürüyüşün ça-
lışmaları Sarıgazi’de de yapıldı. 150
afiş Sarıgazi’de Demokrasi Caddesi
ve Atatürk Caddesi üzerine asıldı. Sul-
tanbeyli’ye ise 50 afiş asıldı.

9 Şubat’ta Sarıgazi’de uyuşturu-
cuya, fuhuşa, kumara ve yozlaşmaya
karşı yapılacak yürüyüş için Sarıgazi
Mehmetçik Lisesi, Ticaret Meslek
Lisesi önlerine ve Pir Sultan Parkı’na
“Milyonlarca Hasan Ferit Olup Ba-
taklığı Kurutacağız. Uyuşturucuya,
Fuhuşa, Kumara ve Yozlaşmaya İzin
Vermeyeceğiz-Halk Cephesi” yazılı
toplam üç pankart asıldı.

Okmeydanı

Gülsuyu

İkitelli

Pendik

Sarıgazi
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Merhaba,

Öncelikle saygı ve selamlarımı-
zı iletiyoruz. Ekmek, adalet ve öz-
gürlük mücadelemizi büyüteceği-
miz bir yıla daha girdik. Her ne ka-
dar vatan topraklarından ayrı tutsaklık
yaşıyor olsak da, bu yılda direnme
geleneklerimizle dolu bir yıl olaca-
ğının bilincindeyiz. 

Emperyalistlerin ve işbirlikçilerin
iade politikalarıyla devrimcileri tes-
lim almak için başlattıkları saldırıyı,
direnişimizle boşa çıkartmıştık.

Direnişimizin zafere dönüşme-
sinin hemen ardından, Amerika
da, açıktan saldırarak bizleri sor-
gulamak istedi. Ama buna da izin
vermedik. Amerikalıların sorgu-
lama istemleriyle daha açıktan baş-
lattığı saldırıların henüz devamı gel-
memiş olsa da bitmiş değil. Yeni
yeni saldırıların geleceğinin bilin-
cindeyiz.

Bunun yanı sıra, Özgür Tut-
saklar olarak bizi direk ilgilendiren
bir gelişme ise; siyasi bir davadan
hüküm giymiş bir tutsağın, Kori-
dallos Hapishanesi'nden yedinci
sefer izinli olarak çıkmasının ar-
dından geri dönmemesi sonucu
"yüksek güvenlikli hapishane-
ler"in yapılacağının açıklanması-
dır. 

Yunanistan yasalarına göre mü-
ebbet hapis cezası olan bir tutsağın,
8. yılını doldurduktan sonra heyet
onayı ile kısa süreliğine, geri dön-
mek koşulu ile hapishaneden çık-
ma hakkı var.

Yunanistan genelinde bu haktan
üç bin tutsak yararlanıyor. Yetkili-
lerin açıklamalarına göre bu hak-

tan yararlananların yüzde ikisi
gibi bir oran hapishaneye geri
dönmezken, yüzde 98'i dönüyor.
Bu son gelişmeler de bahane
edilerek, bu hakkın geri alınma-
sı tartışmalarının dışında, Yuna-

nistan hükümeti, "yüksek güven-
likli" bir hapishane yapma  kara-

rını açıkladı. Hapishanenin ise yüz
gün içerisinde tamamlanacağı söy-
leniyor. Bu hapishaneye ise ilk gö-
türüleceklerin "terör" davaların-
dan tutukluların olacağı açıklandı. 

Tepkileri yumuşatmak için ise, or-
ganize suçlar ve büyük yolsuzluk da-
valarından tutuklananların da, bu
hapishaneye götürüleceği söyleniyor. 

Samaras hükümetinin açıklama-
ları, F tipi hapishanelerin açılması ön-

cesinde, Türkiye Devleti Başbakan ve
bakanlarının açıklamalarına çok ben-
ziyor. 

Samaras hükümetinin aldığı bu
karar; “siyasi bir tutsağın, izinli ola-
rak çıktığı hapishaneye geri dönme-
mesi üzerine alındı” denilerek açık-
lanamaz. Acaba Samaras hükümeti,
Adalet Bakanı’nın Amerika'ya gidi-
şiyle alınan bir karar olabilir mi? Kal-
dı ki, hapishaneye geri dönmeyen si-
yasi tutsağın yakalanması için ilk
açıklama yapan ülke de Amerika
oldu. 

Henüz hapishanenin nasıl bir ha-
pishane olacağı konusunda ayrıntılı
bir bilgi yok. Ama "Yüksek Gü-
venlikli Hapishaneler" ve bu ha-

pishanelere götürülecek "terör
tutukluları", kavramlarına hiç
yabancı değiliz.

Hapishanenin, şehir merke-
zine çok uzakta ücra bir yerde ya-
pılacağı açıklaması tecrit etme
mantığıyla yapılacağının bir gös-
tergesidir. Bu saldırının başta Yu-
nanistan halkına ve onun direnen
örgütlü kesimlerine olduğunu dü-
şünüyoruz. Yunanistan solunun,
direnişimiz sürecinde gösterdiği
birlik, beraberlik ve dayanışma
ruhu ile sahiplenmesinin, bu yeni
saldırıya karşı da büyüyerek açı-
ğa çıkması gerektiğine inanıyoruz.
Çünkü bu sorun en başta onları il-
gilendiriyor.

Ne Amerikalılar’ın yeni sal-
dırıları ne de bir bütün olarak em-
peryalistlerin "yüksek güvenlik-
li" hapishaneleri, bizim müca-
delemizi engelleyemeyecektir.
Bizler Özgür Tutsaklar olarak, ne-
rede olursak olalım insan onuru ve
devrimci kişiliğimize yönelik tüm
saldırıların karşısında her zaman
olduğu gibi direneceğiz. 

Koridalos Hapishanesi
Özgür Tutsaklar

Özgür TutsaklardanÖzgür Tutsaklardan

YUNANİSTAN’DA YÜKSEK
GÜVENLİKLİ HAPİSHANE

MUHARREM KARATAŞ'A
BEYNİMİZ ADALET BİLİNCİ

güzellikleri resmeden şehitlerimizin
yolunda...

yürüyoruz sarayları sarsan
adımlarımızla!

yüreğimizde inanç, omuzlarımızda
adalet...

faşizme karşı savaşıyoruz barikatlarda!

beynimiz adalet bilinci...
dillerimizde zafer türküleri...

yerde koymadık ahımızı...
güleceğiz sonsuza dek kurtarınca

insanlığı!..

prangalar, tutsaklıklar neyler ki... 
özgürüz yüreğimiz duvarların ötesinde!..

tabur tabur gelenler var ardımızda...
en ön safta kavgaya tutuşmaya!..

beyinlerinde adelet bilinci...
dillerimizde zafer türküleri... 

yerde koymadık ahımızı... 
güleceğiz sonsuza dek kurtarınca

insanlığı!

HASAN BİBER
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Daha önce de devrimci tutsaklara yönelik zor-
balıkları, keyfi uygulamaları ile gündeme gelen
Bochum Hapishanesi'nde bir zorbalık daha yaşan-
dı.

Zorbalığın adı, soyarak arama idi.

23 Ocak günü Hamburg'dan gelen akrabalarıyla görüş-
mek için hücresinden çıkarılan Şadi Özpolat'a çıplak ara-
ma dayatıldı. Şadi, yıllardır böyle bir şey olmadığını, bunun
keyfi bir uygulama olduğunu belirterek dayatmaya uyma-
yı reddetti.

Bunun üzerine gardiyanlar saldırarak Sadi Özpolat’ı
darp ettiler ve yaraladılar.

Şadi Özpolat, saldırı sonrası, saldırıyı protesto etmek
için görüşe de çıkmadı.

Hapishane İdaresi, "görüşün, ikna edin" diyerek Şadi
Özbolat’ın görüşçülerini kendisine karşı kullanmaya kal-
kışmış, ancak görüşçüler, durumu öğrenince görüşmeyi
reddederek bunu boşa çıkarmışlardır.

Saldırıdan sonra avukatının telefonla görüştüğü Şadi
Özpolat, zorla soyarak aramayı ve dayağı doğrulamış ve
baskıların sürmesi halinde sessiz kalmayacağını belirtmiştir.

Almanya'da yaşayan halkımız!

Avrupa'da yaşayan ilerici, demokrat, anti-faşist, zul-
me ve işkenceye karşı olan tüm insanlarımız!

Zorla soyarak aramaya direnmek, haklı ve meşrudur.

Zorla soymak, bir işkence ve zulüm yöntemidir.

Direnenlerin yanında, zalimin karşısında olalım.

Avrupa hapishanelerinde bugün ağır
bir tecrit politikası, baskı ve kısıtla-
malar uygulanmaktadır.

Steimmheim gibi hapishaneler-
de ağırlaştırılmış tecrit uygulanır-
ken, Özkan Güzel gibi Wernicke
Korsakoff hastası tutsaklar düzme-
ce raporlarla hapishanede tutulabil-
mektedir.

Herkesi, Şadi Özpolat'a yapılan saldırıyı protesto
etmek için hapishane idaresine faks, mail yollamaya, tele-
fon etmeye ve Şadi Özbolat’ın direnişini desteklemek için
ona mektup-kart yazmaya davet ediyoruz.

Bochum Hapishanesi

Telefon: 0234 9558-0

Telefax: 0234 503316

Mail: poststelle@jva-bochum.nrw.de

Adres: Krümmede 3 / 44791 Bochum / 25.01.2014

Halkın Hukuk ve Yardımlaşma Merkezi

İrtibat için: hhyminfo@yahoo. de

rechtshilfezentrum@gmail.com.de

ŞADİ ÖZPOLAT’A ZORLA
ARAMA İŞKENCESİ

Hapishane İdaresini Protesto Edelim!
Şadi Özpolat'ın Direnişini

Destekleyelim!

Av ru pa’da

Mülteci Ölümlerinin
Sorumlusu Emperyalizmdir!

24 Ocak günü ülkesini terk edip Türkiye’den Yunanistan’a
geçmeye çalışırken denizde açık sularda teknenin batması
sonucu 12 mülteci öldü. Avrupa’ya çıktıkları “umut yol-
culuğu” onlar için ölüm yolculuğuyla son bulmuş oldu.

Ülkesini, doğdukları toprakları ve sevdiklerinde ayrıla-
rak daha iyi bir yaşam... Savaşlardan ve katliamlardan uzak
Avrupa’da yaşama umuduyla gelmek istedikleri ülkelere
paralarını vererek zorlu yolculuklar sonucu kimisi yollar-
da ölür, kimisi de denizlerde boğulurlar. Emperyalist met-
ropol ülkelerine ulaşmayı başaranlar ise buralarda işsizlik
yoksulluk ve horlanarak yaşamaya mahkum edilirler.
Potansiyel suçlu muamelesi görürler. Irkçı saldırıların
hedefi olurlar.Daha iyi bir yaşam için geldikleri Avrupa onlar
için yağmurdan kaçıp doluya tutulmaya dönüşmüş olur.

Bu insanların ülkelerinden ayrılmaları sevdiklerini geri-
de bırakmaları doğdukları toprakları terk etmeleri emper-
yalist politikaların sonucudur. 

F Tipi Film Tecritin Ne
Demek Olduğunu Anlattı!
Bremen'de, Anadolu Federasyonu ve Roza

Luxemburg İnisiyatifi'nin ortaklaşa düzenlemiş olduk-
ları F Tipi Film gösterimi ve hapishanelerdeki politik
tutsaklara yönelik uygulanan izolasyon ve tecrit ile ilgi-
li panel ve F Tipi Film gösterimi yapıldı.Konuşmacı ola-
rak, Av. Fadime Sayın, Av. Rainer Ahues ve Anadolu
Gençlik'ten Sevcan Adıgüzel  yer aldılar.

Çoğunluğu Bremen Üniversi-
tesi ve Jacobs Üniversitesi öğren-
cilerinden oluşan 100 kişinin katıl-
dığı panelde bir çok anti-faşist
örgüt de yer aldı ve 129 a/b mad-
deleriyle ilgili görüşlerini bildir-
diler. Panel ve film gösterimi,
akşam saat 19.30’da başlayıp yak-
laşık saat 23.00'e kadar devam
etti.
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Hollanda'nın Amsterdam şehrinde, Paradiso'da 24
Ocak 2014'da Grup Yorum konseri düzenlendi.

Bu konser ile 11. Uluslararası Tecrite Karşı Mücadele
Sempozyumu’nun açılışı yapıldı.

Konserin bu yılki sloganı: “Ekmek, adalet ve özgür-
lük” oldu.

Sempozyumda Haziran Ayaklanması’na geniş yer
ayrıldı.

Yeni albümünün şarkılarının da çalındığı konser, coş-
kulu geçti.

“2013 yılı bizim oldu, 2014 yılı da bizim olacak” diye-
rek el ele halaylara duruldu.

Grup Yorum ile özlem gideren Hollandalı izleyiciler,
şarkılara eşlik etti.

Sempozyumun sonunda tüm misafirler sahneye çıka-
rak kapanış yapıldı.

Hep bir ağızdan “Ciao Bella” şarkısı söylenerek kon-
ser sonlandırıldı.

Halkımızın Türküleri İle
Değerlerimize Sahip Çıkıyoruz

Avusturya’nın Innsbruck şehrinde Anadolu Kültür
Merkezi’nde 25 Ocak günü türkü gecesi düzenlendi.
Saat 20.00 de başlayan Türkü Gecesi’ne ilk önce iki kız
kardeş türküler söyledi. Ardından iki tane skeç oynan-
dı. Skeçlerin ardından hep beraber türküler söylendi.

15 dakikalık aradan sonra Zeybek ve Roman hava-
sı oynandı. Oyun havasından sonra halaylar çekildi.

A r d ı n d a n
Yunan i s t an ’da
tutuklu bulunan
Hasan Biber’in
şiirleri okundu.
Şiirden sonra hep
beraber türküler
söylendi. Saat
23.30’da sona eren
Türkü gecesine 50
kişi katıldı.

Grup Yorum'um Aachen'da vereceği konserin çalış-
maları sürüyor. Würselen ve Eilendorf'da 4 saat süren çalış-
mada esnaflara gidil-
di, aileler ziyaret
edildi, afişler asıldı,
el ilanlarıyla halk
konsere davet edildi.
Aachen Üniversite
bölgesine gidilerek
afişleme yapıldı.
Türkiyelilerin yoğun
olarak kaldığı yurt-
lara gidildi. Posta
kutularına 200’e
yakın afiş asılan
çalışmada yüzlerce
el ilanı dağıtıldı.

Faşizme Her Yerde Ölüm
24 Ocak 2014 tarihinde, Avusturya'nın Viyana şehrinde

Avrupa'nın değişik ülkelerinden Hitler'in torunları Naziler,
balo sebebiyle bir araya geldiler. Balonun düzenlenece-
ği binanın etrafı özel güvenlikle donatıldı. O gün 2000 polis
Nazileri korumak için devreye girdi.

“Sağa Karşı Birlik” adı altında değişik Türkiyeli ve
Avusturyalı sol örgütler Nazilere karşı yürüyüş yaptı.

Saat 17.00’de Viyana Üniversitesinde kitle bir araya gel-
di. Temsilciler tarafından konuşma yapıldı.  6000 kişinin
katıldığı yürüyüşte, Halk Cephesi de Almanca “Faşizme
Karşı Omuz Omuza- Halk Cephesi” pankartıyla yerini aldı.

Yürüyüş boyunca “Faşizme Karşı Omuz Omuza,
Enternasyonal Dayanışmayı Büyütelim, Naziler Defolun,
FPÖ Kapatılsın, Faşizme Her Yerde Ölüm” sloganları atıl-
dı. Stephansplatz'ta yürüyüş saat 18.00'de sona erdi.
Ardından kitle Nazilerin balo yaptıkları binanın yakınlarını
sararak içeriye girmek istedi. Her girişte yüksek sayıda
polis güvenliği vardı. Kitle ile polisler arasında çatışma-
lar yaşandı. Polisler biber gazı ve coplarla müdahale etti-
ler. Eylem 2 saat sonra bitirildi.

Grup Yorum Türkülerini
Tecrite Karşı Söyledi

Grup Yorum Konser
Afişleri Üniversitelerde
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Nokta kadar menfaat için, 
virgül kadar eğilme.

Sönmesin diye 

ülkemizin şafağında umut

ıssız gecelerin ayazında

dirençli türküler söylediler

genç ömürlerinden tel tel 

kızıl bantlar örüp

eğilmez başların

alınlarına taktıkları 

al al kanatlarıyla

inancı nakşederek gökyüzüne

marşlar söyleyerek gidiyorlar

gidenlerin gözlerinde 

yarınların aydınlık günleri parıldıyor

İBRAHİM ERLER

Neden Ben Terfi Etmedim?
Sovyetler döneminde, bakanlığa

yeni alınan bir memur, kısa zaman son-
ra daha yüksek bir konuma terfi eder.
Bu terfiyi birkaç yıldır bekleyen ve bu-
nun için çok çalışan bir memur, mü-
dürün yanına çıkar.

“Müdür bey siz, yeni alınan arka-
daşı hemen terfi ettirdiniz. Öğrenimi-
miz onunla aynı, üstelik ben yıllardır
bu işi yapıyorum. Neden beni terfi et-
tirmediniz?" diye sorar.

Müdür dalgın biçimde memuru
dinlerken sokaktan bir gürültü gelir. 

“Sokakta gürültü var. Duyuyor
musunuz? Nedir acaba, bir bakar mı-
sınız?”

“Gidip sorayım efendim” diye me-
mur can sıkıntısı ile dışarı çıkar.

Biraz sonra döndü.

“Bir kamyon efendim, yolda
kaza olmuş.”

“Peki, yükü neymiş?” 

“-Gidip bakayım efendim…”

Biraz sonra tekrar dönen memur;

“Arabanın yükü bir sürü çuval
efendim.”

“Çuvallarda ne varmış?”

“Gidip bakayım efendim.”

Tekrar dönen memur;

“Çuvallarda çimento varmış efen-
dim…”

“Nereye gidiyormuş bu araba?”"

“Gidip bakayım efendim.”

Biraz sonra dönüp cevap verdi.

“X ve Y fabrikalarının şantiyesine
gidiyormuş efendim…”

“Çok güzel..” demiş müdür. “Şim-
di bana terfi eden arkadaşınızı çağırır
mısınız lütfen? Hani haksız yere ter-
fi eden arkadaşınızı.”

Beriki geldi. Müdür mırıldanarak
yeni gelen memura sorar:

“Sokakta bir takım gürültüler olu-
yor nedir acaba?”

“Gidip bakayım efendim.”

Kısa bir zaman sonra dönerek şöy-
le cevap verir terfi alan memur:

“400 çuval portland cüruflu çi-
mento yüklü bir kamyon, lastiklerinin
bakımı yapılmadığı için, buzlu yolda
duramayınca, önündeki tahıl yüklü
traktöre çarpmış. Aldığı çimentoları
şehrin dışında yeni kurulan X ve Y fab-
rikalarının şantiyesine taşıyormuş.
Traktörün römorkörü sağlam, yalnız-
ca birkaç çuval tahıl yola serpilmiş.
Yaklaşık 20 dakika sonra yol açılacak
ve trafik eski haline dönecekmiş efen-
dim.”

Müdür eski memura şöyle bir ba-
kar ve;

"Sorduğunuz sorunun cevabını al-
dığınızı düşünüyorum" der...

Öykü

Şiir

Atasözü



9 Şubat - 15 Şubat

“Kendi kişisel çıkarlarımız ön planda
olduğunda hemen haklarımıza sarılırız.
Ama örgütümüzün sorunları söz konusu

olduğunda bu haklarımızı ve görevlerimizi
nedense hatırlamayız.” 

Bahattin Anık

Yitirdiklerimiz
Bağımsızlık Demokrasi Sosyalizm Mücadelesinde

İrfan Barlık’ı çok önceden tanımama rağmen, pek faz-
la ilişkimiz yoktu. 1987 yılında bir yoldaşım İstanbul'a ça-
lışmaya gideceğimizi söyledi. Bir yoldaşı da alacağımızı söy-
ledi. Kim olduğunu sordum. “Eski bir tanıdığın” dedi. Israr
etmeme rağmen yine de adını söylemedi. O gün seni ara-
dık fakat bulamadık. Bizler bir işyeri açarak çalışmaya baş-
ladık. Daha sonra bir gün bir baktım işyerinde yoldaşla bir-
likte oturuyorsun. Yoldaşlık sıcaklığı ve buna bir de uzun bir
süre görüşmeme eklenince o karşılaşmanın sevincini, coş-
kusunu daha da arttırmıştı. Bunu şu şekilde dile getirmiş-
tin, “Hemen herkes burada galiba. Çalışmak daha ayrı bir
zevk sizlerle” demiştin. Ve ertesi gün çalışmaya başlamış-
tın. Senin görevin mali işleri halletmekti. İşyerindeki har-
camaları sen yapardın. Çalışan insanların maaş ve primi-
ni sen verirdin ve bir gün dahi bu konuda sorun yaşanma-
dı. İşyerini daha iyi duruma getirmek için en fazla kafa yo-

ranların başında sen geliyordun. O kadar mütevazı ve al-
çakgönüllüydün ki çalışanlar seni burada parayla çalışı-
yor zannetmişler. Yani bu mütevazılığın ve alçakgönül-
lülüğünün sadece bize karşı değil tüm halka karşıydı. Sana
verilen iş ya da görev neyse bunu en iyi şekilde yapma-
ya çalışırdın. Ve bu konuda düşünür, planlar, öyle yapardın.
Seninle kaldığımız süre içinde işini bir gün dahi aksattı-
ğını görmedim. Bu sahiplenme duygusu sende çok ge-
lişmişti. Özellikle harekete, yoldaşlarına ve halkına çok bağ-

lıydın. Bunu yaşamın her anına yayıyordun. 
Yukarıda çok mütevazı ve alçakgönüllü demiştik. Fakat

harekete, yoldaşlarına ve halkına zarar veren ya da vere-
cek olanlar karşısında aslan kesilirdin. Bir yerde hata, ek-
sik ve zaaf gördün mü bunu hemen yüzümüze karşı söy-
lerdin. Daha sonra sizlerden ayrıldım. Sizler Devrimci
Sol’da daha ileri görevler almışsınız.

Bir gün bir yoldaş geldi ve İrfan Barlık’ı tanıyıp tanıma-
dığımı sordu. “Niye soruyorsun” dedim. Şehit olduğunu söy-
ledi. O anda konuşamadım. Ve o yoldaşa hiçbir şey söyle-
yemedim. Fakat içimi bir burukluk ve hüzün kaplamıştı. Ama
düşmana kinim bir kat daha artmıştı.

Yoldaş senin ve tüm diğer yoldaşların hesabı sorulacak,
sen rahat uyu, senin attığın tohumlar yeşermiş ve ülkenin
dört bir yanında saçılıp filizlenmiş. Ben bunlara bizzat şa-
hit oldum. Ve bir gün o müjdeyi sana vereceklerdir.

1962’de Trabzon Çarşıbaşı’nda doğ-
du. Laz milliyetindendi. 1976-77’de
daha çocuk denilecek yaşta mücadeleye
katıldı. 12 Eylül döneminde tutuklandı.
Tutsaklığı bittiğinde, ‘88 yılında yine ör-
gütlenme içinde yer aldı. 1992’de Sivas-
Tokat dağlarındaydı. 1993 sonlarında
Karadeniz dağlarında kır birliğini kurmak

ve geliştirmek görevine atandı. Birliğini oluşturdu. O ar-
tık bir komutandı. Bu görevini sürdürürken, 9 Şubat
1994’te Ordu’nun Kumru İlçesi’ne bağlı Eskiçokde-
ğirmen Köyü’ne girerken oligarşinin katillerinin kurduğu
pusuda katledildi.

Bahattin ANIK

1953’te Yozgat Boğazlıyan’da doğdu.
Lise yıllarında Boğazlıyan halkının anti-
faşist mücadelesinde yer aldı. Bursa’da
devrimci hareketin örgütlenmesinde gö-
revler üstlendi. Anti-faşist eylemlerde yer
aldı. Ege bölgesinde, önce Bölge Ko-
mitesi üyesi, daha sonra Bölge Sorum-
lusu olarak mücadeleye önderlik etti. 12

Eylül cuntasına karşı direnişi örgütleyen önder kad-
rolardan biriydi. 1981 Şubat’ında Kemeraltı Polis Ka-
rakolu’na yönelik bir eylem sonrasında gözaltına alın-
dı. 12 Şubat 1981’de İzmir Emniyet Müdürlüğü’nde iş-
kencede katledildi.

Ömer AYDOĞMUŞ

9 Şubat 1996 tarihinde İstanbul
Bahçelievler’de kaldıkları evde polis ta-
rafından katledildiler. 

Fuat Perk, 1971 Dersim-Ovacık do-
ğumluydu. Lise yıllarında DLMK içinde
mücadele etti. Daha sonra Esenler-Bağ-
cılar mahalli çalışması içinde yer aldı. 

Meral Akpınar, 1974 İstanbul do-
ğumluydu. Aslen Erzurumlu olan Meral, ‘92 sonunda
devrimci hareketle tanıştı. Defalarca gözaltına alın-
dı, direndi. ‘95 Mayıs’ında bir savaşçı olarak görev aldı. 

Ayten Korkulu, 1975 Erzincan, Çayırlı İlçesi Ge-
linpertek Köyü doğumluydu. 1992’den itibaren dev-
rimci hareket içinde yer aldı. O da mücadelesi içinde
işkencelerden geçti, yılmadı, direndi, kavgaya devam
dedi.

Ayten KORKULU

Fuat PERK

Meral AKPINAR

1959’da Bitlis’e bağlı Xaçukan Köyü’nde doğdu.
Kürt milliyetindendi. 1979’da Ankara’da öğrencilik yıl-
larında, öğrenci gençliğin anti-faşist mücadelesi için-
de yer alarak devrimci mücadeleye katıldı. 1983 yı-
lında tutsak düştü. 1991 Eylül’ünde Ortadoğu’ya kamp
alanına gitti. Daha sonra Hareketin Ortadoğu Komi-
tesi üyeliğine atandı. Gerillanın lojistik ihtiyaçlarını kar-
şılamak için üç köylüyle birlikte ülkeye girerlerken, 14

Şubat 1995 gecesi çıkan çatışmada şehit düştü.

İrfan BARLIK

Bir Arkadaşı İrfan Barlık’ı Anlatıyor:
“Harekete, Yoldaşlarına ve Halkına
Zarar Veren Ya Da Verecek Olanlar
Karşısında Aslan Kesilirdi”

Anıları Mirasımız



OKMEYDANI’NDA DA  YOZLAŞMAYA KARŞI 

HASAN FERİT OLUP BATAKLIĞI KURUTACAĞIZ
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ÖÖğretmenimizğretmenimiz

Hedefimiz, daha yüksek bir 
iktidar bilinci,

daha gelişmiş bir sa vaştır...
Bu hedef

önümüzdeki engelleri aşıcı,
devrim yürüyüşümüzü

hızlandırıcı bir
fonksiyon görecektir.

Hedefimize sahip çıkacağız.



Komplocu AKP’nin Mahkemeleri Meşru Değildir! 
Komplolarla Hazırlanan KEC Dosyası Düşürülsün!

Tutsak Tüm Devrimci Memurlara Özgürlük!

OPERASYONUN DAYANDIRILDIĞI CD KAYIP
Olmayan CD ile 11 Aydır Tutuklu Olan KESK Üyesi  

32 Kamu Emekçileri Cepheli’den 24’ü Tahliye Oldu! 

HALKIMIZ;
HALK KOMİTELERİNDE

ÖRGÜTLENELİM!

MAHALLELERİMİZDE YOZLAŞMAYA 
İZİN VERMEYECEĞİZ!

Gazi’de, Küçükarmutlu’da, Okmeydanı’nda
Binler AKP’nin Çetelerine Karşı Yürüdü!

KÜÇÜKARMUTLUGAZİ MAHALLESİ

OKMEYDANI
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