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Burası Anadolu; 
İsyanların, 

Halk Ayaklanmalarının Yurdu!
Burası Anadolu!

Dünya Halklarının Baş 
Düşmanı Amerika Defol!

Bu Vatan Bizim!

Faşizme Karşı Demokrasi
Keyfi Tutuklamalara Karşı Adalet

İSTİYORUZ!..

AKP Yalanlarla Faşist Terörü Gizleyemez

FAŞİZME KARŞI BİRLEŞELİM!

- Kozmik Oda: YALAN
- 11 Çelik Kapı: YALAN
- Şifreli Notlar: YALAN

Yalanlarla 55 Kişiyi 
Tutukladılar!

ADALET İSTİYORUZ!



1 Şubat 2013’de Dünya Halklarının Baş Düşmanı Amerika’nın Ankara’daki
Büyükelçiliği’nde Feda Eylemi Yaparak Katil Amerika’dan Hesap Sordu!

Alişan Şanlı

Amerika Katil Defol
Önünde hiç eğilmedik 

onurlu başımız dik 
duruyoruz karşınızda 
biz bu halkın evlatları 

bu vatanın sahibiyiz                 
kork bizden Amerika           
Behey zulmün tanrısı               

insanlığın baş belası                 
Defol Defol Amerika                 

Çek elini ekmeğimden              
onurumdan namusumdan         

Defol Amerika           
Bağımsızlık ateşiyle 
büyüyor çığlığımız 

bizim bizim bu vatan                              
Tankınızı topunuzu 
soyunuzu sopunuzu 

atacağız yurdumuzdan                              
Behey zulmün tanrısı 

insanlığın baş belası 
defol defol Amerika 

Çek elini ekmeğimden 
onurumdan namusumdan 

Defol Amerika                       

(Ümit İlter)
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ÖÖğretmenimizğretmenimiz
Dünyanın Baş Çelişkisi Emperyalizm İle Halklar Arasındadır!

Kahrolsun ABD Emperyalizmi!

Emperyalizm Halkların Kurtuluş Umudunu Boğamadı, Boğamıyor, Boğamayacak!

Emperyalizme Karşı Bağımsızlık, Faşizme Karşı Demokrasi, Kapitalizme Karşı

Sosyalizm İçin Savaşıyoruz! Haklıyız Kazanacağız!

Emperyalizm Gerçeği Kavranılmadan, Hiçbir Şeyi Doğru Tahlil Edilemez,

Hiçbir Şey Doğru Yapılamaz!

Emperyalizm Girdiği Her Yere, Herkese Zulüm Getirir!

Emperyalizme Uşaklığa Devrimle Son Vereceğiz!

Dünya Halklarının Baş Düşmanı Amerikan Emperyalizmidir! 

Türkiye Amerika’nın Çiftliği Olmayacak! Amerika Defol! 

Emperyalizm Halkları Teslim Alamayacak!

İslamın Emperyalizmin Karşısında Olduğunu Söyleyenler

Arap Halklarının Yanında Yer Almalıdır. Amerika’ya Karşı Savaşmalıdır!

Amerika Demek Katliam ve Sömürü Demektir!

Amerika’yı Ülkemizden Kovacağız!

Emperyalizme Karşı Savaşlar Enternasyonalisttir!

Emperyalizme Vurulan Her Darbe Kazanımdır!

Emperyalizme Karşı Olunmadan Bağımsızlık Savunulamaz!

Ortadoğu Emperyalizmin Dikensiz Gül Bahçesi Olmayacak! 

Ulusal Kurtuluş Emperyalizme Karşı Mücadeleden Geçer!

Amerika’nın  Kuklası, Halk Düşmanı Faşist AKP Hükümeti  İflas Etmiştir!

Kürt Halkının Kurtuluşu Anadolu İhtilalindedir!

Emperyalizmin İzniyle Özgürlük Olmaz!

Katliamların, Kayıpların Her Türlü Zulmün, Yoksulluğumuzun

Sorumlusu Amerikan Emperyalizmidir!

Nerede Olursak Olalım, Irkçılığa, Faşizme, Emperyalizme Karşı Mücadele Edeceğiz.

Emperyalizm ve Tekellerin Hükümeti AKP’nin Halka Verebileceği Bir Şey Yoktur!

Emperyalizm, Oligarşi ve İşbirlikçileri Yenilecek Halk İktidarı Kurulacak! 

KURTULUŞA KADAR SAVAŞ! 



İİ ç i n d e k i l e r
36 Liseliyiz Biz: Liselerde umudu

büyütmeye devam edeceğiz!

37 Gençlik Haber: Dev-Genç tarihi

Türkiye devrim tarihidir

38 Şafak Yayla: Dev-Genç

geleneğimize yeni halkaları
dışarıda siz, içeride biz ekleyeceğiz!

39 Keyfi Tutuklamalara Karşı

Adalet İSTİYORUZ!..

42 “DHKP-C operasyonu yaptık,

örgütü çökerttik aksini söyleyene
müebbet, idam! Güç bizde!”

44 İşçi direnişlerinden korkan

AKP’nin zulmüne karşı

avukatlarımızı savunacağız

46 AKP’nin zekası az gelişmiş

polislerinin “icraatları” 

47 SanatçıyızBiz: Faşizme karşı adalet

ve özgürlük için birleşelim!

48 Halk Düşmanı AKP: Artık kimse

birbirinden istihbarat saklamıyor!

49 Avrupa’daki Yürüyüş...

52 Yitirdiklerimiz...

54 Kulağımıza Küpe Olsun...

55 Öğretmenimiz...

7 DHKC: Sizi karargahlarınızda

vuracağız! Alnınızın çatında
patlayacağız!

10 ABD Basınından: Örgüt,

Türkiye ve ABD için daha
çok sorun yaratabilir

11 DHKC: Obama’nın Yaveri,

Recep Tayyip Erdoğan,
yalanlardan medet umuyor! 

13 Neymiş, dünyanın en güvenli

binalarıymış Amerikan
elçilikleri

15 Alişan Şanlı Ölümsüzdür!

17 Amerikan uşakları konuşuyor

18 Basından:

Ertuğrul Özkök
Ümit Alan
Özcan Yaman 

4 Vatan sevgisiyle, feda bilinciyle
donanmış savaşçılarımızın
karşısında hiçbir güvenliğiniz
işe yaramaz! Sizi en güvende
hissettiğiniz karargahlarınızda
vuracağız! 

Alişan Şanlı Ölümsüzdür!

kocaman bi̇r mahalle,
KÜÇÜKARMUTLU

29 Oligarşinin çürümüş, ahlaksız

düzeni kendine komutan
yapacak Amiral bulamıyor!

30 Devrimci Okul:

Kendiliğindencilik

32 Bizi Bitiremezsiniz:

19 Aralık katliam
operasyonu devrimci
hareketi bitirmek için
yapıldı! Direnişimizle
boşa çıkarttık!

35 Hasan’ın Yoldaşları:

Milyonlar olup halk
düşmanlarından hesap

soralım!

20 Temcit pilavcısı İhsan Bal!

21 Halkın Hukuk Bürosu:
Oligarşinin hukuku faşizmin

üzerini örten şaldır (3)

25 HHB: Cumhuriyet Başsavcısı
Turan Çolakkadı, başsavcı
vekilleri Fikret Seçen ve
Ateş Hasan Sözen’e mektup

27 Tarihimizden Öğreniyoruz:
Adı küçük, yüreği̇

Eylem Takvimi09.02.2013 Cumartesi

Tutuklamalarla ilgili masa

Yer: Galatasaray Lisesi önü 

Taksim Saat 15.00-17.00

****

10.02.2013 Pazar

Grup Yorum'a Özgürlük

Yer: İdil Kültür Merkezi  

Önü Saat:14.00

****

11.02.2013 Pazartesi

Devrimci Anneler Özgürlük

Yer: Bakırköy Hapishanesi 

Önü Saat:12.00

12.02.2013 Salı
Tutuklu Öğrenciler Serbest 
Bırakılsın
Yer: Galatasaray Lisesi önü
Saat:12.00-12.30
****

13.02.2013 Çarşamba

Tutuklamalara Karşı Adalet 

Nöbeti

Yer: Çağlayan Adliyesi Önü 

C Kapısı

Saat:12.00-12.30

13.02.2013 Çarşamba
Devrimci Annelere
Özgürlük Masası
Yer: Galatasaray Lisesi
Önü Saat:14.00-16.00
****
15.02.2013 Cuma
Grup Yorum;
Faşizme Karşı 
Demokrasi 
Keyfi Uygulamalara Karşı,
Adalet İstiyoruz!
Yer: Taksim Tramvay
Durağı- Saat:19.00



ABD elçilik binaları dünyanın en
iyi korunan yerlerinden biridir.

Ankara’nın göbeğinde dünyanın en iyi
korunan binalarından biri olan Ame-
rikan Büyükelçiliğine Feda savaşçı-
mız girdi ve eylemini yaptı. 

Devrimci eylem çok basit ve sa-
dedir. Dünyanın en güvenlikli

yeri de olsa oraya girmek için Holly-
wood filmlerindeki gibi karmaşık
planlara ihtiyaç yoktur. O senaryolar
aptal burjuvazinin kendi uydurduğu
kurgulardır. Hemen şunu da belirte-
lim; “en iyi korunan” kavramı da bize
ait değil, burjuva basının uydurduğu
bir kavramdır. 

Eylemin arkasından ABD’li yet-
kililer “Senato’dan ödenek çık-

ması durumunda Büyükelçilik bina-
sını daha güvenlikli bir yere taşıya-
caklarını açıkladılar. Yaptıkları açık-
lama da içine düştükleri durum kadar
zavallıdır. Dünya haklarının kanını
emen Amerika için “ödenek” olma-
ması gibi bir gerekçe olabilir mi? Za-
vallılar... Boşuna “masraf” yapma-
sınlar; dünya halklarının baş düş-
manlarını, devrimcilere karşı koru-
yabilecek herhangi bir güvenlik ön-
lemi yoktur.  

Devrimciler için girilemeyecek
bina, vurulmayacak hedef

yoktur. Devrimciler için hedef var-
dır. O hedefe ulaşacak, halk ve vatan
sevgisiyle dolu, inançlı, cüretli in-
sanlar vardır. 

Amerikan Büyükelçiliği’ne de,
daha önce Sabancılar’ın ikiz ku-

lelerine de  bu sade bakış açısıyla gi-
rilmiştir. İşin “perde arkası”, sırrı mır-
rı yoktur. Dünyanın önünde biat et-
tiği Amerika’nın gücü devrimciler
için ‘kağıttan kaplandır.’

Amerika’yı her şeyi yapmaya ka-
dir gören Amerikan uşakları ey-

lemin arkasından hemen başladılar
komplo teorileri uydurmaya. 

Komplo teorisyenlerinin büyük ço-
ğunluğu da inançlarını, ruhlarını

burjuvaziye satmış eski solcu Ameri-
kan uşaklarıdır. Bu satılmış uşaklara
göre “devrimciler asla böyle bir eyle-
mi yapamazlar. Yapsalar bile mutlaka
arkalarında başka güçler vardır.”(!)
Bütün dünyanın önünde diz çöktüğü,
biat ettiği Amerika’ya karşı eylem
yapmak ne mümkün? Aklından bile ge-
çirmez. Çünkü Amerika her şeyi bilir.
İnsanların aklından geçeni okur,  yatak
odalarına kadar girer. Kimin ne haddine
Amerika’ya kafa tutmak. İşte bu kadar
inançsızlaşmışlardır. Halka bu kadar ya-
bancılaşmışlardır. Ruhlarını, beyinle-
rini emperyalistlere teslim etmişlerdir.
Kendilerini çok akıllı sanırlar ve sağa
sola akıl verirler. Ancak o kadar ap-
taldırlar ki, taşıdıkları o beyinleri bur-
juvaziye teslim olmuş, onlar adına
düşündüklerinin farkında bile değil-
dirler. Onlara göre devrimciler böyle bir

eylemi asla yapamaz. 

Burjuvazi başkalarının kanını eme-
rek yaşayan asalaklar gibidir.

Halkın kanını emerek yaşarlar. Halk
olmadan yaşayamazlar. Onun için
halkın olduğu her yerde kanımızı
emen emperyalist asalaklara karşı
eylem yapmak mümkündür. Onun
için kan emici emperyalistler dev-
rimcilere karşı kendilerini koruyabi-
lecek bir önlem bulamazlar. 

Alişan Şanlı “dünyanın en iyi ko-
runan” o Amerikan elçiliğine

üzerine silahlarını kuşanıp elinde bir
zarf, kargocu kılığında girdi. İşte bir
devrimci için “en korunaklı” düşman
hedefine girmek bu kadar basittir.
Kargocu, temizlikçi, sucu, aşçı, ta-
mirci... Bunların hepsi halktır. 

Devrimciler de kargocudur, aşçı-
dır, temizlikçidir, tamirçidir,

çaycıdır, bilgisayarcıdır vs... Halktır...
Ve giremeyeceği yer yoktur! 

Yine eylemin arkasından inanç-
larını, beynini, ruhunu satmış

Amerikan uşakları, “Amerika’ya
karşı böyle bir eylem neden yapılsın
ki” diyorlar. Bunların, Amerika’yı ne-
den hedef aldığımızı bilmeyecekleri
kadar kör olduklarını hiç sanmıyoruz.
Ama uşaklık bu işte: Amerika’yı
dünyanın en masum, dünyaya de-
mokrasi, özgürlük, götüren bir ülke
olarak göstermeye çalışıyorlar. Yine
Oral Çalışlar gibi karaktersiz AKP ya-
lakaları da devrimci eylemleri “terör”
demagojisi ile mahkum etmek istiyor.
2 Şubat tarihli Taraf gazetesindeki ya-
zısında Elçilik eylemi için; "şiddet ve
sol ilişkisini sorgulamak bakımında
bir fırsat olabilir" diyerek Amerika
ve uşakları adına devrimci harekete
karşı bir kampanya başlatmaya çalı-
şıyor. 

Vatan Sevgisiyle, Feda Bilinciyle Donanmış
Savaşçılarımızın Karşısında 

Hiçbir Güvenliğiniz İşe Yaramaz!

Sizi En Güvende Hissettiğiniz 
Karargahlarınızda Vuracağız! 

Devrimciler için girileme-
yecek bina, vurulmaya-

cak hedef yoktur. Devrimciler için
hedef vardır. O hedefe ulaşacak,
halk ve vatan sevgiyle dolu, inançlı,
cüretli insanlar vardır. 

Amerikan Büyükelçiliği’ne de,
daha önce Sabancılar’ın ikiz

kulelerine de  bu sade bakış açısıy-
la girilmiştir. Dünyanın önünde biat
ettiği Amerika’nın gücü devrimciler
için ‘kağıttan kaplandır.’

44
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Burjuva medyada çıkan bu tür
haberlerin sinek vızıltısı kadar

hükmü yoktur. Gerçekler çok açık ve
nettir. Katil Amerika dünyadaki bü-
tün vatandaşlarını uyardı. Ülkemiz-
de Amerikan ajanları için olağan
üstü durum ilan etti. Güvenlik ön-
lemlerini iki kat daha artırdı. Çünkü
suçlarını biliyor. 

Amerikan Büyükelçiliği’ne yö-
nelik eylemimizi duyan 6 milyar

ezilen dünya halkları oh demiştir, yü-
reğine su serpilmiştir. 

Amerikan Büyükelçiliği hedefi
de, amacı da çok nettir. Karışık

hiçbir şey yoktur. 

Eylemin amacı için DHKC Basın
Bürosu’nun 402 No’lu açıkla-

masında belirtildiği gibi “bir avuç  iş-
birlikçi Amerikan uşakları dışında
dünyada kime sorulsa bir eksik, bir
fazlasıyla benzer  nedenleri sırala-
yacaktır” deniyor.

Devrimci Halk Kurtuluş Parti-
si’nin stratejisi, Politikleşmiş

Askeri Savaş Stratejisi’dir (PASS).
Askeri eylemlerin önemi politik muh-
tevasındadır. Amerikan Büyükelçili-
ği’ne yapılan feda eylemi de politik
olarak çok güçlü bir eylemdir. Em-
peryalistler, işbirlikçi oligarşi ve
onun yalakaları ne kadar demagoji ya-
parsa yapsın eylemin politik muhte-
vasını karartamazlar. 

Birincisi; Eylemimiz, kadri mut-
lak sanılan Amerika’nın hiç de

öyle olmadığını bir kez daha göster-
miştir.

İkincisi; Herkesin sokağından  bile
geçmeye korktuğu Amerikan Bü-

yükelçiliği’ne devrimciler hiç de kar-
maşık olmayan yaratıcılığıyla, cüret,
inanç ve kararlılığıyla girmiştir.
Emperyalistlerin her türlü güvenlik
önlemlerinin devrimciler için aşıl-
maz olmadığını bir kez daha gös-
termiştir. 

Üçüncüsü; Eylemimiz tüm dün-
ya halklarına baş düşmanın

Amerika olduğunu ve Amerika’nın
dokunulmaz olmadığını göstermiş-
tir.

Dördüncüsü; Eylemimiz, ülke-
mizi Ortadoğu halklarına kar-

şı savaş karargahı olarak kullanan,

yer altı, yer üstü her türlü zenginlik-
lerimizi talan eden başta Amerika ve
diğer emperyalistlere ülkemizin di-
kensiz gül bahçesi olmadığını gös-
termiştir. Elçilik eyleminin arkasın-
dan ülkemizde faaliyet gösteren em-
peryalist tekeller ve temsilcileri alarm
durumuna geçmişler ve birçok prog-
ramlarını iptal etmişlerdir. 

Amerikan gazetesi New York Ti-
mes, DHKP-C için “Ameri-

ka’nın yurt dışındaki çıkarları için
riskler konusunda varsayımlara bir
meydan okuma oluşturacak” yoru-
munu yaptı. Evet meydan okuyoruz;
vatanımız emperyalistlerin at koştu-
racağı çiftliği değil. Ülkemizde sadece
topraklarımızı parsel parsel satan iş-
birlikçi  Amerikan uşakları yok, va-
tanı için canını feda eden devrimci-
ler var.

Beşincisi; Eylemimiz gerçek anti-
emperyalistlerin sadece devrim-

ciler, Marksist-Leninistler olduğunu
bir kez daha göstermiştir. Eylemin he-
men arkasında henüz daha elde somut
hiçbir bilgi yokken eylemin “DHKP-
C tarafından yapıldığı” telaffuz
edildi.  Hatta bazı yazarlar DHKP-C
dışında hiçbir örgüte ihtimal verme-
miştir. Bunun tek nedeni vardır. Ey-
lemin anti emperyalist politik muh-
tevasıdır. 

Ülkemizde ve dünyada Ameri-
ka’yı doğrudan hedef alacak

başka bir örgüt de yoktur. Dün bir bi-
çimiyle emperyalistlere karşı direnen
radikal islamcı örgütlerin büyük ço-
ğunluğu bugün Ortadoğu’da emper-
yalistlerin oyuncağı haline geldiler. Bu
yanıyla radikal islamcı örgütler her za-
man emperyalistlerin kullanımına

açık  ve uzlaşma içinde olmuşlardır.
Tutarlı anti-emperyalistler sadece
Marksist-Leninistlerdir. M-L çizgide
silahlı mücadele veren bizim dışı-
mızda dünyadaki tüm örgütler em-
peryalistler ve işbirlikçileri ile uz-
laşma içinde. İdeolojik olarak büyük
bir erozyona uğramış durumda. Bu
yanıyla ısrarla anti emperyalist, anti
oligarşik devrim diyen biz varız.
DEVRİM DE, SİLAHLA YAPILIR,
SİLAHLA KORUNUR. Bunu ka-
nıtlayan başka bir örnek yok. 

Onun için Büyük Direniş boyun-
ca devrimciliği yeniden tanım-

layacağız dedik. DEVRİMCİLİK
DİRENMEKTİR dedik. Direnme-
yen çürür dedik. Direnmeyenler çü-
rüdü. 

Kimi aklıevveller, “uzun süredir
uykuda olan örgüt” diyor

DHKP-C için. DHKP-C hiçbir zaman
uyumadı. ABD haydutu tüm dünya-
ya imparatorluğunu ilan ederken
DHKP-C, emperyalistlerin Anadolu
topraklarından devrim umudunu yok
etmek için gündeme getirdiği F
Tipi tecrit politikasına karşı 7 yıl sü-
ren 122 şehidin verildiği ölümüne bir
direnişin içindeydi. Bugün, Ameri-
ka’nın beyninde patlayan Alişan Şan-
lı Büyük Direniş’in zaferidir. 

Ülkemizin dörtbir yanında topra-
ğa düşen şehitlerimiz şimdi Er-

dal olup, Hasan Selim olup, İbrahim
olup, Alişan olup boy veriyorlar. 

Şimdi devrimcilik anti-emper-
yalist olmaktır. Amerika’dan ve

uşaklarından hesap sormaktır...

Şimdi devrimcilik dünya halkları-
nın katili Amerika’ya karşı ol-

maktır. Herkes emperyalizme biat
ederken,  herkes emperyalizmle uz-
laşmanın yollarını ararken, herkes diz
çökerek direniyor görünürken, şim-
di emperyalizme ve faşizme karşı
mücadaleyi büyütme zamanıdır.
Dünyanın dörtbir yanında halkların
kanını akıtan, dünyayı kan gölüne çe-
viren emperyalistler ve onların iş-
birlikçisi iktidarlardır. 

Marksist-Leninist olduğunu id-
dia eden örgütlerin bugün dost

ve düşman kavramı birbirine gir-
miştir. Emperyalizm kavramı kafa-
larda adeta yok olmuştur. 

Devrimci Halk Kurtuluş
Partisi’nin stratejisi, Poli-

tikleşmiş Askeri Savaş Stratejisi
(PASS)dir. Askeri eylemlerin önemi
politik muhtevasındadır. Amerikan
Büyükelçiliği’ne yapılan feda eylemi
de politik olarak çok güçlü bir ey-
lemdir. Emperyalistler, işbirlikçi oli-
garşi ve onun yalakaları ne kadar de-
magoji yaparsa yapsın eylemin poli-
tik muhtevasını karartamazlar. 
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Biz Marksist-Leninist devrim çiz-
gimizden bir milim bile şaşmadık.

Bize ustalarımız böyle  öğretmiştir:
İdeolojik ve siyasi çizginin doğru-
luğu ve yanlışlığı her şeyi belirler.
Partinin çizgisi doğru ise her şey yo-
lunda gider. Taraftarı yoksa taraftar ka-
zanır. Silahları yoksa silah kazanır. İk-
tidara sahip değilse iktidarı alır.

Fakat, çizgisi doğru değilse sahip
olduklarını bile kaybeder.

Çizgi bir ağ ipine benzer: İp çekildi
mi bütün ağ açılır. Tayin edici

olan çizgimizin doğruluğudur. Çiz-
gimiz doğru olduğu sürece gerisi
mutlaka gelecektir. Önemli olan çiz-
gimizde ısrar etmemizdir. Kızılde-
re’den bugüne asla çizgimizden taviz
vermedik. YOLUMUZ KIZILDE-
RE’NİN YOLUDUR! 

Çizginin doğruluğu önemlidir. Bu-
nunla birlikte belirleyici olan

doğru çizgiyi hayata geçirecek kad-
rolardır. Kadrolar hareketin motorla-
rıdır. Politikalarımızı hayata geçire-
cek, kitlelerle buluşturacak ve sahip-
lendirecek olan kadrolar ve tüm
Cephelilerdir. Kadrolarımız, taraf-
tarlarımız, sempatizanlarımız, tüm
Cepheliler her zamankinden daha
fazla kendilerine güvenmelidir...  

Her düzeydeki insanımız kendini
sürecin ihtiyacına göre donat-

malıdır. Bunun ön koşulu beyinlerdeki
sınırların kaldırılmasıdır. Alişan
Şanlı’nın Fedası bize bunu emrediyor.

DEVRİMCİLİK, birincisi; düş-
man politikalarına karşı politka

üretmektir! İkincisi; düşmanın poli-
talarını boşa çıkartmaktır. Hiçbir
CEPHELİ BUNU AKLINDAN ÇI-
KARTMAYACAK!

Şehitlerimiz  ve tutsaklarınımız en
büyük değerlerimizdendir. Düş-

man operasyonlarla onlarca kadro-
muzu tutuklayarak darbeler vurmak
istiyor. Cephelilerin birinci görevi şe-
hit ve tutsaklarımıza sahip çıkmaktır.
Bunun için her Cepheli beş adım öne
çıkarak şehit ve tutsak yoldaşlarımı-
zın yerini doldurmalıdır. Düşmanın
operasyon ve tutuklama politikaları-
nı böyle boşa çıkartacağız.

Marksist-Leninist çizgimizde ıs-
rar ederek  gelişmenin önünü

açacağız. Bunun yolu silahlı mü-

cadeleyi büyütmektir. Evet, herkes
emperyalizmle uzlaşsa da, silah bı-
rakmanın yollarını arasa da, biz uz-
laşmayacağız, savaşı büyüteceğiz.
Doğru olan budur. 

Bu çizgiyi hayata geçirmek ve
sürekli dinamik tutmak için düş-

mana daha güçlü darbeler vurmalıyız.
Daha güçlü darbeler vurmak için
daha güçlü silahlara ihtiyacımız var.
Daha güçlü silahlar bulmalıyız. İşte
tüm kadrolarımızın, taraftarlarımı-
zın  önündeki en önemli görev budur.  

Bu süreçte  oligarşinin ve emper-
yalizmin saldırılarıda artacak-

tır.  Emperyalizmin ve oligarşinin sal-
dırıları konusunda aşılıyız dedik. Ta-
rihimiz en büyük rehberimizdir. 12
Temmuzlar’a, 17 Nisanlar’a bakın...
19 Aralık ve sonrasına bakın...  Bir
milim bile gerilemeyeceğiz.

Herkes “barış” derken, emperya-
lizmle ve işbirlikçileriyle uzlaş-

ma içine girerken biz savaş diyoruz.
Doğrudan dünya haklarının baş düş-
manı Amerika’yı hedef alıyoruz. En
güvenli yerinde vuruyoruz. İşgal eden,
bombalayan, dünya halklarını katleden
hep Amerika’dır. Ve bunu tüm dünyaya
çok normalmiş gibi kabul ettirmek is-
tiyorlar. Yani  Amerika’nın Irak’ı işgal
edip 1.5 milyon insanı katletmesi
meşru görülüyor. Ne hakla işgal eder-
sin diye sorgulanmıyor. İşgal ettiği yer-
lerde tecavüzlerden katliamlara, yap-
madığı vahşet yok. Kimse terörist de-
miyor Amerika’ya. 

İşte biz, bütün bu kabullenmenin
üzerine, herkesin kafalarındaki sta-
tüyü yıkıyoruz. Ülkeleri işgal et-

mesi, yönetimlerini değiştirmesi bile
kabul edilmek zorunda kalınan Ame-
rika’ya vuruyoruz. 

Eylemimizin bu yanıyla politik
yanı çok güçlüdür. 

Bize yönelen saldırılar da büyük
olacaktır. Terör demagojileri

daha da çoğalacaktır. Fiili saldırıların
yanında bizi her alanda tecrit etmeye
çalışacaklardır. 

Hiçbir koşulda geri adım atma-
yacağız. Düşmanın terör dema-

gojileriyle tecrit etme politikalarını
boşa çıkaracağız. Dünya hakları nez-
dinde Emperyalizme, Amerika’ya
vurmak kadar meşru bir şey yoktur.
Yine ülkemiz için AKP neyin dema-
gojisini yaparsa yapsın, AKP faşiz-
mine karşı olan her kesimden mil-
yonlar için AKP’ye vurmak kadar
meşru bir şey yoktur. Onun için bu sü-
recin önünü emperyalizme ve işbir-
likçisi AKP iktidarına karşı savaşı bü-
yüterek açacağız. 

AKP bizi terör demagojileriyle
tecrit etmeye kalkarken biz

AKP’nin faşizmine karşı çok geniş bir
kesimi birleştirmeliyiz. Oligarşinin ya-
lanlarını, tecrit etme politikalarını
böyle boşa çıkartırız. Halkın her ke-
simine yönelik saldırılarının önüne
halkı birleştirerek ve savaşı büyüte-
rek geçeceğiz.

Emperyalizm bir taraftan dünyayı
kangölüne çevirirken, oligarşinin

yönetememe krizi ve faşist terörü her
geçen gün daha fazla tırmanırken
Kürt milliyetçilerinin, reformizmin
“barış-uzlaşma” politikaları da hayat

bulmayacaktır. 

Hangi barıştan söz ediliyor?
Halkın her kesimi her gün ilik-

lerine kadar faşist terörü yaşıyor. Bu
noktada faşist terörden mağdur
olan her kesim bizim politikaları-
mızda buluşacaktır. 

Biz her şeyi silaha dönüştür-
meliyiz. Her yeri savaş alanı-

na çevirmeliyiz. Mahkeme kori-
dorlarından demokratik kurumla-
rımıza, emperyalist tekellerden ka-
tillerimizin karargahlarına kadar her
yeri savaş ve direniş alanına çevi-
receğiz. AKP’nin faşist terörü hal-
kı teslim alamayacak. BİZ KA-
ZANACAĞIZ...

Hiçbir koşulda geri adım at-
mayacağız. Düşmanın terör

demogojileriyle tecrit etme politika-
larını boşa çıkartacağız. Dünya hak-
ları nezdinde Emperyalizme, Ameri-
ka’ya vurmak kadar meşru bir şey
yoktur. Yine ülkemiz için AKP neyin
demogojisini yaparsa yapsın, AKP
faşizmine karşı olan her kesimden
milyonlar için AKP’ye vurmak kadar
meşru bir şey yoktur. Onun için bu sü-
recin önünün emperyalizme ve işbir-
likçisi AKP iktidarına karşı savaşı
büyüterek açacağız. 

66

Yürüyüş

10 Şubat
2013

Sayı: 351



Devrimci Halk Kurtuluş Cephesi
Basın Bürosu’nun 2 Şubat 2013
Tarihli 402 Nolu Ankara’da 1 Şubat
2013 tarihinde Amerikan Büyükel-
çiliği’ne yönelik yapılan açıklamasını
yayınlıyoruz.

1 Şubat 2013 tarihinde Feda
Savaşçımız Alişan Şanlı (*)  tara-
fından dünya halklarının katili
Amerika’nın Ankara Büyükelçili-
ği’ne girilerek feda eylemi gerçek-
leştirilmiştir.  Ankara Büyükelçilik
Binası başta olmak üzere Amerikan
elçilikleri dünyanın “en iyi koru-
nan” binalarıdır. Ancak, feda bi-
linciyle donanan,  halk ve vatan
sevgisiyle dolu devrimci iradenin
karşısında hiçbir güvenlik önlemi
duramaz.  Amerikan Elçiliği’ne
gerçekleştirilen feda eyleminde
feda savaşçımız Alişan Şanlı şehit
düşerken bir de Amerika’ya uşaklık
yapan “güvenlik görevlisi” ölmüş-
tür.

Eylemin Amacı: Dünya halk-
larının baş düşmanı olan Amerikan
Elçiliğine yönelik eylemin amacını
bir avuç  işbirlikçi Amerikan uşakları
dışında tüm dünyada kime sorulsa
bir eksik, bir fazlasıyla benzer  ne-
denleri sıralayacaktır.

1-Amerika ezilen bütün dünya
halklarının baş düşmanıdır.  Irak’tan
Afganistan’a, Libya’dan Suriye’ye,
Mısır’a... Dünyanın dört bir yanında
halkların akan her damla kanından
doğrudan sorumludur. Amerika Bir-
leşik Devletleri Savunma Bakanlığı
tarafından yayınlanan bir rapora göre
Amerika’nın dünyanın 39 ülkesinde
toplam 823 adet üssü 240 bin askeri
bulunuyor. Bütün bu üsler dünya
halklarının iyiliği için değil, dünya
halklarını daha fazla köleleştirmek

içindir. 
1970’lerden beri THKP-C’den

bugüne dünya halklarının baş-
düşmanı Amerika her zaman
öncelikli hedefimiz olmuştur.
Amerika’dan hesap sormak
ezilen dünya haklarına karşı
devrimci enternasyonalist gör-
evimizdir.

Sadece son 10 yıl içinde 1.5
milyon Iraklı’nın, onbinlerce Afga-
nistanlı’nın,  50 bin Libyalı’nın kat-
ledilmesinden ve halen Suriye’de ve
dünyanın dört bir yanında akmakta
olan kanın doğrudan sorumlusudur. 

2- Ülkemiz 1950’lerde Adnan
Menderes’le birlikte Amerika’nın
yeni-sömürgesi yapılmıştır. Mende-
res’ten bugüne gelmiş geçmiş tüm
iktidarlar Amerika adına ülkemizi
yönetmiş, halkımıza kan kusturmuş-
lardır. Başbakan Tayyip Erdoğan ise
bugüne kadar gelmiş geçmiş en iş-
birlikçi başbakandır. Amerika’nın
Ortadoğu’yu yeniden şekillendirme
saldırısında ülkemizi emperyalistlerin
ve işbirlikçilerinin savaş karargahı
haline getirmiştir. Bu karargahın ko-
mutanı Amerika’dır. 

3- İşbirlikçi iktidarlar vatanımızın
35 milyon metrekaresini Amerika ve
NATO’nun üssü yapmıştır. Vatan
topraklarımızın 35 milyon metreka-
resine girmek kendi halkımıza ya-
saktır. Kürecik’teki Füze Radar Sis-
temine karşı çıktığı için bugün onlarca
devrimci hapishanede tutsaktır ve
yargılanmaktadır.

4- Halkımız Amerikan ve işbirlikçi
tekeller aracılığıyla iliklerine kadar
sömürülmektedir. Ülkemizin yeraltı,
yerüstü tüm zenginlikleri başta Ame-
rika olmak üzere emperyalistler ta-
rafından yağmalanmaktadır.  İşsizli-
ğimizin, açlığımızın sorumlusu başta

Ame-
rika olmak

üzere onun uşağı AKP
iktidarıdır. Açlıktan, hastalık-

tan, iş cinayetlerinden, intiharlardan
ölen her insanımızın sorumlusu Ame-
rika ve onun işbirlikçisi AKP iktida-
rıdır.

5- Amerika dünya halklarının
katili olduğu gibi ülkemizde de yüz-
lerce devrimcinin doğrudan katilidir.
12 Mart, 12 Eylül Cuntalarının doğ-
rudan sorumlusu Amerika’dır. İşken-
celerde, hapishanelerde, sokak orta-
larında, ülkemizin dağlarında yüzlerce
devrimcinin katledilmesinden doğ-
rudan sorumludur. 

6- 12 Temmuz1991’de 10 Dev-
rimci Sol kadrosunun  katledilmesinde
oligarşinin ölüm mangalarının başında
doğrudan görev almıştır. 

7- 122 insanımızın şehit düşme-
sine neden olan F Tipi Hapishaneler
politikası Anadolu topraklarından
devrimcileri yok etmek için Amerika
ve AB emperyalistleri tarafından oli-
garşiye dayatılan bir politikadır. Ame-
rika, 122 insanımızın katledilmesin-
den ve halen F Tiplerinde devam
eden tecrit politikalarından  doğrudan
sorumludur. 

Amerika’nın tüm suçlarını burada
saymak elbette mümkün değildir. Bu
eylem ezilen, sömürülen 6 milyar
dünya halkının hesabıdır. 

HALKLARIN KATİLİ
AMERİKA! HALKLARIN
ÖFKESİNDEN

SİZİ KARARGAHLARINIZDA VURACAĞIZ!
ALNINIZIN ÇATINDA PATLAYACAĞIZ!
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Burası Anadolu, İsyanların, Halk Ayaklanmalarının
Yurdu! Burası Anadolu! Dünya Halklarının 

Baş Düşmanı Amerika Defol! Bu Vatan Bizim!



KURTULAMAYACAKSINIZ!
Libya saldırısından sonra Amerika

Dışişleri Eski Bakanı Hilarry Clinton
senatoda ifade verirken “sizi temin
ederim ki dünyanın en güvenli yer-
leridir Amerikan elçilikleri...” diyor. 

Yanılıyor! 
Feda savaşçılarını gözardı ediyor

bunu söylerken. Bunları söylediği
gün bir feda savaşçımız o çok koru-
naklı “kalelerine” giriyor dünya halk-
larının katili Amerika’nın. 

Yeni Amerikan Dışişleri Bakanının
yemin eder etmez geleceği ilk ülke
Türkiye... Daha yemin etmeden  ül-
kemize geleceği belli olmuş. Neden?
Ülkemizi çok sevdikleri için mi?
Hayır; ülkemizi dünya halklarına sal-
dırmak için kendi toprakları gibi gö-
rüyorlar. AKP iktidarını Ortadoğu
halklarına karşı açtıkları savaşta maşa
olarak kullanıyorlar. Yeminini eder
etmez gelip uşaklarına talimatlarını
verecek. Onun için geliyorlar ülke-
mize. 

Hayır! Burası Anadolu toprakla-
rıdır. İsyanların, halk ayaklanmala-
rının yurdudur. Bu vatan bizim, Ame-
rika’nın ve işbirlikçilerinin değil. O
kadar kolay değil, elinizi kolunuzu
sallayarak gezemezsiniz toprakları-
mızda. 

Yüksek güvenlikli elçilikleriniz
sizi koruyamaz.  Vatanımızı işgal et-
menin, halkımıza zulmetmenin be-
delini ödemek zorundasınız. 

Katiller, dünya halklarının öfke-
sinden korunmak için Bingazi’de
Amerikan elçisinin cezalandırılma-
sından sonra 29 ek önlem almış. 29
değil 129 önlem de alsanız halkların
öfkesinden kurtulamayacaksınız. Ka-
rargahlarınızdaki sığınaklar, Oba-
ma’nın özel talimatlarıyla yaptırdı-
ğınız en güvenlikli odalarınız sizi
koruyamadı, koruyamayacak.

Ancak, size bir önerimiz var:   29
güvenlik önlemi işe yaramadı 30.
önlem olarak önerimizdir: ÜLKE-
MİZDEN DEFOLUP GİDİN! BU
VATAN BİZİM!

Aksi durumda halkların öfkesin-
den korunmak için “güvenlik” para-
noyağı olacaksınız.  Tekrar ediyoruz;
üslerinizi, füzelerinizi, patriotlarınızı

alıp ülkemizden defolup gidin.

AMERİKAN UŞAĞI
ERDOĞAN’I DA
UYARIYORUZ! 

Amerika’ya uşaklık yaparak suç-
larınıza yeni suçlar ekliyorsunuz. Al-
dığınız güvenlik önlemleri sizi de
kurtaramaz. Korumaları değiştirmek,
zırhlı araçlar almak, arabaların altına
kameralar koymak sizi kurtarmaz.
Senin emrinle devrimcilere, sosya-
listlere saldırılıyor. Halkın en meşru,
en demokratik talepleri senin tali-
matlarınla gaz bombalarıyla, coplarla,
terörle bastırılıyor. Senin talimatlarınla
Kürt halkı katlediliyor. Senin tali-
matlarınla insanlarımız linç ediliyor.
Yalanlarla, komplolarla devrimci de-
mokrat insanlar tutuklatılıp onlarca
yıl ceza yağdırılıyor.  Sizin işkence-
lerinize, katliamlarınıza, yağma ve
talanınıza karşı çıktı diye, AKP’ye
muhalefet yaptı diye gözaltına alınıp
tutuklanıyor devrimciler.  Siyasi linç-
lerle hapsediliyor. Buna sessiz kal-
mayacağız. Senin güvenlik önlemlerin
ölümü göze almış savaşçılarımızı
engelleyemez. Bizim savaşçılarımız,
Amerikan desteği kesilince süklüm
püklüm olan sümüklü generallerinize
benzemez.  Her savaşçımız feda ruhu
taşıyan  bir sıra neferidir. Bu nedenle
vazgeçin, devrimcilere sosyalistlere
komplolar kurmaktan vazgeçin. 

AKP milletvekilleri, istifa edin,
bu zülme, devrimcilere sosyalistlere
kurulan  komplolara ortak olmayın. 

AKP çatısı altında halka komplo
kurmaya zulmetmeye devam eder-
seniz bedelini ödeyeceksiniz. 

İSTİFA EDİN !
“Başkentin en sıkı korunan cad-

desi cehenneme döndü” diyor ha-
berler. Siz daha cehennem görmedi-
niz. Biz o cehennemden geldik.  19
Aralık katliamı cehenneminden gel-
dik. Halen ne olduğu belli olmayan
gazlarla diri diri insanlarımızı yaktı-
ğınız cehennemden... Sizide o ce-
hennemin dibine göndereceğiz.

HALKIMIZ! 
Eylemin arkasından binbir yalan

ve demagojiyle eylemin meşruluğunu
karartmaya çalışacaklardır. 

EYLEMİMİZ AMERİKA’NIN
YENİ SÖMÜRGESİ OLAN
VATANIMIZIN BAĞIMSIZLIĞI
İÇİNDİR!

Vatanımız AKP iktidarı tarafından
karış karış satılıyor. AKP iktidarı ta-
rafından tam bir yağma ve talan sü-
rüyor. Amerikan, İsrail, İngiliz, Fran-
sız, Alman, İtalyan ajanları ülkemizde
cirit atıyor. Bugün kimse ülkemizin
bağımsız olduğunu iddia edemez.
Vatanını seven hiç kimse AKP ikti-
darının Türkiye halklarının hükümeti
olduğunu, Erdağan’ın da Türkiye
halklarının başbakanı olduğunu söy-
leyemez.  Başbakan Tayyip Erdoğan
ve bütün olarak AKP iktidarı Ame-
rika’nın maşası olarak Ortadoğu halk-
larına karşı kullanılıyor. 

Suriye’nin nasıl kimler tarafından
yönetileceğine Suriye halkları karar
verir. AKP iktidarı emperyalizme bo-
yun eğmeyen Esad iktidarını devir-
mek için  emperyalistlerin uşaklığını
yapıyor.  Suriyeli işbirlikçi çapulcuları
topraklarımızda eğitip silahlandırıp
Suriye halkını katletmek için geri
gönderiyor. 

Suriye halklarıyla, Türkiye halkları
kardeştir. Emperyalistlerin çıkarları
için topraklarımızın Suriye’ye karşı
kullanılmasını istemiyoruz. 

Dünya halklarının baş düşmanı
Amerika olduğu için Amerika’ya
karşı direnenleri desteklemek dev-
rimcilerin, dünya halklarının görevi-
dir. 

Onun için DHKP-C olarak Irak’ın
işgaline karşı çıktık ve Amerikan iş-
galcilerinin karşısında Irak halkının
yanında yer aldık. Afganistan’da yine
işgalcilerin karşısında işgalcilere karşı
direnen Afgan halklarını destekledik.
Libya’da Kaddafi’nin yanında olduk.
Bugün Libya’da gerçekler çok daha
açık biçimde ortadadır. Libya petrolü
için emperyalistler 50 bin Libyalı’yı
katlettiler.  Suriye’de ve Mali’de
yaptıkları da aynısıdır. 

BİZ DEVRİMCİYİZ!
HALKIMIZ VE VATANIMIZ
İÇİN CANIMIZI FEDA
EDİYORUZ

Bu ülkede devrimcilerden başka
vatansever yoktur.  İster Fetullahçı
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olsun ister AKP’li “milli görüşçü”ler
İslamcı geçinenlerin hepsi de Ame-
rikan işbirlikçileridir. 

Yine “Ülkücü, milliyetci” geçinen
faşistler de onyıllardır halka ve dev-
rimcilere karşı Amerika ve işbirlik-
çilerin tetikçiliğini yapmışlardır. Hep-
sinin de islamcılıkları, milliyetçilikleri
sahtedir. 

BURJUVAZİNİN İSE VATANI
YOKTUR  Kapitalizmin emperyalist
aşamasıyla birlikte burjuvazi tüm
ulusal özelliklerini yitirmiştir. Onun
vatanı paradır, sömürüdür, kardır.
Vatanseverlik kuru bir toprak parça-
sını sevmek değildir. Vatanın bağım-
sızlığını, halkın özgürlüğünü savun-
maktır vatanseverlik. Vatansever ol-
manın ölçüsü, anti-emperyalist ol-
maktır. Ve vatanın bağımsızlığı için
savaşmaktır. 

HALKI VE VATANI İÇİN
CANINI FEDA EDENLER
SADECE DEVRİMCİLERDİR 
SAVAŞIMIZ EMPERYALİZME
KARŞI BAĞIMSIZLIK,
KAPİTALİST SÖMÜRÜYE
KARŞI SOSYALİZM, FAŞİZME
KARŞI DEMOKRATİK
TÜRKİYE İÇİNDİR!

Bugün Kürt milliyetçileri ve re-
formizm emperyalizmden bağımsız
olunamayacağını savunuyor. Onun
için bağımsız Kürdistan hedefiyle
yola çıkan Kürt milliyetçi hareket
90’lardan beri bu hedefinden vazgeç-
miş ve kurtuluşu emperyalizmle ve
oligarşiyle uzlaşmakta aramaktadır.
Gerçek şudur ki, dünyanın hiçbir ye-
rinde emperyalistler halklara kan ve
gözyaşından başka bir şey vermemiştir.
Emperyalistler halkların kurtuluşunu
asla sağlayamaz. Bugün Kürt halkının
kurtuluşu emperyalizm ve işbirlikçi-
leriyle uzlaşmaktan değil, Türkiye
halklarıyla birlikte emperyalizme karşı
savaşmaktan geçmektedir. 

ONUN İÇİN TÜRK, KÜRT,
LAZ, ÇERKEZ TÜM ULUS VE
MİLLİYETLERDEN
HALKIMIZ ANTİ
EMPERYALİST, ANTİ
OLİGARŞİK, BAĞIMSIZ,
DEMOKRATİK TÜRKİYE

İÇİN EMPERYALİZME VE
İŞBİRLİKÇİLERİNE KARŞI
SAVAŞALIM!  ALİŞAN ŞANLI
VATANIMIZIN BAĞIMSIZLIĞI
VE HALKIMIZIN
KURTULUŞU İÇİN ŞEHİT
DÜŞMÜŞTÜR!

Alişan Şanlı Ordu İli Gürgentepe
İlçesi’nin Akören  Köyünde, 1 Ocak
1973 tarihinde doğdu. Yoksul bir
köylü çocuğu olan Alişan, ilkokul
mezunu olup küçük yaşta lokantalarda
çalışmaya başladı. Bulaşıkçılıktan
başlayarak aşçılığa kadar birçok işte
çalıştı. Askerden geldikten sonra
1994 yılında hareketimizle ilişki kur-
du.  Alişan 1990 Atılımından etki-
lenmiş ve başından itibaren Silahlı
Propaganda Birlikleri’nde yer alma
hayali kurmuştur.  Özgeçmişinde bu
hayalini şöyle ifade ediyor: “Bir gün
İstanbul’a gidip örgütü bulmayı il-
çede çalışırken kafama koymuştum.
Kızıldere ve Mahirler’in devamı bir
örgüt olması büsbütün etkiledi beni.
Bizim oralarda Mahir Çayanlar ve
Kızıldere çok konuşulup anlatılırdı.”

Alişan daha çocukluğunda Ma-
hirler’i dinleyerek büyümüştür.  Ha-
reketimizle tanıştıktan bir süre sonra
da hayalini kurduğu SPB’lerde gö-
revlendirilmiştir. 

1997 yılında halk düşmanlarından
hesap sorduğu bir eyleminden sonra
tutsak düştü. 19 Aralık katliamına
kadar Ümraniye Hapishanesi’nde
Özgür Tutsaktı. Tutsaklığı kendini
daha da geliştirdiği bir okul olarak
değerlendirdi. F Tiplerine karşı baş-
layan Büyük Ölüm Orucu Direnişinde
1. Ekiplerde yer aldı. 19 Aralık kat-
liamında yanıbaşında şehitler verdi.
Katliamdan sonra  götürüldüğü Kan-
dıra F Tipi Hapishanesi’nde de Ölüm
Orucuna devam etti. Her türlü saldı-
rıya rağmen Ölüm Orucu direnişini
bıraktıramayan devletin, zorla tıbbi
müdahale ile sakat bıraktığı yüzlerce
tutsaktan birisi de Alişan’dı.

ZORLA MÜDAHALE İLE
ÖLÜM ORUCUNU
BIRAKMASINI SAĞLAMAYA
ÇALIŞTIKLARI ALİŞAN’A ÜÇ
ŞEYİ UNUTTURAMADILAR

Parti Cepheli olduğunu unuttura-

madılar!
Düşmanının emperyalizm ve oli-

garşi olduğunu unutturamadılar!
Parti Cephe savaşçısı olduğunu

ve düşmandan hesap sorması gerek-
tiğini unutturamadılar!

Ve, düşmanın direnişi bitirmek
için başvurduğu “tahliye rüşveti” ile
tahliye olduktan sonra Alişan, Kü-
çükarmutlu’da direnişine devam etti. 

5 Kasım 2001’de polisin Küçü-
karmutlu’ya dışarıda süren ölüm
oruçlarını bitirmek için yaptığı katliam
saldırısında 4 yoldaşı gözünün önünde
yakılarak katledildi. 

Alişan’ın Armutlu katliamından
sonra örgütünden tek talebi vardı.
Savaşçı olarak görev alıp düşmandan
hesap sormak istiyordu. Bunun için
Alişan hızla iyileşti ve görev aldı.
Şehit düştüğü güne kadar çeşitli alan
ve birimlerimizde  disiplin ve inançla
görevlerini yaptı.

O, “Sırtı lacivert hamsilerin ve
mısır ekmeğinin onuru için bir türkü
söyler gibi ölebilen” hırçın Karade-
nizimizin yiğit evladıdır.

ALİŞAN  ŞANLI’NIN NASIL
FEDA SAVAŞÇISI OLDUĞUNU
MERAK EDENLER! ÖĞREN-
MEK İÇİN EMPERYALİZMİN
VE OLİGARŞİNİN ZULÜM
POLİTİKALARINA
BAKMALIDIR!

F Tiplerinin mimarı başta Amerika
ve AB emperyalistleridir. 

122 devrimci F Tiplerinde em-
peryalizmin tecrit politikaları sonu-
cunda katledildi. 

Alişan F Tipi politikalarınızın if-
lasıdır. Alişanlar’ı F Tiplerinde biti-
remediniz. 

Operasyonlarla, katliamlarla, F
Tipleriyle Anadolu topraklarından
devrim umudunu yok edemediniz.
Yüzlercemizi sakatlayarak hafızamızı
yok ettiniz ama düşmana olan öfke-
mizi, kinimizi yok edemediniz. Sınıf
bilincimizi yok edemediniz. Amerikan
emperyalizminin tüm dünya halkla-
rının baş düşmanı olduğunu unuttu-
ramadınız. 

Sizin elinize bir avuç kömüre
dönmüş yoldaşlarınızın bedeni verildi
mi? İşte Seyhan’ın kömürleşmiş res-
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minin önünde  İbrahim Çuhadar’dan
sonra bu kez de Alişan var: Bakın
Alişan ne diyor: “19 Aralık’ın ka-
tillerinden ve özellikle Amerikan
emperyalizminden hesap sormak
için öfke doluyum. Ulusal onuru-
muzun ayaklar altına alındığı, va-
tanımızın Amerikanın açıktan hiz-
metine sunulduğu bir dönemden
geçiyoruz. Biz yaşıyorken, Amerikan
ajanları, katilleri ülkemizde rahat
dolaşamamalı, 90’ları yaşatmalayız
onlara”

Konuşan Alişan değil, Seyhan’ın
diri diri yaktığınız kömürleşmiş be-
denidir. 

Alişan, diri diri yaktığınız yol-
daşlarının hesabını sormak için 1
Şubat 2013’de Amerikan elçiliğinin
önünde konuştu. 

VE BUNDAN SONRA VATAN
HAİNLERİNİN OLDUĞU HER
YERDE ALİŞANLAR’IN BEDEN-
LERİ KONUŞACAK! 

AMERİKAN UŞAKLARI, İŞ-
BİRLİKÇİLER... 

BIRAKIN DEMAGOJİ YAPMA-
YI! BIRAKIN YALANLARI!

ALİŞAN’NIN KONUŞAN BE-
DENİNİ DİNLEYİN! 

HALKIMIZA ZULMETMEK-
TEN VAZGEÇİN!

DEVRİMCİLERE DEMOKRAT-
LARA AYDINLARA, SANATÇI-
LARA VE AKP MUHALİFİ OLAN
HALKIN HER KESİMİNE SAL-
DIRMAKTAN VAZGEÇİN!

AMERİKAN UŞAKLIĞINDAN
VAZGEÇİN! 

TOPRAKLARIMIZI EMPER-
YALİZMİN ORTADOĞU HALK-
LARINA KARŞI KULLANDIR-
MAKTAN VAZ GEÇİN!

VE SİZ DÜNYA HALKLARI-
NIN BAŞ DÜŞMANI! 

hiçbir GÜVENLİK ÖNLEMİ
FEDA RUHUYLA DONANMIŞ
DEVRİMCİLERE KARŞI SİZİ KO-
RUYAMAZ! 

BU TOPRAKLAR ANADOLU
TOPRAĞIDIR. İSYANLARIN
HALK AYAKLANMALARININ

YURDUDUR!
BU VATAN BİZİM, VATANI-

MIZDAN DEFOLUN! 
SİZİ EN GÜVENLİKLİ KA-

RARGAHLARINIZDA VURACA-
ĞIZ!

KAHROLSUN AMERİKA VE
İŞBİRLİKÇİLERİ

ORTADOĞU ORTADOĞU
HAKLARININDIR!

ORTADOĞU’DAN KANLI EL-
LERİNİZİ ÇEKİN!

YAŞASIN TAM BAĞIMSIZ
TÜRKİYE!

KURTULUŞA KADAR SAVAŞ!
DEVRİMCİ HALK

KURTULUŞ CEPHESİ

(*)Dip Not: Alişan Şanlının va-
siyetidir: “Nüfusta ismim Ecevit,
muhtar olan amcam beni nufusa yaz-
dırmış ve bu ismi vermiş. Anam Ba-
bam Alişan koymuşlar ismimi ben
resmi işlemler dışında kullanmadım.
Hep söylemişimdir bizim kayıtları-
mıza Alişan olarak geçmesini ve öyle
anılmak istiyorum.”

NEWSWEEK:

“Örgüt, Türkiye ve ABD
İçin Daha Çok Sorun
Yaratabilir”

Newsweek, “Türkiye’deki bom-
balamanın arkasında ne var?” so-
rusunu başlığa çıkardığı analizinde
“uzun bir süreden beri uykudaki
terör grubu” diye tanımladığı
DHKP-C’nin 90’lı yıllarda iki ABD’li
askeri müteahhidi öldürdüğünü, İs-
tanbul’daki ABD Konsolosloğu’na
roket attığını anımsattı. Newsweek,
örgüt son dönemde “zayıflamış”
olsa da “Hala ABD ve Türkiye için
daha çok sorun yaratmaya yetecek
bir gücü olabilir, özellikle iki ülkenin
sınırın diğer tarafındaki Suriye’deki
kaos ile mücadele ettikleri bu dö-

nemde” diye yazdı.

New York Times (NYT):
“Bombacının Bağlantısı

Varsayımlara Meydan
Okuyacak Gibi”

ABD’nin büyük gazetelerinden
New York Times da “siyasi şiddet
sicili olan Marksist” bir grup olarak
değerlendirdiği DHKP-C için “Bom-
bacı’nın küçük Marksist bir grupla
bağlantılı olması, muhtemelen ulus-
lararası terörün niteliği ve Ameri-
ka’nın yurt dışındaki çıkarları için
riskler konusunda varsayımlara bir
meydan okuma oluşturacak” yoru-
munu yaptı.

WALL STREET 
JOURNAL: “DHKP-C
Şiddetli Amerika Karşıtı”

ABD borsa çevrelerinin gazetesi
Wall Street Journal da, ABD Ulusal

Terörle Mücadele Merkezi’nin “sos-
yalist bir devlet istiyor ve şiddetli
Amerika karşıtı” dediği DHKP-C
örgütünün ABD’nin terör örgütleri
listesinde yer aldığına dikkat çekerek
grubun geçmişte intihar saldırılarına
başvurduğunu kaydetti.

AMERİKAN 

BÜYÜKELÇİLİĞİ:

“DHKP-C'nin Tehditleri
Ciddi”

Amerikan Büyükelçiliği’nin in-
ternet sitesinden vatandaşlarını uyar-
dı:  Tehditler Ciddi. 

"DHKP-C; ABD, NATO ve
Türkiye 'ye yönelik saldırılarına de-
vam etme niyetinde olduğunu açık-
lamış ve büyükelçilik, DHKP-C'nin
tehditlerini destekleyen güvenilir
bilgiler almıştır" denildi.

ABD Basınından 
Kısa Kısa
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Devrimci Halk
Kurtuluş Cephesi Basın Bürosu’nun
4 Şubat 2013 Tarihli 403 Nolu An-
kara’da 1 Şubat 2013 tarihinde
Amerikan Büyükelçiliği’ne yönelik
yapılan Feda eylemi sonrasında ya-
pılan spekülasyonlara ilişkin Açık-
lamasını yayınlıyoruz.

Faşizm iktidarını baskı, terör, yalan
ve demagojiyle ayakta tutar. AKP’de
yönetememe krizi büyüdükçe daha
çok baskı, terör, yalan ve demagojiye
başvuruyor. 18 Ocak’ta 7 ilde Yürüyüş
dergisi, TAYAD, İdil Kültür Merkezi,
Gençlik Federasyonu, Okmeydanı
Haklar Derneği, Halkın Hukuk Bü-
rosu, Çağdaş Hukukçular Derneği ve
çok sayıda ev basılarak 86 kişinin
gözaltına alınıp 55 kişinin “DHKP-
C operasyonu” diye tutuklanması bu-
nun en somut örneğidir. 

Büyük bir terörle basılıp yağma
talan edilerek yapılan aramalar da
göstermiştir ki, bu kurumlarda ör-
gütümüzle ilişkili yasadışı tek bir
kişi, bilgi belge bulunamamıştır.

Buna rağmen başta Başbakan Tay-
yip Erdoğan olmak üzere tüm AKP’li-
ler, faşizmin tüm temsilcileri burjuva
medya aracılığıyla ısrarla yalan söy-
lemeye devam ediyorlar.

Başbakan Erdoğan avukatların
tutuklanmasıyla ilgili açıklamasında
“11 çelik kapı” yalanını sürdürerek
şöyle diyor: “Bir apartman daire-
sinde, gecenin yarısında avukatlar
toplanıp, 11 çelik kapı, orada ne iş

görür? Bu çelik kapıların arkasında,
ardında acaba neler yapılıyor? Bu
çelik kapılar açılamıyor, bir taraftan

kaynak, testerelerle açılmaya çalı-
şılıyor, açılamayınca güvenlik ne-
reden girebiliyorsa oradan girecek.
İçerde ne isterseniz var; yakılmak
istenen evrak, kimlik, sahte kimlik
orada yakalanıyor. Kim bunlar?
İşini iyi bilen avukatlar. Dışarıda
da bakıyorsunuz bazı avukatlar, on-
lar da o avukatlarla ilgili ‘avukatlara
müdahale edilemez’. Hadi canım
sende, nasıl edilemez? Eğer bunlar
teröre yataklık, yandaşlık yapılıyorsa
bal gibi de edilir, hukuk devletinde
edilir. Avukat hakkı, hukuku savu-
nacak, terörizmi değil”.

Başbakan Erdoğan’ın ısrarla tek-
rarladığı bu açıklamasında doğru
olan tek bir kelime yoktur. 

Basılan tüm kurumlar; bilirkişi
tutanaklarıyla 11 çelik kapı olmadığını,
yaptıkları basın toplantılarında basına
ve tüm halkımıza göstermişlerdir. 

Burjuva basına sesleniyoruz: Po-
lisin servis ettiği yalan haberleri ver-
mekten vazgeçin. Onurlu tek bir ga-
zeteci varsa basılan bu kurumların
hangisinde 11 çelik kapı gördüklerini
açıklasın. Tek bir namuslu gazeteci
çıkıp “ben 11 çelik kapı gördüm”
desin... 

Yine Halkın Hukuk Bürosu’nun
arama tutanaklarında ve savcılık
ifadelerinde Başbakan Erdoğan’ın
iddia ettiği gibi gözaltına alınıp tu-
tuklanan avukatların 11 çelik kapı
arkasında toplantı yaptıklarına
dair tek bir kelime yoktur. Zavallı
Başbakan Erdoğan çaresizlik içinde
yalan söylemektedir. Yalaka burjuva

basın da “biz 11 çelik kapı göre-
medik, nereden çıktı bu kapılar”
diye sormayarak Erdoğan’ın yalan-
larına ortak olmaktadırlar. 

18 Ocak’ta basılan kurumlarda,
evlerde gözaltına alınan tek bir illegal
insanımız yoktur! Basılan tek bir il-
legal üssümüz yoktur.

Yine Başbakan Erdoğanın söyle-
diği ve burjuva basında da yer alan
bu operasyonlarda Türkiye sorum-
lumuzun yakalandığı açıklaması da
yalandır. Bu da Erdoğan’ın sefilliğine
başka bir örnektir. 

Gazete ve televizyonlarda çıkan
bir başka yalan da Başbakan Erdo-
ğan’a yönelik 3 kez suikast eyleminde
bulunduğumuzdur. Bu yalan halkların
baş düşmanı Amerikan elçiliğine yö-
nelik feda eylemimizden sonra he-
zeyanla üretilmiştir. Tarihimiz boyunca
bugüne kadar hiç bir eylemimizi halk-
tan gizlemedik. Yapmadığımız hiç
bir eylemi de “bizimdir” diye sahip-
lenmedik. Başbakan Erdoğan’a yö-
nelik 3 kez “plan, program, girişim”
halinde dahi eylemimiz olmamıştır. 

Sadece bir kez 2003 yılında 122
insanımızın öldüğü F Tipi Tecrit po-
litikalarındaki  sorumluluğundan do-
layı Erdoğan’ın oğlunun düğününde
gelin arabasının geçeceği güzergaha
bombalı tuzak hazırlığımız olmuştur.
Bunun dışında ne Başbakan Erdo-
ğan’a ilişkin ne de ailesine yönelik
bir eylem hazırlığımız olmamıştır.
Basında çıkan bu türden haberlerin
hepsi yalandır.

Ancak şunu da belirtelim; Baş-
bakan Erdoğan’ın halka zulmü sür-
düğü sürece, devrimci demokrat
ilerici kesimlere pervasızca saldırıları,

18 Aralık’ta 7 ilde 86 kişinin gözaltına alınıp 55 kişinin tutuklandığı operasyon DHKP-
C operasyonu değildir! Devrimci, demokrat, ilerici, aydın, sanatçı, avukat,  gazeteci...
Hak ve özgürlük mücadelesi veren, AKP’nin faşist terörüne boyun eğmeyen tüm
kesimleri sindirme, susturma, cezalandırma operasyonudur! Tek bir savaşçımız, bir tek
illegal kadromuz yakalanmamış, tek bir illegal üssümüz deşifre olmamıştır. 
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gözaltı ve tutuklama terörü sürdüğü
sürece hedeflerimiz arasında olacaktır. 

Bu konuda, çiftçilerden işçilere,
memurlardan esnaflara, gençlere,
yoksul halkımıza karşı ‘efelenen’
sefil Erdoğan’a 12 Mart’ın Balyozcu
Başbakan’ı Nihat Erim’in sonunu
hatırlatmamız yeterlidir.

Buradan tüm AKP’li milletvekil-
lerine de sesleniyoruz: Halka zul-
metmekten vazgeçin. Devrimci, de-
mokrat, ilerici aydın, yazar, sanatçı
ve tüm muhalif kesimlere yönelik
yalanlarla, iftiralarla, komplolarla te-

rör estirmekten, gözaltına almaktan,
tutuklamaktan vazgeçin. Halka karşı
faşist politikaların uygulayıcısı ol-
mayın. Amerikan işbirlikçisi AKP’den
istifa edin.

Sonuç olarak bir kez daha tek-
rarlıyoruz; 18 Ocak’ta 7 ilde de-
mokratik kurumlara yönelik yapılan
operasyon; DHKP-C operasyonu
değildir. Devrimci, demokrat, ile-
rici, aydın, sanatçı, gazeteci, hak
ve özgürlük mücadelesi veren,
AKP’nin faşizmine boyun eğeme-
yen kesimlerin sindirilmesi, sus-

turulması ve cezalandırılması için
yapılmış operasyondur. 

Operasyona ilişkin polis kaynaklı
ve bizzat AKP’liler tarafından yapılan
açıklamaların hepsi faşist terörlerini
meşrulaştırmak için söylenen yalan-
lardır. 

Yalan söylemekten vazgeçin! Dev-
rimcilere, demokratlara, ilericilere,
aydınlara, sanatçılara, avukatlara sal-
dırmaktan vazgeçin!
DEVRİMCİ HALK KURTULUŞ

CEPHESİ

Sonbaharın gelmesiyle birlikte başlayan ve baharın
sonuna kadar aylık olarak yapılan Trakya Kültür
Merkezi Türkü Gecelerinin bu dönem üçüncüsü 3
Şubat akşamı yapıldı.

Geceye 25 kişi katılırken, Nazım Hikmet’in Vatan
Haini şiirinin okunmasıyla program başladı. 18 Ocak
Komposu hakkında konuşularak, “Türkülerimizi Sus-
turamayacaksınız” denildi. Konuşmaların ardından,
Alişan Şanlı nezdinde tüm devrim şehitleri anısına
tatlı dağıtıldı.

Ardından Selanik Türküsü, Amerika Defol, Sevcan,
Dağ Yürümez, Mavrova, Sıyrılıp Gelen, Reşo, Gülda-
niyem, Bir Görüş Kabininde, Vurulduk Ey Halkım tür-
küleri hep birlikte söylendi. Ardından geceye cümbüşüyle
katılan bir mahalleli Şarkışla, Drama Köprüsü ve
Ormancı türkülerini seslendirdi. Ve gecenin sonunda
halaylar çekildi.

13 haftadır devam eden “Grup Yorum Susturulamaz”
eylemi 3 Şubat günü İdil Kültür Merkezi önünde devam
etti. Erdal Bayrakoğlu ve İbrahim Karaca da eyleme
katıldı. 

Erdal Bayrakoğlu, "Böyle bir süreçte Grup Yorum'la
birlikte olmamak onursuzluktur" diyerek horonlarına
başladı. Tüm kitle büyük bir coşkuyla horona durdu.
Ardından şair İbrahim Karaca da Grup Yorum'un ku-
rulduğu günden bu yana yanında olduğunu hatırlatarak;
şiirlerini Gamze ve Veysel için okudu. İdil Tiyatro
Atölyesi oyuncuları tutsak Ümit İlter'in 11 kapı üzerine
yazdığı yazıyı okuma tiyatrosu biçiminde yorumlayarak;
alkışları tutsak elemanları Gamze ve Veysel'e gönderdi.
Grup Yorum bu hafta eyleme Yürek Çağrısı ile başladı
daha sonra coşkulu türküleriyle yine kitle halaya durdu.
Çav Bella marşı söylenerek eylem sona erdi.

Yürüyüş 18 Ocak’ta yapılan polis baskınlarının
ardından kesintisiz bir şekilde yayınına devam ediyor.
Aynı şekilde Yürüyüş okurları da dergimizi halka ulaş-
tırmak için çalışmalarını sürdürüyorlar. Komplolara karşı
gerçekleri halka ulaştıracak, AKP’nin yalanlarını deşifre
edeceğiz.

Bursa’nın Gemlik İlçesi’nde 30 Ocak günü 4 Yürüyüş
okuru, derginin 349. sayısının tanıtımını ve dağıtımını
yaptılar. Yaklaşık 1 saat süren tanıtımda 23 dergi
halkımıza ulaştı.

31 Ocak günü Teleferik Akçağlayan Mahallesi’nde

5 yürüyüş oku-
runun katıldığı
dergi dağıtı-
mında 39 Yü-
rüyüş dergisi
halkımıza ulaş-
tırıldı. 

1 Şubat’ta
ise Ortabağlar
Mahallesi’nde 4 Yürüyüş okurunun katıldığı çalışmada
26 dergi ulaştırıldı
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Türkülerimizi Halk
Düşmanlarına Karşı

Söylüyoruz

Halkın Dergisi Yürüyüş’ü Sahiplenmek
Gerçekleri Sahiplenmektir

Biz Halkın Türkülerini 
Söylüyoruz

Susturamazsınız!
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Amerikan kö-
pekleri; sizin için
dünyanın hiç bir
yerinde güvenli bir
yer yok!

Dünyanın dört
bir yerinde halk-
ların oluk oluk ka-
nını akıtan siz si-
niz!

Yeni sömürge-
lerde darbeleri yap-
tıran sizsiniz! Faşist
diktatörleri destek-
leyen sizsiniz!

İşkence gemilerinden, işkence
uçaklarına, işkence tezgahlarını
kurduran, işkenceleri eğiten sizsi-
niz! 

Kontrgerillaları örgütleyen, halk-
ların mücadelesini kanla, katliam-
larla bastıran sizsiniz!

Ülkemizde faşist AKP iktidarını
destekleyen sizsiniz!

Dünya halklarını iliklerine kadar
sömüren sizsiniz!

Irak’tan Afganistan’a, Soma-
li’den Vietnam’a, Kore’ye, Latin
Amerika ülkelerinden Afrika’ya
ülkeleri işgal eden, halkları yerinden
yurdundan eden, milyonlarcamızı
katleden sizsiniz! 

Tunus’tan Mısır’a, Libya’dan
Suriyeye “Arap baharı” adı altında
Ortadoğu’yu kana bulayan sizsi-
niz!

Halkların üzerine kimyasal si-
lahları, atom bombasını atan siz-
siniz!

Devrimcilerin işkence sorgula-
rına katılan sizsiniz!

Dünyanın dört biryanında dünya
halklarının akıttığınız her damla
kanın hesabını dünya haklarına ve-
receksiniz. 

Onun için istediğiniz güvenlik
önlemlerini alın!

Dünyanın Hiçbir Yerinde
Sizin İçin Güvenli Yer
Yoktur! Halkların
Öfkesinden
Kurtulamayacaksınız!

ABD'nin eski Dışişleri Bakanı
Hillary Clinton Libya'daki elçilik
saldırısından sonra Senato'da ifade
verirken, "Sizi temin ederim ki dün-
yanın en güvenli yerleridir Amerikan
elçilikleri..." demişti. İşin garibi,
Clinton’ın bu sözleri Libya’daki sal-
dırıda bir ABD büyükelçisinin öldü-
rülmesinin ardından sarfediyor ol-
ması.

Aslında bunda şaşılacak bir şey
yok.  Bu hezeyanın sebebi, halkların
öfkesi karşısındaki acizlikleridir.

Neymiş; Amerikan elçilikleri dün-
yanın en güvenlikli yerleriymiş!..
Hadi oradan! İşte sizin güvenlikli
elçiliğiniz! Feda eylemimiz karşısında
darma duman oldunuz. 

Korkunuzdan kıçınıza pantolon
bile giymeden kırmızı donlarınızla
sığınaklara zor kaçtınız. 

İşte sizin güvenliğinizi alan “kah-
raman” askerleriniz: Pantolonunu
giymeden kırmızı donuyla çatıya çık-
mış! 

Halkların kanını emmeyi, üzerine
bombalar yağdırmayı, eli kolu gözü
bağlı insanlara işkence yapmayı çok
iyi bilirsiniz. 

Ne oldu? Bir gün o bombaların
kendinizi en güvende hissettiğiniz
yerlerde tam da beyninizde patlaya-
cağını hiç düşünmediniz mi? 

Demek o kadar güvenlik yetmedi
ki, “29 ek güvenlik önlemi” daha al-
mak zorunda kaldınız. Ankara’daki
büyükelçiliklerine yönelik feda ey-
leminin ardından bu “29 ek güvenlik
önlemi”ninde yetmediğini anlamış
olmalılar herhalde. Amerikan conileri
şimdi kendilerine daha güvenlikli el-
çilik binası yapmamanın peşinde.

Ama asla anlayamayacakları bir
şey var.Binlerce güvenlik önlemi al-
salar da, dünya halklarına çektirdik-

Neymiş, Dünyanın En Güvenli
Binalarıymış Amerikan Elçilikleri

GÖRÜN AMERİKA’NIN 
PÜRMEHALİNİ

Dünyanın en iyi korunan
yerleriymiş Amerikan
Elçilikleri... Camları kurşun
geçirmezmiş!

Çevresindeki tüm sokaklar
kontrollüymüş!

Paris Caddesi’nin üst kısmı
güvenlik nedeniyle kısmen trafiğe
kapalıymış?

 Araçlar ancak kontrol
edildikten sonra geçebiliriyormuş!

 Elçilik binasının duvarı
boyunca ilerleyen sokakta üç
noktada güvenlik kabinleri
bulunuyormuş!

Çok sayıda güvenlik kamerası
varmış!

Bu sokakta oturan veya
elçilikte çalışanların plakaları
bilinen otomobillerin geçişine izin
veriyormuş!

Sokağın basında şüpheli
araçların geçişini engelleyecek
bariyerler varmış!

Kaldırımları, araçların
geçemeyeceği ve yanaşamayacağı
biçimde bariyerlerle kontrol altına
alınmış!

 Sonuç: Feda kuşağını
kuşanmış ‘yürüyen kargocular’ı
durduracak engel yok! 
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lerinin hesabını bedenleriyle sormaya
gelen feda savaşçılarını hiçbir zaman
engelleyemeyecekler. Halklar bir yo-
lunu bulup sizi en derin sığınakları-
nızda bulacak ve hesap soracaktır.

Ankara’daki feda eyleminin ar-
dından hemen “yeni güvenlik ön-
lemleri” aramaya başladı Amerika-
lılar. Fikret Bila ABD Büyükelçili-
ği’nin bulunduğu sokağı bakın nasıl
anlatıyor;

“Kontrollü sokak
ABD Büyükelçiliği’nin bulunduğu

Paris Caddesi’nin üst kısmı güvenlik
nedeniyle kısmen trafiğe kapalıdır.
Bu caddeden araçlar kontrollü ola-
rak geçebiliyorlar. ABD elçilik bi-
nasının duvarı boyunca ilerleyen
sokakta üç noktada güvenlik kabin-
leri bulunuyor. Çok sayıda güvenlik
kamerası da yer alıyor.

Polis, ancak bu sokakta oturan
veya elçilikte çalışanların plakaları
bilinen otomobillerin geçişine izin
veriyor. Ayrıca sokağın başında şüp-
heli araçların geçişini engelleyecek
bariyerler de mevcut. ABD elçiliği,
İstanbul’daki saldırıların bomba yük-
lü araçlarla yapılmasını dikkate ala-
rak, kaldırımları, araçların geçeme-
yeceği ve yanaşamayacağı biçimde
bariyerlerle kontrol altına almıştı.”
(2 Şubat, Milliyet)

Evet, böyle bir güvenlik var bü-
yükelçilik önünde. Aynı zamanda,
böyle saldırılarda içeridekilerin ko-
runması için özel sığınaklar hazır-
lanmış. Eylem anında büyükelçi ve
elçilik çalışanları bu sığınaklara ken-
dileri zor attılar. Girdikleri sığınak-
larında “güvenlik riski yok” onayı
alana kadar çıkamadılar. Ülkemizdeki
tüm Amerikan köpekleri için kırmızı
alarm ilan edildi. Kalabalık yerlerden
uzak durmaları söylendi. Elçilik bi-
nasında günlerce iş yapılamadı. 

Beyinlerimize 24 saat pompalanan
Amerika’nın gücünün yenilmez ol-
duğudur. Kimsenin Amerika’ya karşı
çıkamayacağıdır! CIA’sı, FBI’yı on-
larca istihbarat örgütüyle, yatak oda-
larına kadar izleyebilen teknolojisiyle
gücü her şeye kadirdir. İşte Ameri-
kanın pürmehali... Onlarca önleme
rağmen Feda eylemimiz karşısında
‘çaresiz kaldılar.

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül,
"Maalesef, bu terör örgütünün bir
saldırı peşinde olduğuyla ilgili em-
niyet ve istihbarat teşkilatlarımız te-
yakkuzdaydı. Ve daima herkesi ikaz
ediyorlardı ama maalesef önlenemedi
ve ABD Büyükelçiliği'ne bu saldırıyı
gerçekleştirdiler. Bir kez daha ABD
Büyükelçiliği'ne geçmiş olsun diyo-
rum” diyor. Biz de size geçmiş olsun
diyoruz...

Yeni İçişleri Bakanı Muammer
Güler, "O tedbir içerisinde içeri
girmesi mümkün gözükmüyor ama
demek ki böylesine bir şeyi göze
almış" diyor. Bravo.Muammer Gü-
ler... İstanbul Valiliği’nden herkes
tanıyor seni.İçişleri Bakanlığında da
şimdiden İdris Naim Şahin’i arat-
mayacağın belli.

Hani DHKP-C eylemlerde has-
taları kullanıyordu? Bütün güvenlik
önlemlerini aşarak hasta bir kişi böyle
bir eylemi nasıl gerçekleştirir hiç
düşündün mü? Bu yalanlarla kimseyi
kandıramazsınız.

Feda eyleminin ardından Büyük-
elçilik ülkede bulunan ABD vatan-
daşlarına yaptığı duyurusunda gü-
venlik konusunda uyarılarda bulundu.

“DHKP/C; ABD, NATO ve Tür-
kiye’ye yönelik saldırılarına devam
etme niyetinde olduğunu açıklamış
ve büyükelçilik, DHKP/C’nin teh-
ditlerini destekleyen güvenilir bil-
giler almıştır” deniliyor. 

ABD Dışişleri Bakanlığı söz-
cüsü Victoria Nuland, Ankara’daki
elçiliğin taşınması planlanan yer-
lerden biri olduğunu söylüyor; “An-
kara gelecekte tamamen yeni bir
elçilik binasına sahip olması dü-
şünülen yerlerden biri. Eğer ba-
kanlık, Kongreden gerekli parayı
alabilirse listede olacak görev yer-
lerinden biri.” Nuland, mevcut büt-
çede ABD Dışişleri Bakanlığı’nın
yılda sadece üç yeri yenileme hakkı
olduğunu ama talep karşılanırsa bu
sayının yılda 10’a çıkacağını ve
Ankara’nın da listede olacağını be-
lirtiyor. 

Demek paranız olmadığı için
elçiliği daha güvenlikli bir yere
taşıyamadınız. Dünya halklarının

kanını emdiğiniz yetmedi mi? Bir
elçilik binası yaptıracak para bula-
madınız mı? 

Yeni elçilik için yapmayı düşün-
dükleri yer"Şehir merkezinde olma-
yacakmış. En az 50-100 dönümlük
bir arazi olacakmış. Hakim bir tepede
bulunacakmış. Araç ve yaya trafiğine
uzak olacakmış... "Taşınılacak yerde
aradıkları özellikler bunlar. Tabi,
“halktan ne kadar uzak olursak,
o kadar iyi koruruz kendimizi”
diye düşünüyorlar.Siz tüm dünya
halklarını sömürmeye, katletmeye
devam eden, sonra yok dağın tepesine,
yok yerin yedi kat dibine girip ken-
dinizi korumaya çalışın. Halkların
öfkesinden korunacak bir sığınak
yoktur. Sizi dağın tepelerine inşa et-
tiğiniz kartal yuvalarınızda da vura-
cağız.

Kaçamazsınız!

Dünya halklarına zulmettiğiniz
sürece Alişanlar hep var olacak. Halk-
ların öfkesinden kaçamayacaksınız. 

Bu vatan bizim. Ülkemiz Ameri-
ka’nın dünya halklarına karşı savaş
karargahı değil. Füzelerinizi, üsleri-
nizi, pılınızı pırtınızı toplayıp vata-
nımızdan defolun. 

İşte Amerikan Elçiliği’nin
güvenliğinden bunlar

sorumlu... 
Cephe Savaşçısı Alişan

Şanlı’nın Feda eyleminden
sonra pantolon giymeye bile

fırsat bulamadan sığınaklara,
çatılara kaçtılar...



1 Şubat 2013 tarihinde Ankara'daki
ABD Büyükelçiliği'ne feda eylemi
gerçekleştiren DHKC savaşçısı Alişan
Şanlı'nın cenazesi, polis tarafından 2
Şubat’ta Adli Tıp Kurumu'ndan mem-
leketi Ordu'ya kaçırıldı. Ankara ve
İstanbul’dan TAYAD'lı Aileler ve
Halk Cepheliler 2 Şubat günü yola
çıkarak Ordu'ya gittiler.

Ordu, Fatsa ve Akören Köyü gi-
rişinde polis ve jandarma tarafından
Halk Cepheliler’in arabaları durdu-
rularak kimlik kontrolü yapıldı. Ya-
pılan bu kontrollerde cenazeye gi-
denlerden Ufuk Anıl Çalımlı, Ordu
Ulubey civarında aranması olduğu
gerekçesi ile gözaltına alındı. Göz-
altına alınan Ufuk Anıl Çalımlı 3-4
saat içinde çıkartıldığı Ordu savcı-
lığından serbest bırakıldı.

Köy girişinde jandarmanın tank
ve çok sayıda asker ile köyü kuşattığı
görüldü. Ankara'dan itibaren Halk
Cepheliler'i takip eden Ankara Siyasi
Şube polisi, Samsun ve Ordu polisleri
ile köy tamamen terörize edilmeyi
çalışıldı.

Alişan Şanlı'nın cenazesi 3 Şubat
günü ailesine polisin yaptığı baskı
ile sabahın erken saatlerinde aceleyle
toprağa verildi. Ancak TAYAD'lı Ai-
leler ve Halk Cepheliler, 3 Şubat
günü Alişan Şanlı'nın memleketi
olan Ordu'nun Gürgentepe İlçesi
Akören Köyü’nde, aileyi ziyaret ede-
rek, mezarı başında anma yaptılar.
Köyde ilk önce TAYAD'lı Aileler,
Alişan Şanlı'nın ailesini ziyaret ettiler.
Burjuva basının servis ettiği gibi
aile, TAYAD'lıları ve Halk Cepheli-
ler'i köyden kovmadı. TAYAD'lı ai-
lelerin taziye ziyaretinin ardından

Alişan Şanlı'nın babası TAYAD'lılara,
köyde dikkatli olmalarını, gözaltına
alınmalarını istemediğini söyledi.

Taziye ziyaretinin ardından “Ali-
şan Şanlı Ölümsüzdür” yazılı pan-
kartın ardında mezarlığa doğru yü-
ründü. Yürüyüş boyunca “Kahrolsun
ABD Emperyalizmi”, “Katil ABD
Ortadoğu'dan Defol”, “Amerika De-
fol Bu Vatan Bizim”, “Yaşasın Feda
Eylemimiz”, “Katil ABD İşbirlikçi
AKP”, “Halkız Haklıyız Kazanaca-
ğız”, “Kahramanlar Ölmez Halk Ye-
nilmez”, “Devrim Şehitleri Ölüm-
süzdür” sloganları atıldı. 

Mezar başına gelindiğinde TA-
YAD'lı İsmail Kara bir konuşma
yaptı. Alişan Şanlı'nın adı kadar cesur
ve yürekli olduğunu söyleyen İsmail
Kara; “Yıllar sonra çocuklarımız pol-
islerin yaptığı işkencelerden dolayı,
vatanlarını sevdiklerinden dolayı, va-
tanlarına hasret olduklarından dolayı
bu öfkeyle nerede olurlarsa olsunlar
geldiler. Ama bir feda eylemiyle gel-
diler.” dedi. İsmail Kara'nın yaptığı
konuşmanın ardından ise Ümit İlter'in
“Özlem” şiiri okundu.
Şiirin okunmasının ardından Grup

Yorum'un “Kavuşma, Amerika Defol,
Bize Ölüm Yok” marşları ve Mahsuni
Şerif'in “Amerika Katil” türküsü
söylendi.

Mezar ziyareti, Alişan Şanlı'nın
mezarının kızıl karanfiller ve sarı
çiçeklerle süslenerek baş ucuna kızıl
flamanın takılması ile sona erdi.

İstanbul-Armutlu
3 Şubat günü Küçükarmutlu’da

Cepheliler, Ankara ABD Büyükel-
çiliği'nde feda eylemi düzenleyen

Alişan Şanlı'nın ismini duvarlara
nakşettiler. 4 adet "Alişan Şanlı
Ölümsüzdür" ve "Cephe" yazılama-
ları yapıldı.

İstanbul-1 Mayıs Mahallesi
ABD emperyalizminden feda ey-

lemiyle hesap soran devrim şehidi
Alişan Şanlı, Ataşehir 1 Mayıs Ma-
hallesi'nde yapılan yazılamalarla
Cepheliler tarafından selamlandı.
“Cephe” imzasıyla 3 tane “Alişan
Şanlı Ölümsüzdür” yazısı yazıldı.

İstanbul-Çayan Mahallesi
ABD’nin Ankara Büyükelçili-

ği’ne yönelik DHKC eyleminin ar-
dından, Çayan Mahallesi’nde Halk
Cepheliler sloganlar eşliğinde halkı
ve esnafları dolaşarak Alişan Şanlı
anısına tatlı dağıtımı yaptılar.

Halkın yoğun ilgisiyle karşılaşan
Halk Cepheliler, “Biz vatanımızı se-
viyoruz ve bu ülkede halkların katili
Amerika’yı istemiyoruz. Bu ülke
için bir canım var halkıma ve vata-
nıma feda olsun. Bizde ne İbrahimler
ne de Alişanlar biter” dediler.

İstanbul-Gülsuyu
Heykel Meydanı’nda yolu keserek

barikat kuran Cepheliler, barikatı
ateşe verdiler ve eylemin nedenini
halka anlattılar. Eylem sırasında
“Umudun Adı DHKP-C", "Alişan
Şanlı Ölümsüzdür", "Yaşasın Feda
Eylemimiz", "Titre Oligarşi Parti-
Cephe Geliyor", "DHKC, SPB Ka-
tillerin Peşinde” ve “Kurtuluş Kavgada
Zafer  Cephede” sloganları atıldı. 

Atılan sloganların ardından Heykel
Meydanı'na bomba süsü verilmiş pan-

Alişan Şanlı Ölümsüzdür!
ArmutluGülsuyu Akören Köyü
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kart asıldı. Cepheliler 10 dakika iş-
kenceci polislerin gelmesini beklediler
fakat işkenceciler gelmeyince eylem
iradi olarak kayıp vermeden bitirildi.
Ardından eylem yerine 3 akrep, onlarca
Yunus Polisi ve çok sayıda sivil polis
geldi. İşkenceciler o kadar korkaklardı
ki ellerini tetikten bir an olsun çek-
mediler ve akrepten iki saat sonra
inebildiler. Olay yeri inceleme gelene
kadar pankarta yaklaşamadı işkenceci
katiller. Olay yeri inceleme geldikten
sonra 2 saat pankartı indirmek için
uğraştılar.  Gülsuyu girişinden itibaren
yol uzun bir süre trafiğe kapalı kaldı.

Antalya
2 Şubat günü Cepheliler, Arap

halkının yoğun olarak yaşadığı Göksu
Mahallesi’ndeki Sebze Hali’nin du-
varlarını yazılamalarla donattı. Cep-

heliler, “Cephe’nin yaptığı her eylemi
çarpıtarak karalamaya çalışan sahte
aydın-yazarlara, yalaka basına ve
Amerikan numunesi sözde örgüt uz-
manlarına karşı gerçekleri dünyaya
duyurmaya devam edeceğiz” açık-
lamasında bulundu.

Cephe imzasıyla “Grup Yorum

Halktır Susturulamaz!”, “Halkların
Katili ABD’den Hesap Sormaya
Devam Edeceğiz!”, “Alişan Şanlı
Ölümsüzdür!” yazılamaları yapıl-
dı.

Dersim
3 Şubat gecesi Cepheliler Ali-

baba ve Munzur mahallelerinde
yazılama yaptı. Feda savaşçısı Ali-
şan Şanlı, “Yaşasın Feda Eylemi-
miz”, “Alişan Şanlı Ölümsüzdür”
yazılamalarıyla selamlandı.

Tekirdağ
Feda savaşçısı Alişan Şanlı, Te-

kirdağ’da Gündoğdu Mahallesi oto-
gar yolu üzerinde yapılan yazılamayla
selamlandı. 5 Şubat akşamı Cephe-
liler tarafından 1 adet “Alişan Şanlı
Ölümsüzdür" ve "Cephe" yazılama-
ları yapıldı.

Ankara
24 Mart 2012’de, Ankara'da yapılan baskınlar ve

AKP polisinin kurduğu komplo sonucu tutuklanan dev-
rimcilerin serbest bırakılması için 29 Ocak günü Ankara
Adliyesi önünde eylem yapıldı. Eylem öncesi AKP'nin
komplocu polisi her zamanki gibi barikat kurarak ortamı
terörize edip, halk üzerinde korku yaratmaya çalıştı.

Eylemde 11 devrimcinin “Suikast Timi” denilerek
tutuklandığı, arkasından Antalya’da 7 devrimcinin, şimdi
de İzmir’de 17 devrimcinin “Suikast Timi” denilerek tu-
tuklandığı ifade etti. Bu oyunları iktidarın ilk defa uygu-
lamadığı belirtilerek, “Komplolarına karşı direneceğiz.
Devrimcileri hiçbir komploya mahkum etmeyecek, onları
faşist AKP iktidarının ve onun uşaklığını yapan AKP
polisinin elinden alacağız” denildi.

Eyleme katılan halka ve basına bundan sonra her
Salı günü saat 13.00'te Adalet Bakanlığı önünde oluna-
cağının duyurusu yapıldıktan sonra eylem sona erdi.

24 Mart'ta Ankara polisinin kurduğu komplo sonucunda
tutuklanan devrimcilerin serbest bırakılması için yapılan
eylemlerle; 18 Ocak Komplosu ile tutuklanan avukatlar
ve devrimciler için yapılacak eylemler birleştirildi. Adalet
Bakanlığı önündeki eylemlerin ilki 5 Şubat  günü yapıldı.
Eylemde AKP iktidarının devrimcileri sindirmek için bu
komplolara başvurduğu anlatıldı. Açıklamada “Ülkemizden
ABD emperyalizmi gidene kadar, ülkemiz bağımsız olana
kadar bizler bu alanlarda olmaya devam edeceğiz. Bağımsız
bir Türkiye'yi kurana kadar yola gelmeyeceğiz, teslim ol-
mayacağız” denildi.

5 kişinin katıldığı ey-
lemde “Komploları
Boşa Çıkartacağız",
"Katil ABD İşbirlikçi
AKP", "Kahrolsun ABD
Emperyalizmi, Halkız
Haklıyız Kazanacağız”
sloganları atıldı.

Hatay
Hatay Halk Cepheliler, komplo ile tutuklanan arka-

daşları için Antakya Ulus Meydanı’nda yaptıkları oturma
eylemine 26 Ocak günü devam ettiler. Neşe Andıçoğlu
tarafından yapılan açıklamada, son haftalarda polisin
eylemi provoke etmeye çalıştığından bahsedildi ve hemen
ardından oturma eylemine geçildi.

2 Şubat günü de Halk Cepheliler, yine Ulus meyda-
nındaydılar. Nizam Arslan’ın yaptığı açıklamadan sonra
oturma eylemine geçildi. Oturma eylemi sırasında 18
Ocak’ta yapılan baskınlar ve tutsaklarımıza içeride uy-
gulanan keyfi engellemeler anlatıldı.

Fotoğraf çeken bir kişiyi polisler kendi fotoğraflarını
çektiklerini iddia ederek gözaltına almaya çalıştı. Halk
Cepheliler arkadaşlarını polislerin ellerinden çekerek
aldılar. Bu kargaşayı gören halka durum ajitasyonlar çe-
kilerek anlatıldı. Halkın alkışlarla destek vermesinden
sonra haftaya cumartesi yine aynı meydanda olacaklarını
söyleyerek eylemlerine son verdiler. Oturma eylemine
18 kişi katıldı.

Komplo Faşizmin Silahıdır, Silahlarını Kendilerine Doğrultacağız!
Yürüyüş
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DHKP-C’nin Ankara’da Ameri-
kan Büyükelçiliği’ne gerçekleştirdiği
Feda eyleminden sonra “neden Ame-
rika’nın hedef alındığına anlam ve-
remeyen” Amerikan uşakları “terör
edebiyatı” yaparak konuşmaya baş-
ladı. Dünya haklarının baş düşmanı,
dünyanın dört bir yanında halkların
akan her damla kanında sorumlu
olan  Amerika’ya yapılan bir eylemi
“terör”demagojisiyle mahkum etmeye
kalkışıyorsanız size uşaklıktan başka
yakıştıracağımız başka sıfat yoktur.

İşte bir Amerikan uşağı Eyüp
Can: Ezberletilmiş bilgileriyle Feda
savaşçısı Alişan Şanlı için “çocuk
yaşta gençler” diyor. 

Oligarşi yıllardır devrimci gençlere
böyle diyor ya hemen ezberinden
konuşmaya başlıyor. 

Oysa Feda savaşçısı Alişan Şanlı
40 yaşındadır. Çok bilmiş Eyüp
Can’la aynı yaşlardadır. 

Peki Eyüp Can Alişan Şanlı’nın
“çocuk yaşta” olmadığını, 40 yaşında
olduğunu öğrenseydi eleştirecek bir
şey bulamayacak mıydı?

Elbette bulacaktı? Eyüp Can gi-
bilerinin derdi Feda savaşçılarının
yaşı değil, Amerika’ya uşaklık yap-
maktır. Nitekim Alişan’ın sağlık du-
rumu üzerinden demagoji yapıyorlar. 

Alişan Şanlı 40 yaşında ve her
şeye kendisi karar verebilecek dere-
cede de sağlıklıdır. Feda eylemini
hiç kimseden yardım almadan yaptığı

da ortaya çıkınca hastalık üzerinden
yaptıkları tüm çarpıtmaları da boşa
çıktı. Hazmedemedikleri de bu. Oto-
matiğe bağlanmış gibi konuşuyorlar. 

Bir başka Amerikan uşağı da Na-
gehan Alçı: 5 Ocak tarihli televiz-
yondaki “Dört Bir Taraf” programında
şöyle konuşuyor: "Anlamıyorum ne-
den bu kadar tepki duyuyor, sanki
DHKP-C ana muhalefet partisi. Ana
muhalefet partisi gibi değerlendiri-
liyor.” Alçı’nın “anlamıyorum” de-
diği, DHKP-C’nin Amerikan Bü-
yükelçiliği’ne yaptığı eylemin birçok
köşe yazarı tarafından sempatiyle
karşılandığı, “terör eylemi” olarak
eleştirilmediğidir. “Sanki DHKP-C
ana muhalefet partisi” diyor.

Nagehan Alçı’ya biz anlatalım o
zaman. Devrimci mücadelenin iki
ayağı vardır:

1- Düşmanın politikalarına karşı
politika üretmek.

2- Düşmanın politikalarını boşa
çıkartmak. İşte DHKP-C böyle eylem
yapıyor. Silahla politika yapıyor yani.
Aklın aldı mı, anladın mı Nagehan?
Sizin gibi Amerikan uşakları istediği
kadar “terör” diyebilir, halkımız
ondan ne anlaması gerektiğini anlar.
Ama senin gibilerine de anlatacak
bir dil bir yöntem buluruz. 

Bir ayakları Amerika’da bir ayak-
ları Türkiye'de olan sizin gibi Ame-
rikan uşaklarının hazmedemediği
“Amerika'ya nasıl böyle bir eylem
yapıldığı”dır. Eylemin meşruluğunu

hazmedemedikleri için, ya-
lan, çarpıtma ne gereki-
yorsa yapmaya  çalışıyor-
lar.

Herkes konuşur da Ah-
met Hakan durur mu? Ah-
met Hakan da, 4 Ocak
2013 tarihli Hürriyet’teki
köşesinde şöyle yazmış:
"Avukatlara yönelik ope-
rasyonla birlikte gündeme
gelmişti DHKP-C örgütü.

Tam da avukatlara yönelik
uygulamaya ABD'den bile itiraz ge-
liyordu ki, ABD'nin Ankara Büyük-
elçiliği önünde bir DHKP-C’li kendini
patlattı. Bir şey ima etmek istemi-
yorum, sadece bana fazla ‘tuhaf’
geliyor bu durum" diyor.

Sen ve senin gibilere tuhaf gele-
bilir evet. Biz Amerika’nın avukatlara
yönelik tutuklamalarla ilgili yapacağı
itirazla ilgilenmiyoruz. Biz ABD'den
icazet beklemiyoruz, itiraz da bek-
lemiyoruz. Amerika gölge etmesin,
yardımını istemiyoruz.

Senin neyi ima etmek istediğin
de çok açık aslında. Sanki ABD'den
yapılacak itirazın önüne geçmişiz de
avukatların tutuklanma sürelerini
uzatmışız. Kafa bulanıklığı yaratmaya
çalışıyorsun ama yanılıyorsun, neyi
ima etmek istiyorsan onu et. Halkın
doğruları öğrenmesini engelleyemez-
sin. Amerika katil! Katil! diye türküler
söyleyen halkımız “imalar”a falan
bakmaz. Amerika’ya karşı yapılan
bir eylemden “imasız” ne anlayaca-
ğını doğru anlar.

Halkımız çok iyi bilir; Amerika
hiç kimsenin ve hiçbir şeyin iyiliğini
istemez. Yok etmek, katletmek onun
yaşam felsefesidir. 

Amerika demokrat devrimci midir
ki, avukatların lehine tek kelime söy-
lesin? O avukatların aldığı her nefes
amerikanın katliamlarının deşifras-
yonudur. O avukatların aldığı her
nefes Amerika’nın dünya halklarının
düşmanı olduğunu teyit eder.

10 Şubat
2013
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KEYFİ TUTUKLAMALARA KARŞI ADALET İSTİYORUZ!

Eyüp Can                   Nagehan Alçı                  Ahmet Hakan

Amerikan Uşakları Konuşuyor



Mahir Ünsal Eriş 
Sol Gazetesi, 23.01.2013

(...) 
Çağdaş Hukukçular Derneği

(ÇHD) üyesi devrimci avukatlar ve
Grup Yorum üyeleri, sürpriz bir ope-
rasyonla toparlanıp götürüldüler.
Grup Yorum üyelerinin gözaltına
alınması, tutuklanması, hüküm giy-
mesi, artık ürkütücü derecede alıştı-
ğımız bir şey. Ülke içinde, Grup Yo-
rum ilk penayı, ilk mızrabı tellere
vurduğu andan beri baskı ve haksız-
lığın bin bir türlüsüyle güreşmek zo-
runda kaldı, kalıyor. ÇHD’li avukatlar
ise, ülke gündemini dolduran ya da
kasten doldurmasın istenen ne kadar
önemli dava varsa hepsinin arkasında
halkın onurunu ve hukukunu koru-
makla meşhurlar. Usülsüz tutuklama
tezgahlarıyla, tabiri caizse “paketle-
nen” avukatların içinde sembolleşen
isimlerden biri olan Selçuk Kozağaç-
lı’nın sözleri, bu usulsüzlüğün asıl
meselesinin ne olduğunu açıkça or-
taya koyuyor: “Amerika izin verme-
den tuvalete gidemeyen, Amerika şif-
resini söylemezse uçağını uçurama-
yan, kendi ülkesindeki NATO üslerinin
rica minnet kapısından geçemeyen,
makamını, eğitimini, aklını, servetini,
rozetini emperyalizme borçlu olan
sizden mi öğreneceğiz kimin ajan
olduğunu? Burada özgürlük yok diye
kendi çocuklarını Amerika’da oku-
tanların polisi mi bize başka ülkeler
lehine faaliyet öğretecek? Bizi de
kendiniz gibi beyzbol sopası ile terbiye
olacak mı sandınız? Haddinizi bi-
lin!”

* * *

Ümit Alan
Birgün, 23.01.2013

Yeni bir medya dizisi:
Şeytanın Avukatları

Malumunuz Pargalı öldükten son-
ra Muhteşem Yüzyıl'ın heyecanı azal-
dı. Neyse ki vakit geçmeden yepyeni
bir dizi başladı. Çağdaş Hukukçular

Derneği üyesi 9 avukatın örgüt üyesi
oldukları iddiasıyla tutuklanmasını
konu alıyordu. Hayli sürükleyici bir
konuydu. Yapımcının servis ettiği
bilgiler daha iyi bir senaryoyla su-
nulabilir, toplumun tüm kesimleri
bu tutuklamaların haklı olduğuna
ikna edilebilirdi. Olmadı. Çünkü
Taraf gazetesinin diziyi eleştiren "Sa-
vunma hakkı cezaevinde" manşetine
bakılırsa, cici liberallerimizi bile ikna
edemeyen zayıf bir senaryo var or-
tada. Çok üzülüyorum böyle fırsatlar
kaçınca. Bu haftaki Köşe Vuruşu'nda
iktidara yakın medyanın "Şeytanın
Avukatları" isimli yeni dev prodük-
siyonunundaki senaryo ve mantık
hatalarına dikkat çekmek istiyorum.

CAST
Bu tarz dev prodüksiyonlara gi-

rişiyorsanız castı, yani karakterlere
hayat verecek oyuncuları iyi seçme-
lisiniz. Bir suikast senaryosu yazılıp
servis edilmiş o da güzel. Suikast
senaryosunda ters köşe yapılarak
kurbanın CHP Kağıthane İlçe Baş-
kanı olarak seçilmesi de zekice.
CHP'li izleyiciyi de dizinin destekçisi
yapabilirdi bu hamle ama neden o
CHP'linin kim olduğu araştırılmaz
ki? Tuttu o da avukat çıktı. Yetmedi,
geldi kendisinin ölüm emrini ver-
mekle suçlanan avukatı savundu. Ni-
hayetinde rolünü oynayamadı işte.
Sabah gazetesi başta olmak üzere
pek çok yayın organının "gözaltın-
daki avukat suikasta hazırlanıyor-
du" haberleri boşa gitti.

DEKOR
Aksiyon sahneleri iyiydi. O kapı

kırarak girme sahneleri filan ne yalan
söyleyeyim bir heyecan kattı diziye.
Ancak Kozmik Oda diye 9 çelik
kapılı bir yerden söz edip, bunu ek-
rana yansıtmamak ne? Ucuza mı ka-
çıldı? Tuttu birileri burada 9 kapı
yok ki, deyiverdi işte. Soruyorum, 9
tane çelik kapı alıp ardı ardına dizmek
çok mu zor? 399 liraya çelik kapı
var yahu. Koskoca Zaman gazetesi
genel yayın yönetmeni Ekrem Du-
manlı bile "kozmik odaya girildi"
diyor işte. Biraz inandırıcı bir dekor
kullansanız, ne kaybedersiniz?

KONU
"Avukatların ajan olduğu öne

sürüldü" aksiyonu iyiydi. Nitekim
iktidara yakın medya bu aksiyonu
iyi işledi. Hele, Dernek Başkanı'nın
yakalama kararı çıktığında Beyrut,
Suriye civarı bir yerlerde olması bu
aksiyonu kuvvetlendirdi. Yalnız kaç-
ma şüphesi filan derken, adam ya-
kalama kararı çıktı diye Türkiye'ye
gelip teslim oluvermesin mi? Bu
nasıl bir mantık hatasıdır? Neyse,
gözaltındaki avukatlardan birinin ser-
best bırakılması iyi oldu. Çünkü sü-
rekli cezaevinde geçen bir dizi, bir
süre sonra tat vermez. Hikâyenin dı-
şarıda da sürmesi gerekiyor. Gizli
tanık numarası da güzel, biraz gizem
her zaman çalışır.

MÜZİKLER
Dizinin müzikleri için seçilen

Grup Yorum doğru bir tercih ama.
İnandırıcılık katar. Grubun son al-
bümüne el konulması, şarkıların hazır
olması dizinin müzikten yana çuval-
lamayacağının kanıtı gibi.

İHTİYAÇ NE?
Gördüğünüz üzere senaryoyu biraz

daha geliştirip daha inandırıcı bir
hale getirmek pekala mümkündü.
Bu da açıkçası konuyu servis eden
yapımcıya değil, medyaya düşerdi.
Olmadı. Bir çuvallama oldu. İzleyici
ikna olmazsa izlemez bu diziyi. Hani
o Oda TV dizisinin ilk günlerindeki
"gazetecilikten tutuklanmadılar"
manşetlerindeki gibi bir heyecan la-
zım. Sonradan gazetecilikten tutuk-
landıkları ortaya çıktı ama olsun, o
dönem iyi raiting yaptı. Bir sürü cici
liberal dizinin müptelası oldu. Yine
öyle bir heyecan gerek. Bunun için
de Medya Derneği bir an önce se-
naryo kursları, film atölyeleri filan
açmalı, şu iyi senaryo açığı kapan-
malı. Yoksa pabuç pahalı.

* * *

Özcan Yaman
Evrensel, 24.01.2013

“Adaletin Olmadığı Yerde
Direnmek Meşrudur!”

Bu yazı geçen hafta ÇHD (Çağdaş

Basından
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Hukukçular Derneği) ve Grup Yo-
rum’la birlikte baskıya maruz ka-
lanların uğradıkları hukuksuzluktan
çıkmıştır. ÇHD Genel Başkanı Av.
Selçuk Kozağaçlı, üniversiteye ders
vermek için yurt dışından gelen bir
profesör gibi Suriye’den geldi. Bu
sistemin yargı, yasama ve yürütmesini
gözümüze bir kez daha soktu. Haki-
minden savcısına, polisinden med-
yasına hukuk dersini verdi. Sonra
tutuklanan avukatlarla birlikte Sa-
vunmayı ‘savunmaya’ gelen meslek-
taşlarıyla Adalet Sarayı’nda yaşanan
adaletsizliği sarayın cilalarını dökerek
gösterdiler. Böylece ÇHD’yi yaratan
nedenler ve koşullar bir kez daha
deklare edildi.

Artık herkesin fotoğraf/video çe-
kip paylaştığı günleri yaşıyoruz. Ana
akım medya hızla inandırıcılığını yi-
tirmekte. Milyonlarca liralık ‘canlı’
yayın araçları, profesyonel fotoğraf-
çıları, olaylar ve haberler ‘cansız’
hale geldiklerinde yayına sokmak
için çırpınıyorlar.

Ama herkesin ‘gönüllü halk mu-
habiri’ olduğu günlerdeyiz. Facebook
ve twitter üzerinden anında ve değişik
kaynaklardan olaylar ‘canlı’ olarak
paylaşılıyor. Son başarılı örnek olarak
‘ÇHD ve Grup Yorum’ baskınları ve
gözaltılar da herkesin nasıl muhabir
olduğunu gördük. Polis, ana akım
medyaya servis ettiği görüntülerle
kendisiyle dalga geçilmesine bile ne-
den oldu. Sergilenen hukuksuzluğun
belgelerini ortaya saçtı. Sözde 11
kapı delinerek İdil Kültür Merkezi’ne
girilmiş. İçerde saymakla bitmeyecek
yasadışı belge vs bulunmuş. Çok deh-
şetli teröristlermiş. Gazeteleri ve
TV’leri canlı yayınlarını yapacakla-
rına, bas bas bunları gösterip halkı
korkutmaya çalışıyorlarken, bütün
Grup Yorum üyeleri serbest bırakılı-
yordu. Kimse de çıkıp ‘eyyy emniyet!
Sen bu görüntüleri verip bize bun-
ları izlettin de herkes serbest bıra-
kılmış’ demiyor. Üstüne üstlük bin-
lerce lira zarar ve ziyan da çabası.
ÇHD Genel Başkanı Selçuk Kozağaçlı
adeta yargıya ve bu çok bilmiş med-
yaya hukuk dersi veriyor. “Madem
basın aracılığıyla diyalog başlattılar
herhalde sormak gerekir; Evvela ne-

den siz konuşuyorsunuz? Savcınız
nerede? Protestolara cevap vermek
size mi düştü? Başınızda bu sözde
hazırlık soruşturmasını idare eden
kimse yok mu? Yoksa onun yemeğe
gitmesini fırsat bilip bilgisayarını mı
kullandınız? Siz kimsiniz de televizyon
dizilerinde duyduğunuz “kozmik bil-
gi”, “ajan” gibi safsatalarla yaptığınız
işi gizleyeceğinize inanıyorsunuz?...
Basına ukalalık edeceğinize, zaten
ihlal edip durduğunuz gizlilik kararını
kaldırın da herkes nerede ne buldu-
ğunuzu görsün...” (Sosyal medyada
tam metni bulup okuyabilirsiniz)

* * *

Ertuğrul Özkök
Hürriyet, 23 Ocak 2013

Bu Vasat Senaryolarla
O Avukatları
İçeride Tutmak Zor

2000’li yılların başında İstanbul’da
iki önemli şahsiyet ziyaretime gel-
di.

Biri İstanbul Terörle Mücadele’nin
başındaki insanlardan biriydi.

Öteki ise MİT’in İstanbul Bölge
Yetkilisi... 
İkisi de bana aynı şeyi söyledi:
DHKP-C’nin hücre evlerine ya-

pılan baskınlarda bulunan öldürülecek
kişiler listelerinin başında benim is-
mim varmış.

Daha önce PKK’nin ölüm liste-
lerinden söz etmişlerdi.

Bana bir koruma görevlisi vermeyi
teklif ettiler.

Yıllarca yanımda o koruma gö-
revlisiyle gezdim.

Yani DHKP-C örgütüne hiçbir
sempatim yok... 

Benim için hala bir terör örgütü-
dür.

O nedenle son gözaltılarla ilgili
bu yazıyı çok daha büyük bir iç ra-
hatlığı ile yazıyorum.

* * *
Kafamdaki sorularla başlayayım.
- BİR: Allah aşkına, 100-150 met-

rekarelik bir apartman dairesinde,
“11 çelik kapının kırıldığı” haberi
size makul geldi mi?... 

Türkiye’nin herhangi bir yerindeki
herhangi, sıradan bir apartman dai-
resi.

Kendi evinizi gözünüzün önüne
getirin ve 11 çelik kapıyı, o plana
yerleştirmeye çalışın... 

Çalışın bakalım sığıyor mu? 
Benim muhayyileme sığamadı. 
- İKİ: Ya şu casusluk suçlamaları... 
İnandınız mı?

* * *
Ben inanamadım, ama bazı ga-

zetelere ve televizyonlara bakıyo-
rum.

Maşallah Paris’teki “şüpheliye”
karıncaezmez şefkati ile bakan ga-
zeteler, bu senaryoları daha evlerdeki
operasyonlar bitmeden satın alıp te-
davüle sokmuşlar.

Avukatların ne teröristliği, ne ca-
susluğu, ne ajanlığı kalmış.

Yalnız bir dakika... 
Acaba polisimizde bir zihin yor-

gunluğu mu başladı?
Artık Ergenekon’daki, Balyoz’da-

ki kadar yaratıcı senaryolar üretile-
miyor. 

Kalite düşüklüğü var... 
Galiba MİT hesaplaşmasından

sonra polis ve yargı içinde yapılan
operasyonlarda yaratıcı elemanlar ıs-
kartaya çıkarılmış... 

Senaryolar zayıf... 
11 çelik kapı bir türlü açılamıyor. 
“Kozmik” kelimesi zaten Bülent

Arınç suikastı olayından sonra miadını
doldurmuştu.

Burada çok demode kalmış... 
* * *
Ve dikkat...
İçeri aldıkları hukukçular, bir nevi

Türkiye’nin “sınır tanımayan avu-
katları...”

Yani polisin ve savcıların boş-
luklarını yakalamayı iyi bilen insan-
lar.

Diyeceğim, bu vasat senaryolarla
o avukatları içeride tutmak çok zor... 

Yine de büyük konuşmayayım.
Üç yıldır içerde yatan bazı in-

sanları düşündükçe hissediyorum ki...
İçerideki avukatların da işi zor.
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O, profesör kisvesiyle Polis Aka-
demisi’nde dersler veren, “güvenlik
ve terör uzmanı”dır. Haber Türk Ga-
zetesi’ndeki köşesinden de bu uz-
manlığını konuşturur.  Onun uzman-
lığı oligarşinin güvenliğinin nasıl
korunacağı ve halka karşı devlet te-
rörünün nasıl uygulanacağıdır. Ken-
disi bizzat bu terörü uygulayanları
verdiği “akademik eğitimle” eğitir.
Yetmez, kendisi de kalemiyle, halka
karşı estirilen terörde yer alır. 

Komplocu faşist polisin akıldanesi
İhsan Bal, 28 Ocak 2013 tarihli Haber
Türk Gazetesi’nde yazdığı yazıyla
hukuksuzluğuyla teşhir olan öğren-
cilerini düştüğü zor durumdan kur-
tarma telaşıyla harekete geçmiş. Sıkça
dile getirilen, “şiddet karşıtlığı”, “te-
rör örgütü” pilavının asıl sahiple-
rinden biri olarak, günler sonra bir de
kendisi ısıtıp servis etmiş. Yerseniz.

Özrü Kabahatinden Büyük!
“DHKP-C operasyonları: Terör

Kötü Bir Şeydir” başlığıyla yaptığı
servis, nasıl olup da polisin bu kadar
saçma bir komplo yazabildiği soru-
sunun da cevabını oluşturuyor. Böyle
bir öğretmen olursa, öğrenci ne yap-
sın!

Katılıyoruz. “DHKP-C operas-
yonları” birer terör operasyonudur.
Başından sonuna yağma, talan, şiddete
dayalı bir eşkıyalıktır. Bu operasyon
terörünü yapanlar kadar, savunanlar
da sorumludur. Ki, her ikisi de kuş-
kusuz kötüdür. “Mutlak kötünün nasıl
iyiye çevrilmeye çalışıldığını hep bir-
likte göreceğiz...” diyerek “mutlak
kötüyü iyiye çevirmek” nasıl olurmuş
göstermiş. Savunulacak bir yanı kal-
mamış operasyonu haklı çıkarmaya
çalışırken, özrü kabahatinden büyük. 

Bakın ne diyor: “Örgütü anlat-
maya çok gerek var mı bilinmez,
ama kısaca tanımlamak gerekirse
DHKP-C Türkiye'de intihar eylem-
leri, bombalama, sabotaj ve silahlı
suikastları yapma konusunda en
ehil örgütlerden bir tanesi.”

Doğrularla yanlışları biraya geti-
rerek, “mutlak kötüyü iyiye çevirme”
girişiminde daha başından çuvallamış.

DHKP-C, intihar eylemi yapmaz,
feda eylemi yapar. Sabotaj yapmaz.
Açıktan gider hesap sorar, cezalan-
dırır. Eylemleri terör için değil; te-
rörden, terörü uygulayanlardan ve
uygulatanlardan hesap sormak içindir.
O dediğiniz “zaman tüneline” girer-
seniz, tek bir tane halka yönelik
eylem bulamazsınız. Kendinize gü-
veniyorsanız, yaptığı eylemlerin dö-
kümünü çıkarıp yazın da görsün her-
kes; hedefi halk düşmanı, vatan haini,
işkenceci, katil, emperyalist, işbirlikçi
olmayan sıradan bir insan, bir kurum
var mı? Herkes görsün.

Devam ediyor: “Eski Adalet Ba-
kanı Hikmet Sami Türk, örgütün
profesyonel suikast teşebbüslerinden
her defasında da son anda kurtul-
mayı başardı.(…)  Son birkaç yıl
içerisinde de karakol, hastane, alış-
veriş merkezlerinde görev başındaki
polisleri öldürmek için art arda dü-
zenlenen eylemlerin altında DHKP-
C imzası var.”

Hastanede vurulan polis olmama-
sını bir yana bırakalım. Kim vurulmuş;
polisler. Neden? Cevap yok. Kime
suikast yapılmış. Hikmet Sami Türk’e.
Neden? Cevap yok. Cevap yok, çünkü
nedenlerini yazarsa, halk düşmanları
dışında tek bir kimseyi ikna edemez.
Biz yazalım nedenlerini bay “şiddet
karşıtı” yerine. O, “Adalet Bakanı”
dediğiniz adam, 22 hapishaneye birden
düzenlenen operasyonda, 6 kadının
diri diri yakıldığı, kurşunlarla bom-
balarla dört duvar arasında 28 dev-
rimci tutsağın vahşice katledildiği
katliamın mimarlarındandır. 28 ölü
ve yüzlerce ağır yaralıyla sonuçlanan
vahşi katliamın ardından “Zaiyat bek-
lenilenin altındadır” açıklaması ya-
pabilecek kadar soğukkanlı bir  ka-
tildir. Polislerinizse zaten malum,
halkımız onları iyi tanır. Polis demek
işkenceci, katil, rüşvetçi, uyuşturucu
taciri, terörist demektir.

Siz bu terörü savunan ve bunu ya-
panları eğiten biri olarak hangi “şiddet
karşıtlığı”ndan söz ediyorsunuz?

“Akıllara durgunluk veren durum
ise bu kadar eli kanlı ve profesyonel
bir terör örgütünün eylemlerine ka-

tıldığı iddiasıyla yar-
gılanan sanıklara ki
bu iddialar yargılama
sonucunda somutlaşa-
cak konulardır nasıl
olup da demokrasi ve
insanlık kisvesi altında
destek verilebildiği” di-
yor. İddialar yargılama
sonucunda somutlaşa-
cakmış ama o kesinliğinden emin.

Yaşanan aleni hukuksuzluk karşı-
sındaki sahiplenmeyi aklı almamış,
“örgüte yönelik operasyonları kınıyor,
durdurmaya çalışıyorlar. “En önemli
argümanları ise operasyona konu olan
bir kısım kimselerin "avukat" olması.
Oysa ki tartışma, kişilerin meslekleri
değil, onlara isnat edilen eylemi yapıp
yapmadıkları üzerinden yürümeli” di-
yor.  “Bahis konusu avukatların mes-
leğini icra etmekten öte DHKP-C
terör örgütünün faaliyetlerine bizzat
katıldığına ilişkin güçlü delil ve şüp-
heler mevcut” diyor. Söyle bakalım
İhsan Bal, “eylemi yapıp yapmadıkları”
üzerinden konuş. Neymiş o “güçlü
delil ve şüphelerin” açıkla da herkes
öğrensin. Komplocu öğrencilerin ortaya
bir şey koyamadı. Öğretmenleri değil
misin, bari sen koy da durumu kurtar.
Koyamıyorsun. Koyamazsın çünkü
yok. Onlar halkın avukatları, devrimci
avukatlar. Yaptıkları, katıldıkları ey-
lemleri yazarsan neden hedef oldukları
da, ezilen yoksul halkın avukatlığını
yaptıkları da kendiliğinden ortaya
çıkar. Seni, öğrencilerini ve korudu-
ğunuz oligarşiyi rahatsız eden de bu.
Ancak sizin gibi bir avuç bekçi köpeği
dışında insanlar da yaşıyor bu ülkede.
Bu insanlar da, adaletsizliklerinizden,
sömürünüzden, vatanın satılmasından
nefret ediyorlar. Demokrasi ve insanlık
sözleri sizinki gibi zulmün perdesi
için kullanmıyorlar. Kurduğunuz kom-
plolar, yaptığınız katliamlar, işkenceler
korkutmuyor onları, onların onuru,
şerefi sizinki gibi iki paralık değil.
Beyninizin bütün hücrelerine bencillik
hükmediyor. Bu yüzden aklınız almıyor
sahiplenmeleri. “Temcit pilavcılığına”
devam edin.

Temcit Pilavcısı İhsan Bal! Oligarşinin
Güvenliğinden Sorumlu Terörist Profesör İhsan Bal!
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Üçüncü Bölüm
Hukuk, anayasa, kanun,

yargı gibi kavramların sanıl-
dığı gibi devletler üstü, sınıf-
lar üstü, herkes için geçerli ol-
madığını daha önceki yazılarımızda
açıklamıştık. Anayasa kelime anlamı
olarak yasaların en üstüdür ve diğer
tüm yasalar anayasanın maddelerine
göre düzenlenir. Diğer yasalar ana-
yasaya aykırı ya da anayasayla çeli-
şik olamaz. Yasalara riayet eden, kişi
hak ve özgürlükleri önemseyen dev-
letlerde anayasa itinayla, dikkatlice
hazırlanır, halk anayasa tartışmaları-
na katılır, halkın ihtiyaçları, çıkarı,
kültürü, yaşama biçimi ve değer yar-
gıları, devlet yönetimine katılımı
anayasaya yansır. “Anayasayı bir
kez delmekle bir şey olmaz” anlayı-
şının hakim olduğu faşist devletlerde
ise anayasa da kanun da kağıt üze-
rinde yazılı olmaktan öteye gide-
mez. Anayasa metinleri o devletin yö-
netim biçimini, halkın yönetime ka-
tılım biçimini, hak ve özgürlüklerin
çerçevesini belirlerler. Dolayısıyla
anayasanın önemini belirleyen şey na-
sıl, kim tarafından ve hangi dönem-
de yapıldığıdır. Ülkemizde cumhuri-
yetin tarihi içerisinde ilk kabul edilen
anayasa 1921 Anayasası’dır, Kurtu-
luş Savaşı koşullarında geçici olarak
oluşturulan "Halk Kurulu" tarafın-
dan 20 Ocak 1921'de ilan edildi ve adı
"Teşkilatı Esasiye Kanunu" oldu.
Sonra ülkemizin üç anayasası daha
oldu. 1924, 1961, 1982... 

1924 Anayasası "Egemenlik Ka-
yıtsız Şartsız Milletindir" diyordu.
Ama hiçbir zaman öyle olmadı. Önce
bağımsızlığını kaybeden, sonra fa-
şizmin işbaşına geldiği bir ülkede,
egemenliğin milletin olması ne müm-
kündü? 

Son anayasa 1982 Anayasa’sı ,12
Eylül Cunta Anayasası olarak tarihe
geçti. 12 Eylül'ün işbaşına getiril-
mesinin nedenlerinden biri bilindiği
gibi, IMF tarafından dikte ettirilen 24
Ocak 1980 Ekonomik Kararları'nın

"sivil" iktidarlar aracılığıyla uygula-
namamasıydı. 

Cunta işbaşına gelir gelmez işçi-
lerin ücretlerinin dondurulmasını,
grev hakkının yasaklanmasını, te-
kellerin istediği kur, faiz, enflasyon ve
benzeri düzenlemelerin yapılmasını
içeren bu kararları yürürlüğe koymuş;
12 Eylül Anayasası'nı da emperya-
listlerin bu tür ekonomik programla-
rının her zaman uygulanabilmesine
imkan verecek maddelerle donat-
mıştı. Emperyalizmin ihtiyaçları
değiştikçe Anayasa’da değişikliğe
gidildi. 

1982 Anayasası, 2010 değişikli-
ğine kadar toplamda 17 defa daha de-
ğiştirildi. Örneğin 33 maddenin de-
ğiştiği 2001'deki değişiklikler, "AB'ye
uyum" amacıyla yapılmıştı. Cum-
hurbaşkanı Sezer bu değişikliklerin
amaç ve kapsamını şu sözlerle ifade
etmişti o zaman: "Avrupa Birliği'ne
girme sürecinde Türkiye'nin eksik-
liklerini tamamlayarak, uyum sürecini
başarıyla gerçekleştirebilmesi için
kapsamlı bir reforma ihtiyaç vardır."
Anlaşılacağı üzere asıl mesele ülke-
mizdeki anti-demokratik yapının de-
ğiştirilmesi veya halkın talepleri de-
ğil, AB’nin ihtiyaç duyduğu makya-
jı yapmaktı. 

Bugün de değişen bir şey yoktur;
değişimi isteyen, emperyalizm ve iş-
birlikçileridir. Geniş kitleler, aydınlar
belli bazı maddeler çerçevesinde "de-
mokratikleşme" beklentisine soku-
lurken, tartışılmayan maddelerle, te-
kellere yeni imtiyazlar, faşist devle-
ti pekiştirecek yeni düzenlemeler
aradan çıkarıldı, çıkartılacak. 

Yukarıda söz ettiğimiz 17 kez ya-
pılan değişiklikler sonucunda, 16 ge-
çici ve 177 esas maddeden oluşan
1982 Anayasası'nın toplam 83 mad-
desi değiştirilmiş oldu. Yani yarıya ya-

kın kısmı değişmiş.
ANAP döneminde 4 mad-
de, DYP-SHP döneminde
16, DSP-MHP-ANAP
döneminde 38 madde,

AKP döneminde ise 25 maddede de-
ğişiklikler yapıldı. Peki ne oldu? Ül-
kemizin demokratikleşmesi açısından
bu değişikliklerin hemen hiçbir yan-
sıması olmadı. Çünkü değişiklikler,
halk lehine ya biçimseldi, ya göster-
melik, iktidar lehine ise 12 Eylül'ün
ruhuna, emperyalizme ve işbirlikçi-
liğin pekişmesine uygun değişiklik-
lerdi... 

AKP’nin Anayasada Yaptığı
Değişiklikler’in Amacı
12 Eylül ile Hesaplaşmak
Değil, Anayasayı Tekellerin
İhtiyaçlarına Göre
Düzenlemektir!

AKP halkı yalanlarla, riyakarlık-
la, demagojiyle yönetmenin ustasıdır.
İktidara geldiği andan itibaren halkın
değişik kesimlerini kendine yedek-
lemeye çalıştı. Açılım politikaların biri
başlarken biri bitiyordu. Bir yandan
işkenceye sıfır tolerans derken bir yan-
dan PVSK(Polis Vazife ve Salahi-
yetleri Kanunu) ile polise canı sıkıl-
dığında adam öldürme hakkı tanı-
yordu. 12 Eylül ile hesaplaşma adına
anayasa değişikliği yaptığını söyleyen
AKP yine yalan söylüyordu. Asıl
amacı emperyalizmin ve oligarşinin
değişen ihtiyaçlarına uygun olarak ya-
sayı yeniden düzenlemekti.Halkın
demokratikleşmeye yönelik öz-
lemlerini, taleplerini oya çevirmek
ve kendi iktidarını pekiştirmek is-
teyen AKP 12 Eylül ile hesaplaşa-
mazdı. AKP’nin düzenlediği anaya-
sayla 12 Eylül Anayasası'nın en
önemli farklarından biri "anayasayı
yaptıranlardan" birinin açık sözlülü-
ğüne karşın, ötekinin riyakarlığı...
Evren, ‘daha özgürlükçü olacak de-
medim ki’ derken, Erdoğan tam ter-
sine, durmaksızın özgürlüklerden söz
ediyordu. Fakat anayasalar ortada;

Oligarşinin Hukuku Faşizmin
Üzerini Örten Şaldır!

ANAYASA SİSTEMİN 
YANSIMASIDIR

Halkın 
Hukuk

Bürosu
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açık sözlünün de, riyakarın da yaptı-
ğı aynı kapıya çıktı. Aşağıda 12 Ey-
lül 2010 yılında referanduma sunulan
anayasa değişikliği değerlendirmesi
yapılmıştır ancak 12 Eylül hesaplaş-
masını iki paşanın yargılamasına in-
dirgenmesini hatırlatmak gerekir. 

Anayasadaki 15. Maddenin kal-
dırılmasının ardından, yasal değişik-
likten çok şey bekleyenler ,12 Eylül
darbesinin sorumluları ve o dönem-
de 12 Eylül'ün yetkilerini kullanmış
merciler, makamlar, organlar, kişiler
hakkında suç duyurusunda bulundu-
lar, AKP iktidarı ise sadece iki paşa
Kenan Evren ve Tahsin Şahinkaya
hakkında dava açtı, 12 Eylül darbe-
siyle hesaplaşmayı iki paşaya indir-
gedi. Onları da duruşma salonuna ge-
tiremedi. O dönem işkence yapan, in-
fazları gerçekleştiren onlarca kişi
hakkında soruşturma açılmadı, iş-
kenceye göz yuman doktorlar, eko-
nomik ve siyasi politikaları yürüten-
ler 12 Eylül cuntasının dışında kabul
edildi. 

AKP Anayasada
Neyi Değiştirdi?

Yargıyla İlgili Düzenlemeler 

AKP anayasasında reklamı en
çok yapılan değişiklik 145. Madde-
deki “askeri mahkemelerin görev
alanının sınırlanması” idi. Ancak as-
keri suç ölçütü, görevle ilgili suç öl-
çütü değişmediği için diğer askeri
mahkemelerin kaldırılması için 145.
Maddedeki değişiklik şekli bir deği-
şiklik olarak kaldı. Milli Güvenlik Ku-
rulu'nun da Anayasa'da korunmasıy-
la birlikte askeri bürokrasi, ceza ve
idare hukuku alanlarını da kapsayan
yetkileriyle birlikte kurumsal etkin-
liğini devam ettirmiştir. 

Anayasa değişikliğiyle, Hâkimler
ve Savcılar Yüksek Kurulu’nun yapısı
değiştirildi, üye sayısı ve seçilme
yöntemi değiştirildi, Bakan’ın kurul
başkanı, Adalet Bakanlığı Müsteşa-
rı’nın kurulun doğal üye olması yö-
nündeki düzenleme ise değişmedi.
Asıl sorun, Adalet Bakanı’nın kurul-
daki varlığından öte, sahip olduğu ge-
niş yetkilerdir. Buna karşın, anayasa
değişikliğinde, Adalet Bakanı’nın bu

yetkileri de azaltılmış değildir. Ör-
neğin, kurulun genel sekreterini bile,
bakan seçip atamakta; yargıçlar ve
savcılar hakkında soruşturma açıl-
masına bakan izin vermektedir. 

Anayasa değişikliğiyle, Anayasa
Mahkemesi’nin yapısı ile görev ve
yetkileri de yeniden düzenlenmiştir.
Üye sayısı 11’den 17’ye çıkarılmış,
TBMM’ye de mahkemeye üye seçme
yetkisi verilmiş, üyelerin görev süresi
12 yılla sınırlanmış ve Anayasa Mah-
kemesi’ne bireysel başvuru, yani
anayasa şikayeti yolu getirilmiştir. An-
cak Anayasa Mahkemesi’nin tüm
üyelerinin Cumhurbaşkanı tarafın-
dan seçilmesi korunmuştur. Yargı
alanında yapılan değişikliğin tamamen
AKP’nin kendi güdümünde bir yar-
gı oluşturmak için yapıldığı anlaşıl-
maktadır. Bugün ortaya çıkan yargı
kararları bunun açık göstergesidir. Ör-
neğin Özgürlük Hakimi olarak ta-
nıtılan hakimler en çok tutuklama
kararı veren hakimler arasına gir-
di. Özel yetkilerle donatılan mahke-
meler yargılama değil polis tuta-
naklarını onaylayan noter me-
murlarına dönüştüler. Danıştay
Başkanı halka kimse yürütmeyi dur-
durma kararları beklemesin diye açık-
lamalar yapar oldu. Öyle anlaşılıyor
ki Danıştay, idarenin tüm eylem ve
işlemlerini onaylayan bir kuruma
dönüşecek. 

AKP, Haklar ve
Özgürlükleri İstismar
Ediyor!

Anayasa değişiklikleriyle, kadın-
lara pozitif ayrımcılıktan kamu gö-
revlilerine toplu sözleşme hakkına;
Anayasa Mahkemesi’ne bireysel baş-
vurudan, kamu denetçisine başvurma
hakkına dek birçok hak ve özgürlük
getirildiği belirtilmektedir. Bu deği-
şikliklerin birçoğu büyük yenilikler-
miş gibi sunuldu, oysa yeni bir şey ge-
tirmediler, AKP sadece hak ve öz-
gürlükleri istismar etmek istedi. Bu
konuda öncelikle belirtilmesi gereken,
çocuk hakları, kamu görevlilerinin
grev hakkı gibi alanlarda uluslarara-
sı antlaşmalar ve mahkeme kararla-
rıyla öngörülen standartların daha

ilerisinde olmayan kimi düzenleme-
lerin anayasallaştırıldığıdır. Hatta
Türkiye’nin imzalamış bulunduğu
ve uymakla yükümlü olduğu uluslar
arası sözleşmelerin gerisinde düzen-
lemeler yer almaktadır. 

Anayasa değişikliğiyle kadınlara
pozitif ayrımcılık getirildiği belirtil-
mektedir. Oysa anayasanın 10. mad-
desine 2004 yılında eklenen cümle,
kadınlara pozitif ayrımcılık uygula-
masını devreye sokmak isteyen bir ik-
tidara, gerekli hukuksal zemini sağ-
lar niteliktedir. Buna göre, “Kadınlar
ve erkekler eşit haklara sahiptir. Dev-
let bu eşitliğin yaşama geçmesini
sağlamakla yükümlüdür.” Siyasal ik-
tidar, bu düzenlemenin ardından, “bu
eşitliğin yaşama geçmesini sağla-
mak” için pozitif ayrımcılık yönünde
adımlar atmış ve bu yüzden engelle-
meyle karşılaşmış değildir. Sanki
böyle bir durum söz konusuymuş
gibi, Anayasa değişikliğiyle “Bu
maksatla alınacak tedbirler eşitlik il-
kesine aykırı olarak yorumlanamaz”
biçiminde bir düzenleme getirilmek-
tedir. Bu düzenlemenin yeni hiçbir
yanı bulunmamaktadır. 

Benzer bir durum, çocuk hakları
açısından da söz konusudur. Türkiye
zaten Birleşmiş Milletler Çocuk Hak-
ları Sözleşmesi’ne taraftır. Böyleyken,
yeni bir şey getirmeyen ve birçok nok-
tada Çocuk Hakları Sözleşmesi’nde-
ki düzenlemelerin yinelenmesinden
ibaret olan Anayasa değişikliği, bu
alanda büyük bir reform yapılıyormuş
ve sanki Türkiye’ye çocuk hakları bu
değişiklikle getiriliyormuş gibi su-
nuldu. 

Anayasa değişikliğiyle getirilen bir
büyük yenilik olarak gösterilen bir di-
ğer konu, kamu çalışanlarının toplu
sözleşme hakkıdır. Oysa toplu söz-
leşme hakkının grev hakkı olmaksı-
zın düzenlenmiş olması bir yana,
anayasa değişikliği ile, “toplu gö-
rüşme” hakkı, “toplu sözleşme”
hakkı olarak yeniden düzenlenmiştir.
Bu isim değişikliği ilk bakışta olum-
lu çağrışımlar uyandırsa da, bu mad-
dede getirilen düzenlemelerin kamu
görevlileri açısından mevcut durum-
dan da geriye gidiş anlamına geldiği
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belirtilmelidir. Çünkü toplu sözleşme
yapılması sırasında uyuşmazlık çı-
karsa, tarafların Kamu Görevlileri
Hakem Kurulu’na başvurmaları ve
uyuşmazlığın bu kurul tarafından çö-
zülmesi öngörülmüştür. Ancak, bu ku-
rulun kuruluşu ve çalışma biçimine
ilişkin hiçbir düzenlemeye yer veril-
memiş, bunların yasayla düzenlene-
ceği hükme bağlanmıştır. Aynı bi-
çimde, toplu sözleşme hakkının kap-
samı, istisnaları, toplu sözleşmeden
yararlanacaklar, toplu sözleşmenin ya-
pılma biçimi gibi konular da herhan-
gi bir çerçeve çizilmeksizin yasal
düzenlemeye, bir başka deyişle yasa
koyucunun takdirine, keyfine bıra-
kılmıştır. 

Kuruluş ve işleyişine ilişkin esas-
ların belirlenmesi konusu yasamaya
bırakılan Kamu Görevlileri Hakem
Kurulu’nun kararlarının kesin oldu-
ğu, yani bunlara karşı yargı yoluna
başvurulamayacağı ve bu kararların
toplu sözleşme hükmünde olduğu da
düzenlenmiştir. Üstelik, sendikaların
ve bunların üst kuruluşlarının, üyeleri
adına yargı yoluna başvurma yetkisi
de kaldırılmıştır. Tüm bunlar, bu
alanda da yeniliklerin değil, geri
adımların söz konusu olduğunu ve
“toplu sözleşme” hakkının da istismar
edildiğini göstermektedir. Anayasada
toplu görüşme hakkı yok edilirken
kamu alanında çalışan memurların iş
şartları değiştirilmektedir ve iş gü-
vencisi tehdit edilmeye başlamıştır.
AKP iktidarının son genelgelerle
kamu alanına performansa dayalı es-
nek çalışma koşullarını getirmeye
başlayacağı anlaşılmaktadır. 

Öte yandan toplu sözleşme ve
greve ilişkin maddeler kaşıkla verilip
kepçeyle alınması mantığıyla düzen-
lenirken, AKP sözde anayasal gü-
venceye bu hakları da kullanmaya ni-
yetlenecek yoksullar ve emekçiler
için, her yöne çekilebilecek pratikli-
ğe sahip Terörle Mücadele Yasası'nı
gaz ve copla birlikte elinin altında tut-
maktan da vazgeçmedi. 

Anayasa değişikliğiyle getirilen bir
diğer “hak” ise Kamu Denetçisine
Başvurma Hakkı’dır. İyi yönetişimi
sağlamayı amaçlayan ve yönetimin

uygulamalarına ilişkin şikayetleri,
yanlışlık ve aksamaları saptayıp bun-
ları ilgili makamlara ileten Kamu
denetçiliği (ombudsman) kurumu-
nun göstermelik olduğunu buraya
atanan yargıcın niteliğinden anlamış
olduk. Kamu denetçiliğinin (Om-
budsmanlık) başına Hrant Dink’e
ceza verilmesini onaylayan hakim Ni-
hat Ömeroğlu seçildi. Başdenetçinin
de seçilme biçimi her zaman iktida-
ra tabi olacağını göstermektedir.
TBMM’ye bağlı olarak kurulan Kamu
Denetçiliği Kurumu’nun en tepesin-
deki kişi olan Kamu Başdenetçisi de,
tıpkı Anayasa Mahkemesi’ne üye se-
çiminde olduğu gibi TBMM tarafın-
dan üçüncü turda basit çoğunlukla (en
az 139 milletvekilinin oyuyla) seçi-
lebiliyor. 

Sivil Anayasaya Evet
Diyenleri Ne Kazandı?

AKP iktidarının 12 Eylül 2010 ta-
rihinde halk oyuna sunduğu anayasa
değişikliğini kimi solcular, 12 Eylül
Anayasası’nın ilk defa sivil bir giri-
şimle değiştiğini söyleyerek AKP’nin
anayasada yapmak istediği değişik-
likleri “olumlu bir adım” olarak de-
ğerlendirdiler. Onun için referan-
dumda “Yetmez Ama Evet” gibi slo-
ganla AKP’nin faşist politikalarını
meşrulaştıran  en önemli destekçile-
ri oldular. 

Yeni anayasa tartışmalarının baş-
ladığı bugünlerde, dünden ders çı-
karmıyorlarsa, bu onların sınıf sava-
şımında halkın tarafında değil ikti-
darın tarafında olduklarının ilanıdır. 

Sınıf savaşımında, ülkemizdeki
siyasal pratikten biliyoruz ki iktidar
faşist yüzünü doğrudan göstermez,
Emperyalizm ve işbirlikçi sermaye
lehine yapılacak yasa değişikliğini
demokrasi, özgürlük, eşitlik, sivil-
lik, darbeyle mücadele söylemiyle
örtmeye çalışır. Uzlaşmadan bahse-
der ve bir çok kesime çağrıda bulu-
nurlar. Bugün de yapılan odur. Ana-
yasa Uzlaşma Komisyonu Cemil Çi-
çek başkanlığındaki 3 Kasım 2011 ta-
rihinde Dolmabahçe’de gazeteciler-
le yaptığı toplantısına azınlıkları da
içine alan geniş bir gazete çevresini

davet etmişti. Uzlaşma komisyonu ba-
şındaki kişinin Cemil Çiçek olması
dahi bu komisyonun uzlaşma ile ya-
kından bir alakası olmadığını gös-
termeye yeter. Bununla birlikte AKP
azınlıkları da kendine çekmeye ça-
lışmaktadır. 

Bu nedenle birkaç hatırlatma yap-
makta fayda var. 

2010 Anayasa değişikliğine yet-
mez ama evet sloganıyla onaylayan-
ların başında içinde ayrılan ÖDP’li
Ufuk Uras’ın bulunduğu EDP parti-
si bulunuyordu. 

EDP Başkanı Ziya Halis “Refe-
randumda 'HAYIR' tutumunu almak,
eksik ve yetersiz de olsa yapılan bu
iyileştirmelerden toplumumuzu mah-
rum bırakmak ve darbecilerin hazır-
ladığı 1982 Anayasası'na dolaylı da
olsa 'EVET' demek anlamına gele-
cektir. Tüm olumsuzluklara ve ye-
tersizliklerine rağmen, bu değişiklik
paketinin asker kişilerin sivil mah-
kemelerde yargılanabilmesi; 12 Ey-
lül'ün suçlularının yargılanmasını en-
gelleyen Geçici 15. Madde'nin kal-
dırılması; Anayasa Mahkemesi'ne bi-
reysel başvuru hakkı; HSYK'nın ve
Askeri Şura'nın bazı kararlarına kar-
şı yargı yolunun açılması gibi kimi re-
form adımlarını içermesinden ötürü,
Eşitlik ve Demokrasi Partisi, refe-
randuma sunulan anayasa değişiklik
teklifine 'EVET', bunu hazırlayan
AKP iktidarına 'HAYIR'” diyor. 

AKP’nin yargıyla hesaplaşma pra-
tiği ortadadır, yukarıda da belirttik
AKP iktidardaki tüm gücü elinde
tutmaktadır. 

12 Eylül faşist cuntası tarafından
ekonomiden sorumlu Başbakan Yar-
dımcısı görevi verilen Turgut Özal, 24
Ocak kararlarının mimarıdır. AKP Hü-
kümeti tüm seçim propagandalarında
Menderes-Özal-Erdoğan posterleri
kullanmakta ve Özal'ı manevi lider-
leri olarak görmektedirler. Ayrıca,
AKP'nin Cumhurbaşkanı Gül tara-
fından faşist cunta lideri Kenan Ev-
ren, Köşk'te özel olarak ağırlanmış ve
Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'la
birlikte açılış törenlerine katılmıştır. 

Oysa 12 Eylül tüm kurumlarıyla
yaşayan bir organizmadır ve bu uy-
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gulamalar halk üzerindeki baskı ve sö-
mürüyü artırmak dışında bir faaliyet
içerisinde değildir. 

Baskın Oran:“Yargının demo-
kratikleşmeyi engellediğini vurgula-
makta fayda var. Yargı, TSK'dan
sonra 1930'ları muhafaza etmeye
çalışan ikinci bir güç. Kuvvetler den-
gesi bozulmuş durumda. Yargı herkesi
denetliyor ama yargıyı kimse denet-
leyemiyor.” 

Yargının demokratikleşmenin
önünde olduğunu söyleyen bir grup
solcunun önceki dönem adayı olan
Baskın ORAN, nerede yaşıyor acaba?
Bugün yargı hiç olmadığı kadar ikti-
dara bağlı, hiç olmadığı kadar öz-
gürlüklere düşman, adaletten uzak ol-
duğu gibi hukuku umursamadığını da
söyleyebiliriz. Son dönemde tutuk-
lanan siyasetçi, gazeteci, sanatçı, öğ-
renci sayısı da bu gerçeğin yansıma-
sından başka bir şey değildir. 

Ahmet İnsel: “Ne kadar ince ele-
yip sık dokusak da, değişiklik pake-

tinin hiçbir maddesinin bugün yü-
rürlükte olanı demokrasi açısından
daha geri bir noktaya götürdüğünü
söylemek mümkün değil. Öküzün al-
tında buzağı arama yöntemlerine
başvuranlar da aslında başka bir
endişeyi dile getiremedikleri için bu
yola sapıyorlar.” 

AKP sol, sosyalist olduğunu iddia
eden bir kesim ile liberal cephenin ba-
şını demokrasicilik hayaliyle dön-
dürdü ve bu cephe AKP’nin halkı al-
datmasına yardımcısı oldu. Emper-
yalizmin sözünün geçtiği, politikala-
rın emperyalizmin ihtiyacına göre
belirlendiği ülkelerde demokrasinin iş-
birlikçi iktidardan gelmesini ummak
saflık değilse, aymazlıktır. Solcular ve
aydınlar hatırlamalıdır ki, burjuvazi
ilericilik barutunu tüketeli 100 yıldan
fazla zaman oldu. Burjuvazi, em-
peryalizm çağında, ancak halktan
gelen baskıyı hafifletmek için halkın
yararına da olabilecek bir düzen-
leme yapar. Anayasalar yazımında
yukarıda belirttiğimiz gibi yazıldık-

ları dönemin sınıf mücadeleleri,
güç dengeleri, egemen sınıfların o
anki ihtiyaçları, ezilen sınıfların o
anki örgütlülük ve bilinç seviyeleri
gibi pek çok faktör etkili olur. AKP, ne
işçi sınıfının sendikal örgütlenmesinin
önündeki engellerin kaldırılmasını,
ne yargının bağımsızlaşmasını, ne
Alevilerin inanç özgürlüğü çerçeve-
sindeki taleplerini ne Kürt halkının de-
mokratik taleplerinin karşılanmasını,
ne de halkın tüm kesimlerini doğru-
dan ilgilendiren başka herhangi bir so-
runun çözülmesini sağlayamaz. Bu so-
runların hepsi faşist düzenin ürettiği
sorunlardır. Sorunların kaynağı olan
faşist düzenden sorunlara çözüm bek-
lenemez. Çözümü devrimdir. Düzen-
den kaynaklanan temel sorunlarımızın
çözümü ancak bu düzenin yıkılıp ye-
rine sosyalist bir sistemin kurulmasıyla
mümkündür. Faşist düzene karşı sür-
dürülecek bu mücadele aynı zaman-
da demokrasi, haklar ve özgürlükler
için sürdürülecek mücadeledir. 

Bitti

Devrimcilere yönelik saldırıların,
baskınların sahiplenilmesi, komplola-
rına kimseyi inandıramaması, iktidarın
yalanlarını daha yüksek söylemesine se-
bep oluyor. Bekir Bozdağ’ın yalanla-
rının etkili olmaması üzerine Başbakan
Tayyip Erdoğan’ın bizzat kendisi koz-
mik oda, 11 kapı yalanlarını dile getir-
mek zorunda kaldı. Saldırıların başından beri hiçbir ka-
nıt göstermeksizin söylenilen bu yalanlara karşılık Çağ-
daş Hukukçular Derneği, İstanbul Taksim’de bulunan İs-
tanbul Barosu’na ait Orhan Apaydın Konferans Salonu’nda
basın toplantısı düzenledi.

31 Ocak günü yapılan toplantıda salona “Gerçek Yü-
rüyor ve Onu Hiçbir Şey Durduramayacaktır”, “Komp-
loları Boşa Çıkaracağız” pankartları asıldı.  İlk olarak Av.
Zeycan Balcı Şimşek bir konuşma yaparak avukatların
tutuklanmalarındaki hukuksuzlukları dile getirdi. 2003 yı-
lındaki belgelerden bahsedildiğini belirten Şimşek, “Tu-
tuklanan meslektaşlarımızın çoğu 2003’te daha avukat de-
ğildi.” dedi. Şimşek, 11 kapı yalanlarına da değinerek, is-
teyenlere hem ÇHD’yi hem de Halkın Hukuk Bürosu’nu
gösterebileceklerini belirtti. Şimşek’in ardından Av. Sü-
leyman Gökten yalanlara dair hazırladıkları basın açık-
lamasını okudu. Polisin kozmik oda, ajanlık faaliyeti, CHP
Kağıthane İlçe Başkanı’na suikast girişimi, özgeçmiş, yurt-
dışında ele geçen belgeler, Türkiye sorumlusu, 11 çelik

kapı ve Başbakan’ın avukatların top-
lantı halindeyken yakalandıkları ya-
lanlarını tek tek cevaplayan Gökten,
böyle operasyonların ilk defa yapıl-
madığını belirtti. Gökten iddianamenin
kabulüyle dosyadaki gizlilik kararının
kalkacağını ve o zaman yalan söyle-
yenleri yeniden ifşa edeceklerini ifade
etti.

Son olarak Av. Behiç Aşçı bir konuşma yaptı. Yapı-
lan hukuksuzluğun hiçbir mantıklı açıklamasının yapı-
lamayacağını belirten Aşçı, bu pervasızlıklarını ancak ya-
lanlarla açıklayabildiklerini söyledi. Av. Selçuk Koz-
ağaçlı’nın Lübnan’a gidip oradan da gizlice Suriye’ye geç-
tiği yönünde çıkan haberlerin yalandan ibaret olduğunu
açıklayan Aşçı, Kozağaçlı’nın Lübnan’a gitme gibi bir ni-
yetinin hiç olmadığını, direk ve açık bir şekilde Suriye’ye
gittiğini, sadece Türkiye ve Suriye arasındaki mevcut du-
rum nedeniyle direk geçiş mümkün olmadığından Lüb-
nan’dan aktarma yapmak zorunda kaldığını belirtti. 

Aşçı, Kozağaçlı’nın emperyalizmin ve uşaklarının kat-
liamlarına uğrayan Suriye halkıyla görüştüğünü, katli-
amlara ilişkin görüntü ve dokümanlar aldığını, ÇHD adı-
na Suriye Hükümeti’yle resmi temaslarda bulunduğunu
ifade etti. Kozağaçlı’nın ÇHD adına yaptığı görüşmeler
ve verdiği sözler olduğunu söyleyen Aşçı, kendilerinin
bu sözlerin takipçisi olacaklarını söyledi.

Komployu Bozacak, Gerçekleri Savunacağız!
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Bürolarımıza ve Çağdaş Hukuk-
çular Derneği’ne yönelik yapılan hu-
kuk dışı ve keyfi arama, gözaltı, tu-
tuklama işlemlerinden sonra dünyada
ve ülkede oluşan tepkiler nedeniyle
kamera karşısına geçip, teşhir etti-
ğimiz hukuksuzlukları savunmaya
çalışmışsınız. Faydasız bir işe kal-
kışmışsınız. 

Hukuki kavramlar kullanınca
gerçeği saklayacağınızı mı düşün-
dünüz? Yoksa bir de biz konuşalım,
biz ne dersek inanırlar mı dediniz?
Hem de üç savcı ile birlikte açıklama
yapmışsınız. Üç savcı açıklama ya-
pınca daha inandırıcı olacağınızı mı
sandınız? Söylemeliyiz ki yapılan
açıklama sadece gülünç değil aynı
zamanda hukukun iflas ettiğinin
ilanıdır. 

Açıklamanızda itiraf ettiklerinize
ve çarpıklıklara bakalım, dileriz daha
sonra sorularımıza cevap verirsiniz. 

Demişsiniz ki; “Halkın Hukuk
Bürosu avukatları hakkında da so-
ruşturma üç ay önce açıldı, bu so-
ruşturmada kapsamlı delillere ula-
şıldı. Tanık beyanları, teknik takipler
ve toplanan bilgiler yeterli görüldü
ve bir kısım kişiler yakalandı” 

Kapsamlı deliller dediğiniz deliller
acaba, polisin işbirlikçileştirdiği ta-
nıklar mıdır, yoksa in midir cin midir,
polis midir, insan mıdır, bilemediğimiz
gizli tanıklar mıdır? Teknik takip ile
an an bizi izlediğinizi söylüyorsunuz,
teknik takip ile neyi ortaya koydunuz,
bizi izlediğiniz her an Türkiye faşiz-
minin yarattığı adaletsizlikle mücadele
ediyorduk. Bunun aksini söyleyebilir
misiniz, savcılarınız bize başka sorular
sordular mı acaba? Bu konuda da
açıklama yapar mısınız?

Demişsiniz ki; “İstanbul Cum-
huriyet Başsavcılığı’nın adli yardım
talepleri çerçevesinde önceki yıllarda
Belçika ve Hollanda adli makamla-
rından DHKP/C örgütü ile ilgili çok
sayıda bilgi ve belge elde edilmiştir.
Gerek bu şekilde elde edilen belge-
lerden gerek daha sonra edilen bilgi

ve belgelerden terör örgütü mensup-
ları hakkında suç oluşturacak bilgilere
ulaşılmıştır. Bu bilgiler içerisinde
haklarında soruşturma yapılan bazı
avukatların DHKP/C örgütüne ver-
dikleri özgeçmiş raporları da elde
edilmiştir.” 

Madem ki elinizde Belçika ve
Hollanda’dan aldığınız belgeler var,
yıllar önce aldığınız belgeleri neden
şimdi, hem de üç ay önce soruşturma
başlatarak önümüze çıkartınız. 2004
yılında DHKP-C örgütüne yönelik
yapılan operasyonda adın diskette
çıktı diye onlarca kişi gözaltına alındı
ve tutuklandı.Daha sonra disketin
sahte olduğu ortaya çıktı, şimdi “adın
Belçika belgelerinde çıktı” diye mi
insanları toplamaya başlayacaksınız.
Hem elinizdeki delillerin içeriğini
açıklayabiliyorsanız -ki işinize gel-
diğinde dosyada gizlilik kararı var
diyorsunuz- gizli tanıkların ne dedi-
ğini, teknik takip ile ne bulduğunuzu
da açıklasaydınız. 

Demişsiniz ki, “Son 6 ay içinde
DHKP/C örgütü tarafından İstan-
bul’da 3 polis karakoluna silahlı ve
bombalı saldırı yapılmış. Birisinde
bir polis memuru vurularak şehit
edilmiş, bir kısmı sivil vatandaş
olmak üzere 13 kişi yaralanmıştır.
Ayrıca 2 ayrı tarihte birini restoranda
çorba içerken birisi adliyeye evrak
götürürken 2 polis memuru silahla
vurularak şehit edilmiştir.”

Bravo size, hukuk dili bir yere
kadar, hukuk yetmediğinde iktidar
ağzı ile konuşuyor, demagoji yapı-
yorsunuz. Bir taraftan ortada delil
vardı, avukatları bu yüzden aldık di-
yorsunuz diğer taraftan kendi söyle-
diklerinizi tekzip ediyorsunuz. Ope-
rasyonun yeterli delille ilgisi olmadığı
açık, asıl amaç son dönemde yapılan
eylemlerin intikamını almaktır
değil mi? İşin özü tıpkı bizim söyle-
diğimizi ifade etmiş oluyorsunuz,
bizi DHKP-C davasından yargıla-
nan kişilerin davasına girmekle
suçluyorsunuz. 

Demişsiniz ki; “Bu süreçte Halkın
Hukuk Bürosu isimli avukatlık bü-
rosunda mahkemeden alınan karara
göre ve 2 Cumhuriyet Savcısı ile
baro temsilcisinin huzurunda şüp-
helilerin müdafilerinin katılımıyla
arama yapılmıştır. Arama yapılan
yere güvenlik tedbiri amacıyla kolluk
görevlileri önceden gelmiş olmakla
beraber Cumhuriyet Savcıları ve
baro temsilcisi gelene kadar hiçbir
şekilde arama yapmamışlardır. Arama
yapılan yer 2 katlı dubleks bir yer
olup birinci katı 5 avukat tarafından
büro şeklinde kullanılmakta ikinci
katı ise aynı kişiler tarafından ba-
rınma yeri olarak kullanılmakta bu
kişiler burada yatıp kalkmaktadırlar.
Sabahleyin erken saatte 04.00 sıra-
larında güvenlik tedbiri için bu binaya
girildiğinde haklarında mahkemece
yakalama kararı bulunan ve avukat
olmayan 2 örgüt mensubunun da
aynı yerde olduğu tespit edilmiştir.”

Açıklamanın her kelimesi kendi
içinde çelişik ve gerçeği gizlemeye
yönelik, bir de her şey hukuka uygun
yapılmış diyorsunuz. 

Peki soruyoruz, polisin gece yarısı
baskın yapma hakkı mı var? Böyle
bir yasa maddesi biliyor musunuz,
polis savcı gelmeden bir hukuk bü-
rosuna gidebilir mi? Arama kararı
olmadan özel bölümleri arayabilir
mi? Hukuka saygılı olduğunuzu söy-
lüyorsunuz, buradaki hukuka aykı-
rılığı itiraf edebilir misiniz? Çok me-
rak ettik, sürekli karşı karşıya geldi-
ğiniz avukatların hangi güvenlik ön-
lemi ile gece yarısı kapısını kırarak
arama yapma ihtiyacı duydunuz?
Madem her şey hukuka uygundu,
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gözlemci avukatları ve baro temsil-
cilerinin tutanaklara yazdıkları hukuka
aykırı işlemleri okumadınız mı, yoksa
umurunuzda olmadı mı? Siz madem
ki hukukçusunuz, bir kişinin hak-
kında yakalama kararı bulunması
onu örgüt mensubu ilan edilmesini
gerektirir mi? Bunun için kesinleş-
miş bir karara ihtiyaç yok mu? Peki
bir hukuk bürosu avukat dışında kim-
seyi misafir edemez mi? Kimi mi-
safir edeceklerine de siz mi karar
vereceksiniz. 

Demişsiniz ki; “Bu binaya gö-
revliler geldiğinde, bütün ikazlara
rağmen uzun süre içeridekiler kapıyı
açmamış ve kapı zor kullanılarak
açılmak suretiyle içeri girilmiştir. Hal-
kın Hukuk Bürosu’nda ve aynı saat-
lerde diğer iki yerde yapılan arama-
larda yurtdışı ile gizlice haberleşmeyi
sağlayan ve geride bilgi bırakmayan
haberleşme düzenekleri bulunmuş,
ayrıca sinyal kesici ve sinyal bulucu
sistemler, ayrıca üst düzey devlet gö-
revlileri ve aile fertleri ile ilgili istih-
barı bilgiler elde edilmiştir.”

Anlıyoruz ki, açıklama yapmadan
önce tutanakları okumayı unutmuş-
sunuz, yoksa basına dağıttığınız me-
tinleri Emniyet Müdürlüğü mü yaz-
dı? Tutanakları okusaydınız -ki polisin
yazdığı tutanaklardır- kapı zile basıl-
dıktan çok kısa bir süre sonra kırıl-
mıştır, uzun süre beklendiği de ya-
landır. İkiyüzlülüğünüz ne kadar sı-
rıtıyor, kapı kırıldı diyemiyor, kapı
zorlanarak açılmış diyorsunuz. Zor-
lama diyerek neyi yumuşatmaya ça-
lışıyorsunuz? Hatırlatalım, kapının
kırıldığı tutanaklarda yazılıdır. 

Hukukçu kimliğinizle yalan söy-
lüyorsunuz, yurtdışı ile haberleşmeyi
sağlayan sistemleri nerede buldu-
nuz, neden uyduruyorsunuz, buna
ilişkin sahte de olsa deliliniz var
mı? Böyle bir sistem bulsaydınız
bunun tutanağa yazılması gerekmiyor
muydu? Yalan söylemeyi hukukçu
kimliğinize yakıştırıyor musunuz?
Bir kez daha hatırlatalım, hakkımızda
soruşturma açılmadan bir süre önce
büromuzun banyo kısmında dinleme
ve izleme cihazı bulunmuştu, şika-
yetimizi bizzat Fikret Seçen’e bil-
dirmiş ve sorumluların bulunmasını

istemiştik. Savcılar bu ahlaksızlık
ve hukuksuzluk karşısında suskun
ve hareketsiz kalmıştı. Bu sınırsız
keyfiyet ve hukuksuzluğun karşısında
elbette sinyal kesicilerimiz ve sinyal
bulucularımız olacak. Bunlardan
neden rahatsız oluyorsunuz, kendimizi
korumak suç mu? Biliyorsunuz ki,
polis operasyon için delile ihtiyaç
duymuyor, çalışmalarımızdan cım-
bızla seçtiklerini senaryolaştırarak
suç üretiyor. Hiç şüphesiz ki, iddia
edilen istihbarı bilgiler emniyet mü-
dürlüğünün ürettiği senaryonun bir
parçasıdır. 

Demişsiniz ki; “İstanbul Baro-
su’na kayıtlı 25 bin civarında avukat
bulunmakta olup, izah edildiği gibi
sadece az sayıda avukat hakkında
soruşturma yapılmıştır. Bu soruşturma
da hiçbir şekilde bu şekilde avukatlık
ile ilgili değildir. DHKP/C isimli
terör örgütü ile ilgili bilgi ve belgeler
sebebiyle soruşturma başlatılmış ve
yürütülmüştür.”

Siz sorgu tutanaklarını da oku-
mamışsınız anlaşılan, arkadaşlarımıza
sorulan soruların tümü avukatlık
mesleği çerçevesindeki faaliyetlerdir.
Ama söyledikleriniz de doğru bir
nokta var onu atlamayalım.Evet doğ-
rudur, siz rastgele herhangi bir avukata
karşı saldırıya başlamadınız, faşizmin
hukukunu kabul etmeyen, devlet
şiddeti karşısında susmayan, karşı
çıkan, halkın devrimci avukatlarına
saldırdınız. 

Demişsiniz ki; “Bir kısım şüpheli
avukatlar ve onların müdafileri arama
ve gözaltı sırasında kendilerine kötü
muamele yapıldığını iddia ederek,
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na
başvurmuşlar ve bu iddialarla ilgili
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca
soruşturma başlatılmıştır.”

İktidarın sözcüsü olduğunuz ne
kadar belli, hakkında yakalama kararı
olduğunu söylediğiniz kişileri bir anda
örgüt mensubu ilan ettiğiniz gibi neden
kesin cümleler kuramıyorsunuz? İş-
kence iddiası var diyorsunuz, muhte-
melen doktor raporları sizi tatmin et-
miyordur; muhtemelen arkadaşları-
mızın beyanlarına, tanıkların beyan-
larına, doktor raporlarına inanmaya-
caksınız. Peki çevik kuvvet polisleri

adliyeye meslektaşlarını sahiplenmeye
gelen avukatlara saldırdığında nere-
deydiniz? Gözünüz görmedi peki ku-
laklarınız da mı duymadı? Bu polisler
ve polislere talimat veren amirler hak-
kında bir işlem yaptınız mı? 

Demişsiniz ki; “Soruşturma ev-
resinde bütün işlemler yasalar çer-
çevesinde yürütülmüş olup, yasaya
uymayan bir işlem tespit edildiği
takdirde gereği tevessül edilecektir.”

Operasyona kadar gitmeyelim, iki
gün önce, operasyon hakkında utan-
mazca yalan söyleyen ve avukatları
karalayan, adli makamları etkilemeye
çalışan Başbakan hakkında da bir
işlem yapmayı düşünüyor musunuz?

Demişsiniz ki; “18 Ocak 2013’te
haklarında yeterli delil bulunan kişiler
mahkemeden alınan yakalama emri
çerçevesinde yakalanarak gözaltına
alındılar, mahkemeye sevk edilen 10
avukattan 9’u tutuklandı. Arama iş-
lemleri mahkeme kararıyla, gözaltına
alma ve uzatma işlemleri savcı em-
riyle gerçekleştirildi gözaltına alma
ve uzatma işlemine, tutuklama işle-
mine karşı taraflar mahkemeye itiraz
edebilirler.” 

AKP iktidarı ülkeyi faşizmle yö-
netmektedir ve hukuk artık iflas et-
miştir, öyle ki kanunları iyi bilen siz,
kendi içinde tutarlı bir açıklama dahi
yapamıyorsunuz. Baştan sona keyfi-
likler ve hukuk çiğnenerek yapılan
operasyonun kararını ister savcı versin
ister hakim ne fark eder? Polisin gi-
derek pervasız operasyon yapmasına
ve istediği kişiyi öldürmesine neden
olan hakim ve savcıların verdiği ka-
rarlar değil midir? Sevinerek 10 avu-
kattan 9’u tutuklandı diyorsunuz, bu
neyi gösterir? Her şeyin delile dayan-
dığını mı, tutuklamanın siyasi saiklerle
yapıldığını mı? Bunun cevabını sizden
istemiyoruz. Halkımız biliyor zaten.

Sizden istediğimiz, bizim hiç be-
ğenmediğimiz, geri ve baskıcı bul-
duğumuz ama uyduğumuz, sizin öve
öve bitiremediğiniz ve uymaya yemin
ettiğiniz hukukunuza uymanız. 

Saygılarımızla diye bitirmiyo-
ruz, çünkü siyasi iktidarın talimatı
altında çalışan hukukçulara hiç
ama hiç saygı duymuyoruz. 

Halkın Hukuk Bürosu 
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Baskılar, tutuklamalar, gözaltılar,
komplolar bizi yıldıramadı ve yıldı-
ramayacak.

18 Ocak 2013 tarihinde işbirlikçi
AKP'nin polisi DHKP-C operasyonu
adı altında, aralarında avukat ve sa-
natçıların da olduğu 86 devrimciyi
gözaltına alarak 55’ini tutuk-
ladılar.

Gözaltına alınan ve tutuk-
lanan Halkın Hukuk Bürosu
ve Çağdaş Hukukçular Derne-
ği’nin avukatlarının ilgilendiği
halkın sorunlarından birisi de
“kentsel dönüşüm” saldırısıydı. Yok-
sul halkın barınma ve konut haklarını
sahipleniyor, saldırıya karşı duruyor-
lardı. Yoksul halka yardım etmeleri
ve hukuki destek vererek konut hak-
larını savunmaları ve yıkımlara karşı
komisyonlarda yer alarak yıkımların
haksızlığını ve hukuksuzluğunu teşhir
etmeleri, bu komplo saldırısının ne-
denlerinden de biridir. Keza, avukat-
ların gözaltına alındığı ve tutuklandığı
gün İstanbul Küçükarmutlu Mahal-
lesi’ne kentsel dönüşüm kapsamında
yıkım kararı onaylandı ve Resmi
Gazete’de yayınlayarak yürürlüğe
girdi. Bu operasyonla amaçlarından
biri de Armutlu’yu hukuki yardımdan
mahrum bırakmaktır. Ki Armutlu’nun,
18 Ocak Komplo Operasyonu ardından
hedef tahtasına oturtulması da tesadüf
değil, devrimcilere karşı başlatılan
saldırının devamıdır.

Bu mahallede yaşayan yoksul hal-
kın kondularının arazisi her zaman;
iktidarın, mafyanın, müteahhitlerin
iştahını kabartmıştır. Akbabalar gibi
mahallelere üşüşmüşler. Ne zaman
gecekonduları yıkıp villa yaparız,
karımıza kar katarız diye hesap yap-
tılar, yapıyorlar.

Küçükarmutlu kuruluşundan itiba-
ren her zaman egemenlerin hedefinde
oldu. Armutlu’yu Armutlu yapan ve
hedef haline getiren nedenler vardır.

Bunlardan biri, Armutlu’nun konum
itibariyle zenginlerin iştahını kabartan

bir mevkiye sahip olmasıdır. Burju-
vazinin deyimiyle Boğaza nazır Kü-
çükarmutlu'daki gecekonduları yıkıp
yerlerine villa yapma ve rant elde
etme hesaplarıdır. İkincisi; hem dev-
rimcileri bağrına basan örgütlü bir
mahalle olarak, hem gecekondu di-
renişlerinin sembolü olması hem de
halkın gelenek ve kültürleriyle yaşaması
ve örgütlülüklerini, direnme gelenek-
lerini sürdür me ısrarlarıyla bütün
halka ‘kötü’ örnek teşkil etmesidir.

Armutlu saldırısı bu nedenlere dayan-
maktadır. 

Yakıp yıkıp, yok etmeye çalıştıkları
Küçükarmutlu'ya saldırıları ne ilktir
ne de son olacaktır. Kurulduğu
1987'den bu yana saldırı, yakma ve
yıkım tehdidi ve direnişler tarihi oldu.
Mafyacıların, müteahhitlerin ve sahi-
binin sesi tekelci basının saldırıları
her zaman oldu ve olacak da. Hukuki
desteğin engellenmesi Armutlu hal-
kının barınma hakkı mücadelesindeki
desteklerinden birini yok edebilir. An-
cak bu Armutlu için belirleyici değildir.
Keza Armutlu, hukuki mücadeleden
çok meşru militan mücadelesiyle hak-
larını kazanmış ve korumuş bir gele-
neğe sahiptir. Şimdi Armutlu tarihine
kısaca bir göz atalım.

Armutlu’nun kuruluşu, gelişmesi
direnişle oldu, yaşaması ve korunması
da direnişle oluyor.

Küçükarmutlu 1987’de devrim-
cilerin öncülüğünde halkın örgütlü-
lüğüyle kurulan emekçi halkın yaşa-
dığı bir mahalledir. 

- 1987’lerden itibaren mahallede
yerleşim başladı. Kuruluş, devrimciler
ve örgütlü halk tarafından planlı ve
projeli olarak gerçekleşti. 

- 1989’da faşist arazi mafyası po-
lisle işbirliği içinde arazileri holding-
lere peşkeş çekmek için saldırılara
başladılar.

- 23 Temmuz 1990’da Hamdi Ar-

dalı’nın emriyle 2 bin polis mahalleye
saldırdı. Mafya planı uygulanmak
isteniyor, yıkım planlanıyordu. Halk
direndi. Armutlu halkından Hüsnü
İşeri şehit düştü.

- Armutlu’da terör estiren polis
İsmail Kılıç ve mafyacı Fezail Bulak
Devrimci Sol tarafından cezalandı-
rıldı.

- Tercüman ve Günaydın gibi ga-
zetelerin mafyayı masum, halkı suçlu

gösteren yayınları sonrasında
polis destekli mafya 7 Ağustos
1990’da mahalleye kurşunlarla
saldırdı. Onlarca kişi yaralan-
dı.

- 1990’da körfez savaşında
“ulusal güvenlik nedeniyle
uçaksavar yapılacağı” gerek-

çesiyle mahalle yıkılmak istendi. 

- 20 Mayıs 1992’de Necdet Menzir
saldırıyı bizzat yönetti ve basına:
“yıkım için değil, huzur sağlamak
için geldik” açıklaması yaptı. İki
koldan giren sivil polisler karşılıklı
ateş açarak “çatışma” havası yaratıp
terörlerini meşru göstermek istediler.
Karakol inşa edildi.

- 22 Haziran 1992’de yeniden
yıkmak istediler. 

- Okulu karakol yapanlar, panzerle
17 Kasım 1992’de ilkokul öğrencisi
Sevcan Yavuz’u ezerek katlettiler.

- 5 Temmuz 1995’de yıkım için
geldiler.

- Yerel seçimlerde MHP’lilerin
saldırısına uğradı. Saldırı, Armutlu
direniş evine yapılan saldırıyı protesto
için feda eylemi yapan Eyüp Sa-
mur’un örgütlediği direnişle püskür-
tüldü. 

- 2000- 2007 Büyük Ölüm Orucu
direnişinin dışarıdaki direniş mevzisi
olan Armutlu'da 5 ve 13 Kasım 2001
tarihlerinde kanlı bir operasyonla 4
devrimciyi katlettiler. Onlarcasını
tutuklayarak tecrit hücrelerine attılar. 

- “Kurtarılmış bölge”yi kurta-
rıyorum diyerek Armutlu’da kat-
liam yapan, işgal eden, düşman
topraklarını fetheder gibi bayrak
diken” Emniyet Müdürü Hasan Öz-
demir ve polis çetesi, 13 Kasım 2001
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saldırısının ganimeti olarak Oya Gök-
bayrak’ın evine el koyarak evi karakol
haline getirdi. 

- Ölüm Orucu şehidi Şenay Ha-
noğlu’nun yakılan evinin ön cephesi
de, “kullanılmasın” diye, polisler ta-
rafından kepçelerle yıkıldı.

Şimdi de kentsel dönüşüm adı al-
tında yeni ve kapsamlı bir saldırı ile
karşı karşıyadır Küçükarmutlu (Di-
reniş) Mahallesi. 

Armutlu’da hak, hukuk, yasa, kural
yoktu, sadece polisin yasaları ve per-
vasız terörü oldu her zaman. 25 yıllık
tarihinde irili ufaklı bir çok ev baskını,
yağma ve talanını yaşadı.

Kurulduğu günden bugüne de oli-
garşiyi korkutan ve “gecekondulardan
gelip gırtlaklarımızı kesecekler” ka-
buslarını görmelerini sağlayan bir
yer olmuştur. İstanbul Emniyet Mü-
dürlüğü'ne atananların ilk işlerinden
birisi önceleri Devrimci Sol’u son-
rasında DHKP-C'yi bitirmek ikincisi
ise “Huzur ve güvenliği sağlamak”
adına Armutlu’ya saldırmak oldu bu
yüzden. Tabii ki bu saldırılara karşı
direnişleriyle barikat olan halk ma-
hallesini ve örgütlülüğünü korudu.
Önümüzdeki süreçte Küçükarmutlu
yeni bir sınavdan geçecek. Baskı ve
terörle yok edemedikleri, Türkiye
halkları adına bu olumlu örneği yı-
karak yok etmek istiyorlar yine. 

Armutlu’nun gücü tarihindedir.
Tarihi, haklarını kazanmak ve koru-
mak için ne yapması gerektiğinin
canlı somut örnekleriyle doludur. Bu
örneklerin özeti, devrimci öncülüğün
etrafında halkın kenetlenmesi ve so-
nuç alana kadar direnmektir.

İşte Bir Örnek, 5 Temmuz
1995 Direnişi: 
BİZ YAPARIZ, ONLAR YIKAR,
YIKMAK İÇİN KAN AKITIR-
LAR.

“Halk nöbette. 3 yıl aradan sonra
yeniden yıkıma gelineceği haberi ku-
laktan kulağa yayılıyor. Hazırlıklar
hemen başlıyor. Halk tecrübe kazan-
mış ve örgütlü. Halk Komitesinden
insanlar evlere haber veriyor, tahta,

sopa, pazar tezgahı ne varsa barikat-
lara toplanıyor. Mahallenin çeşitli
yerlerinde onar kişilik gruplar halinde
nöbetler tutuluyor. Sabah 06:00’dan
itibaren barikatlar kuruluyor. İlk ba-
rikat, Baltalimanı Taşocağı’nda.

Önceki saldırı ve yıkımlarda ol-
duğu gibi o gün de halk işe gitmeye-
cek. Halk Komitesi’nin kararı eksiksiz
uygulanıyor.

Sabah saat 10.30’da iki kepçe, iki
paletli dozer ve çok sayıda polis gö-
rünüyor. Sarıyer Emniyet Müdürü ba-
rikatların önüne gelerek anlaşma yap-
maya çalışıyor: “Gidin buradan, şimdi
çevik kuvvet gelir, canınızı yakar, şe-
refsizim yıkım olmayacak” diyor. Halk
bu yalanları çok dinlediği için biliyor.
Kepçelerle ziyarete gelmedikleri de
aşikar! Halkın cevabı “korksak bu-
rada ne işimiz var” oluyor. Emniyet
müdürü tehditlerinin sonucunu ala-
mamaktan sinirli, çekip gidiyor.

Kalkanlı, kasklı polisler coplarını
sallayarak karşıdan tahrik etmeye ça-
lışıyorlar. Armutlulular sloganlarla
cevap veriyor buna. Saat 11.30’a
kadar karşılıklı bekleyişten sonra
panzerler, dozerler, polisler Baltali-
manı girişinden çekiliyor. Bunun üze-
rine kitlenin çoğunluğu ikinci bari-
katın olduğu yere gidiyor.

Saldırı Başlıyor!
İkinci barikat Reşitpaşa girişinden.

Barikatın bir yanında mahallenin
gençleri. Ellerinde sopalar, taşlar her
an saldırıya karşı hazırlıklılar. Bu
arada Baltalimanı yönünden saldırının
başladığı haberi geliyor. Halk öfkeli,
taşları, sopaları kapan koşuyor. Bir
anlık şaşkınlık, polisin manevrası
olsa da halk komitesi duruma hakim
oluyor. 

Saldırının olduğu yerde kalan az
sayıda insan binlerce polise karşı di-
reniyor. İlk barikatlarda bir süre di-
renildikten sonra, karşılıklı yaralılar
olduğu halde kitle Tepe’ye çekiliyor. 

Baltalimanı, Reşitpaşa, Büyükar-
mutlu, Hisar yönlerinden mahalleyi
kuşatan polisler artık mahallenin için-
deler.

Bir anda her sokaktan, her evin

bahçesinden mantar biter gibi mahalle
halkından ellerinde taşlarla insanlar
bitiveriyor. Polis şaşkın. Dört bir
yandan yağan taşlara karşı çaresiz
durumdalar. Geri çekiliyorlar.

Armutlu’nun kadınları direnişin
en önündeler. Taş topluyor, taş atıyor,
sloganlarını haykırıyorlar: “Armutlu
bizimdir yıktırmayacağız!”

Direniş çocukları yarı oyun oynar
gibi ellerinde sapanlar taş atıyorlar.
“Gelin köpek sürüleri, vermeyeceğiz
evimizi” diye bağırıyorlar. Halk Ko-
mitesi tüm barikatların ateşe veril-
mesini söylüyor, barikatlar ateşe ve-
riliyor. Yine komitenin isteğiyle tüm
halk ilk saldırı sonrasında meydanda
toplanıyor. 60-70 yaşında, 12-13 ya-
şında insanlar ellerinde taşlarla mey-
dandalar şimdi. 

Geri çekilen polisler bu kez pan-
zerlerle, 2 bin polisle, iş makinalarıyla
yeniden saldırıya geçiyor. Tazyikli
sular sıkılıyor. Genç yaşlı, kadın
erkek herkes atılan bombaların etki-
sinde kalıyor. Coplar, kalaslar inip
kalkıyor halkın üzerine.

En Büyük Suçlu; Çocuklar!
Zulmün bombaları, silahları varsa,

halkın da kendini, kondusunu korumak
için silahları olacaktır. Bu kez direniş
silahları da değişiyor. Hazırlanan mo-
lotoflar yerlerinden çıkıyor. O ana
kadar eline molotof almamış, genç
yaşlı onlarca insan panzerlerin tepesine
molotofları fırlatmaya başlıyor. 

Yanıyor Armutlu sokakları, dire-
niyor Armutlu halkı.

Saatler sonra molotoflar tükendi-
ğinde polis mahalleye girebiliyor.
Halk Komitesi’nin kararıyla herkes
evlerine çekiliyor. Rastgele evlere
giren katiller sürüsü özellikle gençleri
ve kadınları topluyorlar. Bir de ço-
cukları. 13-14 yaşındaki çocuklara,
“Bunlardı taşlayan, sapanlarla taş-
layan bu o... çocukları” diye küfre-
diyor, almaya çalışıyorlar. Çocuklar
küfürlerine karşılık veriyor. Coplar
inip kalkıyor çocukların başına ve
onlarcası gözaltına alınıyor. Sonra
sıra kadınlarda. Onların da çoğunu
emniyete götürüyor.
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Gözaltılar, yaralılar veriliyor bu
direnişte de. Ama Armutlu bir kez
daha yıktırmıyor kondularını. Do-
zerler, kepçeler yoksul halkın evinin
duvarına indiremiyor darbelerini.

ONLAR HEP YIKTI, ARMUT-
LU HALKI DEVRİMCİLERLE EL
ELE YAPTI. 

O evleri onlar yapmadı; halk
yaptı, devrimciler yıkımlarda, yı-
kımlardan sonra yerine konan her
tuğlada terlerini, kanlarını akıttılar.

“ONLAR sadece yakmasını, yık-
masını, yok etmesini bilirler. Ağa
babaları Amerika’dan, İsrail’den öğ-
rendiler bunları. Amerika, “terörle
mücadele” yalanıyla Afgan halkının
kerpiç evlerini bombalar, polis, “hu-

zur için” yalanıyla Armutlu gece-
kondularını yakar, yıkar, gasp eder,
“kurtardım” der. Biz, kardeşlik, da-
yanışma, birlik içinde yaşarız, onlar
her türlü ahlaksızlığı her girdikleri
yere götürür, “huzuru sağladık” der.”
(Haklar ve Özgürlükler Platformu,
18.11.2001)

YOKSUL HALK VE DEV-
RİMCİLER HALKIN BARIN-
MASI İÇİN YAPAR, POLİS-JAN-
DARMA OLİGARŞİNİN ÇIKARI
İÇİN YIKAR.

Sonuç olarak: Armutlu direnecek.
Armutlu onlarca kez yıktığınız ge-
cekondularını nasıl yaptıysa, nasıl
büyük bedellerle koruduysa yine ko-
ruyacak.

Armutlu’ya yapılacak yıkım sal-
dırısı, örgütlü her mahalleye yapı-
lacak saldırının provası olacaktır.

Halkın barınma hakkından yana
olan herkes Armutlu’ya sahip çık-
malıdır. Haklarımız için; örgütlü, bir-
leşik, militan, devrimci kitlesel mü-
cadele. Biz yaptık, biz yaşıyoruz, ne
zaman yıkacağımıza biz karar veririz.
Alınterimizle kurduk, kanımızla
koruduk, direnişle yaşatacağız.

Sloganlarımız yıllardır dilimizden
düşmedi: “Armutlu Bizimdir Yık-
tırmayacağız!”

“Gelin Köpek Sürüleri, Ver-
meyeceğiz Evimizi!”

Oramiral Nusret Güner'in istifa-
sından sonra oligarşi donanmanın
başına getirecek Oramiral bulamıyor. 

Ergenekon'la başlayan oligarşi
içi çatışmada, işler öyle bir noktaya
geldi ki, ‘Balyoz’ ve ‘casusluk’ da-
valarından yargılanan Donanma Ko-
mutanı Nusret Güner'in istifası ile
tutuksuz kalan üst düzey komutan
kalmayınca donanma ‘başsız’ kaldı.
İzmir'de Deniz Kuvvetleri’ne bağlı
300 subay “casusluk” gerekçesiyle
yargılanıyordu. Nusret Güner de em-
rindeki 300 komutanın yargılanma-
sını istifasının nedeni olarak açıkladı.
Ancak istifasına neden olan tek ge-
rekçe subayların casuslukla yargı-
lanması değildi. Güner'in istifasının
asıl gerekçesi tam da oligarşik dü-
zenin nasıl çürüdüğünün, kokuştu-
ğunun, yozlaştığının, ahlaksızlığının
göstergesidir. 

AKP iktidarı başından beri bu
çatışmada her türlü yöntemi kulla-
nıyor. Özellikle de bu düzen içinde
namuslu, ahlaklı tek bir insanın ola-
mayacağı gerçeğinden hareketle ça-
tışmada hedefe koyduğu kişilerin
tüm kirli çamaşırlarını gizli ka-
meralarla, telefon dinlemeleriyle,
itiyle, MİT'iyle takip ederek ortalığa
seriyor. Sonra da tehditlerle, şantaj-
larla ipini çekiyor. 

Nusret Güner'in istifasının nedeni
de kızının da içinde olduğu casusluk
davasındaki yatak odalarına kadar
yerleştirilen gizli kamera görüntü-
leriyle elde edilen “özel yaşam” hi-
kayeleridir... 

Burada üzerinde durmak istedi-
ğimiz AKP'nin hangi aşağılık yön-
temlere başvurduğundan ziyade dü-
zenin çürümüşlüğüdür. AKP, iktidar
olanaklarını kullanarak düzenin çü-
rümüşlüğünü iktidar kavgasında şan-
taj ve tehdit olarak kullanıyor. 

Düzenin tamamı çürümüştür. İk-
tidarıyla, muhalefetiyle, parlamen-
tosuyla, bürokratıyla, polisiyle, or-
dusuyla, eğitim kurumlarıyla hepsi
de ahlaksızlık, bataklığının içindedir.
Yöntemleri de aynı şekilde ahlak-
sızcadır. 

CHP'si, MHP'si, AKP'si... hiçbi-
rinin diğerinden farkı yoktur. 70
küsür yaşındaki Deniz Baykal'ın pis-
likleri, 2011 seçimlerinden hemen
önce ortaya çıkartılan MHP'li parti
yöneticilerinin pislikleri bu düzenin
göstergesidir. 

AKP'nin bir kasetinin, CD'sinin
çıkmamış olması onların temiz ol-
masından değil, iktidarda onların
bulunmasındandır. Hiçbirinin diğe-
rinden farkı yok. Hepsi de birbirle-
rinin pisliklerini çok iyi bilirler. 

Ortalığa saçılan kasetlerle ilgili
Fethullah mı, AKP mi tartışması da
doğru olmayan bir tartışmadır. Baş-
bakan Erdoğan'ın "ben de dinleni-
yorum" itirafı ve evinden dinleme
cihazlarının çıkması bu tartışmanın
anlamsızlığının kanıtıdır. Dinleme-
lerin de, Ergenekon'dan beri devam
eden tüm operasyonların da başı
Amerika'dır. Bu yanıyla AKP’si de,
cemaati de Amerika'nın kucağındaki
kuklalardır. Halka karşı kullanılan
uşaklarıdır. 

Dünyanın Tek Soylu 
Damarı Devrimcilerdir! 

Pisliklerinizi bize bulaştıramaz-
sınız. Eğer AKP'nin polisleri dev-
rimciler hakkında kullanabilecekleri
en küçük bir olumsuzluk bulsalar,
dünyanın en namuslu insanları ken-
dileriymiş gibi namustan, onurdan,
ahlaktan bahsederlerdi. 

Ancak bulamazlar, kendi pislik-
lerinin içine devrimcileri çekemezler.
Çünkü ahlaksızlık düzene aittir. Dev-
rimcilerin içinde asla meşrulaştırı-
lamaz.  

Biz oligarşinin bu kokuşmuş dü-
zenini yıkmak için mücadele ediyo-
ruz. Ve eninde sonuda bu çürümüş,
kokuşmuş, yoz, düzeni yıkacağız. 

Oligarşinin Çürümüş, Kokuşmuş, Ahlaksız Düzeni
Kendine Komutan Yapacak Amiral Bulamıyor!
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Sevgili Devrimci Okul öğrencile-
ri, bu haftaki dersimizin konusu ken-
diliğindencilik;

Kendiliğindencilik, yarını düşün-
meden, günlük olan işlerde sorumlu-
luk duymadan, işlerimizin kendili-
ğinden yapılmasını beklemektir. Peki,
programlı olmak bunu ortadan kaldırır
mı? Burada şuna dikkat çektik;
İstediğimiz kadar programlı olalım,
iradi olmadıktan sonra kendiliğin-
denciliğe düşeriz. 

Bazen işlerimizi aksattığımız
zamanlar oluyor. “Nasıl olsa biri-
leri yapar” diyerek, kendi sorum-
luluğumuzu başkalarına yükleyerek
sorumluluktan kaçıyoruz. Her şeyi
bilmeyebiliriz, yapamayabiliriz.
Fakat yapmak için öğrenmek, öğ-
renmek için de sormak gerekir.
Elbette sorunlar çıkacaktır. Sorunla-
rın olduğu yerde, mutlaka çözümün
de olduğunu bilmeli,bulana kadar
araştırmalıyız, bilene sormalıyız. 

Elbette, çözümleri kendi dışımız-
da beklemek olmaz. Bizim de içinde
olduğumuz, kendi dışımızda görme-
diğimiz bir programla yapmalıyız. So-
runların çözümlerini oluruna, zama-
na bırakmak doğru değildir. Zama-
nında ve yerinde çözülmeyen sorun-
ların yarın daha da büyümeyeceği ne
malum? Bu nedenle oluruna bırak-
mamalıyız. Aksine çözümlerini bil-
miyor, göremiyor olabiliriz. O zaman
başkalarına sormalıyız. 

Kendiliğindencilik; bir işi, görevi
oluruna bırakmaktır. Plansız, prog-
ramsız ve hedefsiz olmaktır. So-
rumsuzca düşünmek ve hareket et-
mektir. Kendiliğindenciliğin olduğu
yerde harcanan emekler, çabalar boşa
gider. Sürekli zaman kaybı yaşanır.
Kendiliğindenciliğin hakim olduğu
bir örgütlenmede başarılar elde etmek

o l a n a k s ız d ı r.
Kendiliğindenci-
liğin olduğu bir
alanda-birimde
disiplin olmaz.
Her şey kontrol
dışında gelişir. Bi-
zim denetimimiz
dışında olan her
şeyi düşman yön-

lendirip, denetimi altına alır. Bu ne-
denle her şey denetimimiz altında ol-
malıdır. 

Şunu iyi bilmeliyiz ki, kendili-
ğinden hiçbir şey olmamıştır, bundan
sonra da olmayacaktır. İradiliğin ol-
duğu yerde başarılar elde edilir. Çün-
kü planlı, programlı ve disiplinli ola-

rak hareket edilir. İradi olarak dü-
şünmek ve hareket etmek; iddialı ol-
mak, sorumluluk sahibi olmaktır. 

Bir devrimcide kendiliğindencilik
olduğu zaman nelere yol açabilir? 

Böyle bir durumda devrimcilik
günü birlik yapılır. Kişide mekanik-
lik, tembellik, var olanla yetinme, ola-
nın üzerine yerine koymama, gü-
vensizlik gibi bir çok olumsuzluk or-
taya çıkar. 

Kendiliğindencilik, iradesizliktir.
Kendiliğindencilik, eksik ve zaaf-
lardan arınma yerine bunların daha da
çoğalması ve büyümesine yol açar.
İradi olarak düşünen ve hareket eden
bir devrimci eksik-zaaflarından arın-
manın mücadelesini verir. Biliyoruz
ki, hiçbir güç devrimci iradeden üs-
tün değildir… 

Mesela, düşmanın her türlü al-
çakça saldırısına ve “dost”ların dire-
niş saflarını terk etmesine rağmen di-
renişimizi ağır bedeller ödeyerek
yedi yıl sürdürdük, zaferi elde ettik.

Abdi İpekçi direnişimizi, oradaki ira-
de savaşı da buna örnektir.

İnanç ve İddiamızın
Gerçekleşmesi, İradi
Olmakla Mümkündür

Yaşamımızda hiçbir şeyin kendi-
liğinden olduğunu söyleyemeyiz. Var
olan olayların mutlaka bir nedeni ve
gelişimi vardır… Nedenler, ihtiyaç-
lardan kaynaklı ortaya çıkar. Gelişim
ise, doğal kendiliğinden veya iradi
olarak sonuca ulaşır.  Dünyanın Tür-
kiyesi’nde devrim yapacağız diyoruz.
O halde bu söylemimizin nedenleri de
olmalıdır. Bunun için açlığı, yoksul-
luğu, baskıyı, zulmü, sömürüyü ve
daha binlerce-milyonlarca nedeni sa-
yabiliriz. Buradan yola çıkarak dev-
rimin nasıl gerçekleşeceğini, dev-
rimci mücadelenin nasıl gelişip-bü-
yüyeceğini sorgulamalı ve pratikte
somutlamalıyız.

Halkımızın yaşatılan bunca zulüm
ve baskıya büyük bir öfkesi vardır. Bu
öfke doğaldır. Olmak zorundadır.
Halkın öfkesinin, kimi zaman düze-
ne karşı kendiliğinden geliştiğini gö-
rüyoruz. Evi yıkılan, işten atılan, ürü-
nü tarlada kalan, borcu olan vb. on-
larca neden, öfkeye dönüşüyor. Ken-
diliğinden gelişen bu tepkiler “saman
alevi” gibidir. Ortada bilinçli bir tep-
ki olmadığı için hızlıca söner ve yok
olur. Yok olmasa bile dışa vurulamaz… 

İşte burada müdahale gereklidir.
Bu müdahale iradiliktir. Düzene du-
yulan öfkenin sönmemesi ve büyü-
mesi için devrimcilerin, yani bizlerin
iradesi ortaya çıkmalıdır. 

Bir devrimci, bir Cepheli hiçbir za-
man işleri oluruna bırakamaz. Oluruna
bırakmak reformistliktir. Devrimci
sürece müdahale edendir. En küçük
alandan en büyük alana, kendi plan ve
programımızdan kitle politikalarımı-
za kadar bütün faaliyetlerimizde ira-
dilik olmalıdır. İradi davranmak,
beynimizin bedenimizi harekete
geçirmesidir. İradi davranmak,
inançlı ve iddialı olmaktır. 

İradi olmayı içselleştirmeliyiz.
Burjuva ideolojisi, her anımızda, 24
saat saldırıyor. Bizler de hem düzen-
le, hem de bu ideolojiyle savaşıyoruz.

Ders:
Kendiliğindencilik 

Kendiliğindencilik
Nedir? Mücadele
İçerisinde Nasıl
Ortaya Çıkar?

FAŞİZME KARŞI DEMOKRASİ330

Yürüyüş

10 Şubat
2013

Sayı: 351



Devrimci kültür ve değerlerin üze-
rinde hiçbir kültür ve değer yoktur.
Hiçbir irade de devrimci iradeden
üstün değildir. Devrimci değerle-
re sahip çıkmak, iradi olmayı ge-
rektirir. “Nasıl olsa bu ailenin
içindeyim, zamanla daha fazla
devrimcileşirim” demekle, düzene
bir adım atılmaktadır.Bu geriye git-
mektir. Zaaflarla savaşmamaktır.
İradi olmak ise, planlı-programlı,
disiplinli ve düzenli olmaktır. So-
rumluluk almaktır. Kendiliğinden
yaşam sürmek zaman kaybıdır, eme-
ğin boşa gitmesidir. 

Dayımızın adını andığımız her sa-
niye, o’nun cüreti aklımıza gelmelidir.
Düşmanımıza karşı olan sarsılmaz
cüretimizi, eksik ve zaaflara karşı da
koymamızı istemiştir hep. İradi olmak,
cüretli olabilmektir. Doğrularımızın ve
gerçeklerin kazanmasıdır. Kazandı-
ğımız küçük zaferler irademizin ese-
ridir. Bu zaferler, nihai zaferimize ka-
dar sürecek olan kazanımlarımızdır.
İradi olmak, inisiyatif kullanabilmek-
tir. Kendine güvenmektir. Kendine
güvenmemek, başkalarına güvenmek,
yani kendiliğindenciliktir. 

İradi davrandığımızda kazandı-
ğımız bütün zaferler bizlere güven ve-
rir. Bu güveni süreklileştirmek ve ka-
lıcı kılmak, rehavete kapılmamaktır.
Rehavet, disiplinin ve iradiliğin düş-
manıdır. Aslında her şey bize bağlı-
dır. İddia ve inanç varsa irade de var-
dır. Kendiliğindencilik varsa, emek-
lerimizin, çabalarımızın boşa gitme-
si ve gerileme vardır. 

Kolektif çalışma işlerin kendili-
ğindenciliğe bırakılmamasıdır. So-
runlara karşı, sorup-sorgulamayı, çare
ve çözümler üretmeyi partimizde,
yoldaşlarımızda ve halkımızda ara-
malıyız. Yardım almak, kolektivizmi
işletmektir. Yardım almak, bilmediğini
öğrenmektir. Eksik-zaaflardan arın-
maktır.Günlük yaşamımızda bütün
sorunları asla kendiliğindenciliğe  bı-
rakmamalıyız. İradi olmalı, müdaha-
le etmeliyiz. Devrimi istiyorsak, ger-
çekleşeceğine inanıyorsak, ve iktidar
perspektifimizi hedef alıyorsak ira-
demizi güçlendirmeliyiz. Beynimizi
ve bilincimizi en verimli şekilde kul-
lanarak, bedenimizi hareket ettirme-

liyiz. Bilmeliyiz ki; kendiliğinden
ne devrim gerçekleşecektir, ne de
sosyalizm gelecektir. Dünyanın en
onurlu ve güzel hayatını yaşamak, ira-
di olmakla mümkündür. 

Ben Her Şeyi Bilirim
Demeyeceğiz, Ben Her Şeyi
Öğrenirim Diyeceğiz 

Devrimcilik öğrenmek, yenilen-
mek ve kendimizi geliştirmektir. Her-
kes dört dörtlük bir devrimci değildir.
Devrimci olmak, üstün yeteneklere sa-
hip, sıra dışı güce sahip olmak da de-
ğildir. Devrimcilik, herkesten, her
şeyden öğrenmektir. 

Devrimci mücadeleye katılan her
insan gibi, bizler de düzenden dev-
rimci saflara katılan insanlarız. Bu du-
rumdan kaynaklı düzenin bir çok
alışkanlığını üzerimizde taşırız. Bu
düzen alışkanlıklarından arınmak ve
devrimcileşebilmek için de kendimi-
zi sürekli geliştiririz, yenileriz. 

Çalıştığımız birimde ve alanda kar-
şımıza bir çok sorun çıkar ve bizler bun-
ları çözmekle görevliyizdir. Halkı ör-
gütleyebilmek için, halkın sorunlarıy-
la ilgilenmek gerektiğini biliriz. Kar-
şımıza çıkan bir sorunun mutlaka bir
çözümü, bir çaresi vardır. Çözülme-
yecek hiçbir sorun yoktur. Bir sorunu
çözmek için emek ve çaba sarf etmek
gerekir. Sorunların üzerinde yoğun-
laşmak gerekir. Eğer bir sorunu çöze-
miyorsak, bu, sorunun çözülemeyece-
ğinden değildir. Bu bizim sorunların
üzerine yeterince yoğunlaşmamızdan
ve bilgisizliğimizden kaynaklıdır. Bil-
miyorsak öğreneceğiz. Bilmemek ayıp
değildir. Basite kaçıp işleri kendili-
ğindenciliğe bırakmayacağız. Emek
harcayacağız, çaba sarf edeceğiz. So-

runun ana kaynağını bulacağız. 

Halkımız, “bilmemek ayıp de-
ğil, öğrenmemek ayıptır” der. Biz-
ler de bilmediğimiz her şeyi öğre-
neceğiz. Bahane üretmek, bilmi-
yorum demek, emek harcamaktan
kaçmak burjuvazinin alışkanlığıdır.
Bir sorunu çözerken veya bir işi ya-
parken bilgimiz yeterli olmayabi-
lir. “Bilmiyorum” diyerek bir işi
kendiliğindenciliğe bırakmak dev-
rimcilik değildir. Devrimcilik, bil-
mediğini öğrenmektir. Araştıra-

rak, emek harcayarak, yoğunlaşarak
öğrenmektir. Kendimizi her alanda öğ-
renmeye açık tutmalıyız.

Devrimcilik iradi olmaktır. İradi
olarak düşünen ve hareket eden her-
kes, kendini eğitir, geliştirir. Önem-
li olan planlı-programlı hareket et-
mektir. Kendiliğindenciliğin karşı-
sına iradiciliği koyacağız. Böyle dav-
randığımızda kazanan biz oluruz,
kavgamız olur. 

Halkımızın dediği gibi öğrenmemek
ayıptır. Elimizde bir sürü imkanımız
var. Direnişlerle, kahramanlıklarla dolu
bir tarihimiz var. Dört bir tarafımızda
Anadolu halkımızın oturduğu mahal-
lerimiz var. Çevremize dönüp baktı-
ğımızda aslında çok zengin bir kaynağa
sahibiz. Böyle bir durumda öğrenme-
mek, çaresizliğin bir parçasıdır. 

“Ben her şeyi bilirim” demek,
düzen ve burjuva alışkanlıklarıdır. Dü-
zen, insanlara sadece kendini düşünen
birey olmasını dayatır. “Ben her şeyi
bilirimcilik” de bunun bir parçasıdır.
Bizler mücadelemizin ve savaşımızın
büyüyüp gelişebilmesi için “Ben her
şeyi bilirim”den ziyade “ben her şeyi
öğrenebilirim, öğrenirim” diyebil-
meliyiz. Bizler biliriz ki, kendini ge-
liştirmeyen, yenilemeyen, sadece sa-
hip olduğu şeylerle yetinenler, kendini
değil düzeni geliştirir. Düzen bizi
yok etmek için her türlü silah ve yön-
teme başvuruyor. Bizler de bu düze-
ni yok etmek için, her türlü yönteme
başvuracağız. Herkesten, her şeyden
öğreneceğiz. Bilmemek değil, öğ-
renmemek ayıptır. 

Bu haftaki dersimizi de burada bi-
tiriyoruz. Haftaya yeni bir konuda gö-
rüşmek üzere, Hoşçakalın.... 

Bir devrimci, bir Cepheli
hiçbir zaman işleri oluruna

bırakamaz. Oluruna bırakmak
reformistliktir. Devrimci sürece

müdahale edendir. En küçük
alandan en büyük alana, kendi
plan ve programımızdan kitle
politikalarımıza kadar bütün

faaliyetlerimizde iradilik
olmalıdır
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“Bugün egemenler esas olarak
ideolojik olarak bizi teslim almak
istiyorlar. Günün her saatinde, ya-
şamda, işkencede, hapiste ideolojik
olarak bizi yok etmek istiyorlar. ‘Halk
kitlelerini bireyselleştirdik, açlıkla
başbaşa bıraktık. Zulümle örgütlü-
lüklerini büyük ölçüde dağıttık. Ama
devrimciler varoldukça, onları ideo-
lojik olarak teslim alamadıkça, ye-
niden kitleleri örgütleyecekler, yeniden
devrimi dayatacaklar’ şeklinde dü-
şünüyorlar. Bunun için “öncelikle
devrimcileri yok etmeliyiz, bireysel-
leştirmeliyiz. Birbirlerine ihanet et-
tirmeliyiz. Sistem içine çekmeliyiz.
Sistem içi solculuğu öğretmeliyiz’
diye düşünüyorlar.” (Dayı, 2012 Yıl-
başı mesajından)

AKP’nin 18 Ocak’ta 7 ilde 86
kişiyi gözaltına alıp 55 kişiyi tutuk-
ladığı operasyon egemenlerin bu
amacı doğrultusunda yapılmıştır.
Egemenler devrimcileri ideolojik ve
fiziki olarak yok etmek amacıyla
saldırmaktan hiç vazgeçmedi ve vaz-
geçmeyecek. 

Oligarşi bizi bitirmek, düzen içine
çekmek için onlarca kez operasyon
düzenledi, komplolar kurdu, itiraf-
çılarla, gizli tanık ifadeleriyle, kom-
plolarla, yalanlarla yüzlerce insanımızı
gözaltına alıp tutukladı. 

Ancak, başaramadılar. Başara-
mayacaklar! 

Komplolarla, kurum baskınlarıyla,
merkezi operasyonlarla yeni karşılaş-
mıyoruz. Tarihimiz de bunun onlarca

örneğiyle dolu.

Oligarşinin
bu saldırıları ve
bizim bu kuşat-
maları yarıp çık-
mamız tarihin
sayfalarındadır.
Ve itiraf etmiş-
lerdir: “Kızıl de-
re’nin adı değişti
bir siz değişme-

diniz. Bir sizi yola getiremedik” diye. 

19 Aralık katliamını meşrulaştır-
mak için oligarşi E Tipi hapishanelere
hakim olamadıklarını, hapishanelerin
örgütlerin denetiminde olduğunu, dı-
şardaki eylemlerin içeriden verilen
talimatla yönlendirildiği söyleniyordu.
Ve F Tipi hapishaneleri denetimi ele
geçirmek için yaptıklarını söylüyor-
lardı.18 Ocak’ta avukatların gözaltına
alınıp tutuklanmasında da yine aynı
yalanları söylemeye başladılar. Dı-
şarıdaki eylem talimatlarının içerideki
örgüt militanları tarafından verildiği
ve talimatları dışarıya Halkın Hukuk
Bürosu avukatlarının taşıdığı yalanı
söyleniyor. Hala aynı yalanların söy-
leniyor olması oligarşinin saldırı po-
litikalarının iflasıdır... 

Yazı dizimizde oligarşinin genel
solun dışında özellikle bizi hedef
alan 19 Aralık operasyonundan bu-
güne değin yaptığı operasyonları ele
alacağız. 

 19-22 Aralık
Katliamı ve
Direnişi

19 Aralık, 24’ü
Cephe tutsağı olmak
üzere 28  şehit verilen
tarihimizdeki en büyük
hapishaneler katliamı-
dır. Oligarşinin hapis-
haneler politikası kat-
liamlar, işkenceler, hak
gaspları, imha etme
üzerine kurulmuştur. 

2000 yılının başında oligarşi Tür-
kiye topraklarından devrim umudunu
yok etmek için uzun süredir yapmayı
düşündüğü F Tipi hücre politikalarını
gündeme getirdi. F Tiplerini hayata
geçirmek ise o kadar kolay olmaya-
caktı. Çünkü devrimci tutsaklar F
Tiplerinin ne amaçla yapıldığını bi-
liyor ve F Tiplerini kabul etmiyordu.
Direneceğiz diyordu. 

Oligarşi aylar öncesinden burjuva
medya aracılığıyla yalanlarla F Tip-
lerini halka kabul ettirmeye çalıştı.
Hapishanelerin ‘terör örgütlerinin
yuvası olduğu, aylardır, yıllardır de-
netlenemediği” yalanlarıyla katliam
operasyonununa zemin hazırladı... 

Burjuva basında özel olarak
DHKP-C haberleri yaptırıldı. F Tipi
pazarlama klipleri çekilip haber diye
yayımlanmaya başlandı. Beş yıldızlı
otelmiş gibi pazarlandı. Masalarında
çiçekler, dubleks villalar gibi pazar-
landı. Diğer yandan hapishanelerde
çeteler çatıştırılarak kamuoyu hapis-
hane operasyonlarına hazır hale ge-
tirildi. Tam bir yalan bombardıma-
nıydı. Devrimcilerin sesi tamamen
kesilirken yalan 24 saat çalıştı. Tecritle
ilgili her türlü habere koyu bir sansür
getirilerek yasaklandı. Tecrite karşı
çıkan her kesime azgınca saldırılmaya
başlandı. Katliam öncesinde nere-
deyse sıkıyönetim ilan edilmişti. 

Başaramadılar çünkü tarihin en
büyük hapishaneler operasyonu, ta-

19 Aralık Katliam Operasyonu Devrimci
Hareketi Bitirmek İçin Yapıldı!

Direnişimizle
Boşa Çıkarttık!

OPERASYONLARLA, KOMPLOLARLA,
İFTİRALARLA, YALANLARLA, 

BİZİ BİTİREMEZSİNİZ!

1
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rihin en büyük tutsak direnişiyle kar-
şılaştı. 

Devlet ilk kez savaş helikopter-
leriyle hapishanelere operasyon yap-
mıştı. Bir yıl öncesinden maketler
üzerinde tatbikatlar yaptığı hapisha-
neler saldırısında 8 jandarma ko-
mando taburu, 37 bölük olmak
üzere 8 bin 335 asker, binlerce Çe-
vik Kuvvet ve binlerce gardiyan
katıldı. Üç gün süren saldırıda ka-
palı alandaki tutsaklara karşı 20
bini aşkın gaz bombası kullanıldı. 

Sadece Bayrampaşa Hapishane-
si’nde 12 tutsak katledildi. Bunlardan
6’sı kadın olan tutsaklar kadınlar ko-
ğuşunda halen ne olduğu açıklan-
mayan kimyasal gazlarla diri diri
yakılarak katledildi. 20 hapishaneye
yapılan katliam operasyonu tam 4
gün sürdü. Dört gün boyunca katliam
televizyonlardan neredeyse canlı ya-
yında izletildi. 

Dönemin Başbakanı Bülent Ec-
evit; “devletle başedilemeyeceğini
anlamış olmalılar” diye açıklama
yapmıştı. Başbakanın televizyonların
karşısına geçip yaptığı bu açıklama
sadece tutsaklara duyurulmak istenen
bir açıklama değildi. Asıl mesaj halka
verilmek isteniyordu. Çünkü Başba-
kan bu açıklamayı yaparken Ümra-
niye ve Çanakkale hapishanelerinde
tutsaklar hala direniyordu. 

4 gün süren direnişte 28 tutsağı
katlettiler ama tutsakları teslim almayı
başaramadılar. Tek bir Cephe tutsağını
elleri havada teslim alarak F Tiplerine
götüremediler. 

Tutsakların direnişi F Tiplerinde
ve hastanelerde de sürdü. Daha doğ-
rusu DHKP-C’yi bitirmek için yapılan
19 Aralık hapishaneler katliamı; dün-
yada en uzun sürecek olan Büyük

Ölüm Orucu Direnişinin yeni
başlangıcıydı diyebiliriz. 

19 Aralık katliamından son-
ra direniş tek tek F Tiplerinin
tüm hücrelerinde sürdü. Has-
tanelerde sürdü. Dışarıda TA-
YAD’lılar tarafından sürdürül-
dü. Direnişi bitiremediler. 19
Aralık 2000 katliamı oligarşinin
çaresizliği oldu. 

Katliam operasyonu işe ya-
ramadı. Yine yalana sarıldılar... Ya-
lanlar katliamdan sonra da devam
etti. Bugün 19 Aralık Katliamına
ilişkin gerçekler çok daha fazla açığa
çıkmıştır. O dönemde söylenen ya-
lanlardan birkaç alıntı aktaralım:

“9 yıldır giremediğimiz hapis-
haneler vardı...” (Adalet Bakanı
Hikmet Sami Türk) 

“Cezaevinden alınarak hastane-
lere getirilen mahkumların çoğunun
ölüm orucunda olmadıkları yapılan
sağlık muayenelerinden anlaşıldı.”
(Sadettin Tantan) 

“Kendisini yaktıkları söylenen
mahkumlar da, cezaevlerinde örgüt
liderleri tarafından verilen emirle
arkadaşlarınca yakıldı” (Sadettin
Tantan) 

“Bazı eylemciler, hayatlarını kur-
tardığı için devlete teşekkür etti.”
(Sami Türk) 

“Oruçları sahte çıktı... Eylemciler
turp gibi...” (20 Aralık Milliyet) 

“Ölüm orucu veya açlık grevine
bağlı herhangi bir kusur buluna-
mamıştır. Ölüm orucu yoksa kaçıncı
gününün tespiti diye bir şey olamaz.”
(Sağlık Bakanı Osman Durmuş) 

 Bunlar da Gerçeğin
İtirafları: 
“Asıl amaç ölüm oruçlarını bitir-
mek değil, onun yanında devletin
otoritesini sağlamaktır.” (Sadettin
Tantan) Devletin otoritesini sağla-
mak devrimcileri teslim almaksa
başaramadınız. 

“Devletle baş edilemeyeceğini
anlamış olmalılar... Hapishanelerde
devlet otoritesi tesis edilmiştir.” (Baş-
bakan Ecevit) Hapishanelerde hiçbir

şeyi tesis edemediniz. Bugün Erdallar,
Hasanlar, İbrahimler “devlet otori-
tesini tesis ettiğinizi” sandığınız ha-
pishanelerden çıkıp halkın adaletini
yerine getirdiler... 

“Operasyon, solu ulusalcı kanada
getirmek için yapıldı, DHKP-C’ye
karşı yapıldı.” (19 Aralık’ta Bay-
rampaşa Hapishanesi’ndeki katliamın
komutanlarından Jandarma Binbaşı
Zeki Bingöl) Onu da başaramadınız.
43 yıldır Kızıldere’nin yolundan yü-
rümeye devam ediyoruz. Herkes em-
peryalizmle, oligarşiyle uzlaşsa da
biz KURTULUŞA KADAR SAVAŞ
demeye devam ediyoruz. 

“Bu proje yapılacak. Biz bu ül-
kede bir düşünceyi yok etmek isti-
yoruz. Biz bu düşünceyi ne pahasına
olursa olsun ortadan kaldıracağız.”
(Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürü
Ali Suat Ertosun) O düşünceyi asla
yok edemeyeceksiniz. 

F Tipi tecrit politikası sadece
MGK’da alınan bir karar da değildi.
Emperyalizmin politikalarıydı. Dev-
rimci hareketin tasfiyesi oligarşiye
emperyalizmin dayatmasıydı. Em-
peryalizm ve oligarşi, devrimcileri
yok etmek, tüm halkı sindirmek, sus-
turmak, teslim almak amacıyla tecrit
politikasını gündeme getirdi.

19 Aralık katliamı sonrasında dı-
şarıda sendikalardan siyasi partilere,
derneklerden sosyalist, devrimci ba-
sına devrimci demokrat tüm kurumlar
basıldı ve susturulmak istendi. 

TAYAD’ın bütün şubeleri kapa-
tıldı. Çalışanlar tutuklandı.  Refor-
mistler -hepsi ÖDP gibi açıktan ol-
masa da- kendi kendilerine sokağa
çıkma yasağı ilan ettiler. 19 Aralık
katliamı ve tecrit politikaları bizim
dışımızdeki tüm kesimler üzerinde
başarıya da ulaştı. 

Ancak hapishanelerde ve dışarıda
TAYAD tarafından sürdürülen direniş
karşısında çaresizdiler. 

7 yıl boyunca çok büyük bir sansür
uygulanarak direnişin halk üzerindeki
etkisini kırmaya çalıştılar. Tutsaklara
direnişi bıraktıramayınca zorla tıbbi
müdahale ile yüzlerce direnişçiyi sa-
kat bıraktılar. 



Direnişçilere “tahliye rüşveti”
ile bıraktırmaya çalıştılar. Yine
başaramadılar. “Hapishanelerde
örgüt zorla ölüme yolluyor” diye
tahliye ettikleri ölüm orucu dire-
nişçileri dışarıda da direnişlerini
sürdürdüler. 

Küçükarmutlu’daki direniş ev-
leri bu yanıyla direnişin dışardaki
kalesine dönüştü. Dışarda halkı
tam teslim aldım derken oligarşi
Küçükarmutlu’da ikinci bir çare-
sizliği yaşadı. TAYAD’lılar ilk kez
dışarıda ölüm orucunda şehitler
vermeye başladı. Şenaylar, Gülsü-
manlar, Hülyalar, Cananlar, Zehralar... 

Dışarıdaki direniş İstanbul dışında
Ankara ve İzmir’e de yayıldı. Düşman
ne içeride ne de dışarıda devrimcileri
teslim almayı başaramıyordu. 

Bugün Yürüyüş dergisi basıldığı
gibi o zaman da devrimci basın ala-
nında yayın yapan Vatan dergisi di-
renişin sesi olduğu için sık sık basılan
kurumlardandı. Ve bu baskınlar o
dönemde direnişin bitirilmesi için
yapılan saldırılardan bağımsız değildi.
Çünkü Vatan dergisi kopkoyu bir
sansür ve otosansürün olduğu o gün-
lerde direnişin tek sesiydi. 

O dönemde yapılan Küçükarmutlu

operasyonunu ayrı bir bölüm olarak
ele alacağız. Dizimizin bu bölümünde
Vatan dergisi ve Dev-Genç’e yönelik
baskınlardan 2001 yılında yapılan
baskınlara da kısaca değineceğiz. 

8 Ağustos 2001
Vatan Dergisi Baskını: 
Her zaman olduğu gibi oligarşinin
polisleri sabahın saat 04.30'da da-
yandılar Vatan dergisinin merkez
bürosunun kapılarına. Kapılar, du-
varlar, bilgisayarlar, dergi çıkartmak
için gerekli olan tüm malzemeler
balyozlarla kırıldı. 12 dergi çalışanı
işkenceyle gözaltına alındı ve 3 kişi
tutuklandı. 

8 Ekim 2001,
Gençlik Gelecektir
Dergisi Baskını:

Dev-Genç’liler  ozaman da oli-
garşinin dışarıda susturamadığı
kurumlardan birisiydi. Çünkü
Cananlar, Zehralar, Özlemler
Büyük Direnişin dışarıdaki
ölüm orucunda şehit düşen
Dev-Genç’li kahramanlarıydı.
12 Ekim 2001'de Ülkemiz'de
Gençlik dergisi bürosu basıla-
rak 10'un üzerinde Dev-Genç'li
gözaltına alınıp tutuklandı.

10 Aralık 2001,
Vatan Dergisi Baskını:
En son 8 Ağustos’ta basılmıştı Va-
tan dergisi. Bütün kapı ve duvarları
kırılmış, dergi çıkartmakta kullanı-
lan teknik eşyalara el konulmuştu.
Üzerinden 6 ay geçmeden bu sefer
de 10 Aralık İnsan Hakları gününde
saat 05.00’de aynı şekilde kapı ve
duvarlar balyozlarla kırılarak ikinci
kez basıldı. Dergi çalışanı 7 kişi iş-
kencelerle gözaltına alındı ve iki
kişi tutuklandı. Fakat direnişin sesi
Vatan dergisi susmadı.  

Sürecek

Geleceğimiz İçin Mücadele Eden
Annelerimiz Serbest Bırakılsın!

İstanbul’da, Dev-Genç'liler ve TAYAD’lı Ailelerin,
tutsak devrimci annelerin serbest bırakılması için baş-
lattıkları kampanya devam ediyor. 30 Ocak günü saat
12.30’da Taksim Galatasaray Lisesi önünde masa açıldı.
Masanın yanına tutsak annelerin büyütülmüş fotoğrafları
konularak, herkese annelerin neden tutuklandıkları an-
latıldı, sohbet edildi. Son yapılan baskınlarda tutuklanan
avukatlardan Naciye Demir ve Şükriye Erden’in de
birer anne oldukları anlatıldı. 2 saat açık kalan masada
35 imza toplandı 

2 Şubat günü tekrar açılan masada Ünzile Araz'ın
TAYAD çalışanı olduğu, Yurdagül Gümüş mahallesinde
yozlaşmaya, fuhşa, çeteleşmeye karşı mücadele ettiği,
Naciye Demir ve Şükriye Erden’in ise direnen Hey
Tekstil işçilerinin avukatlığını yaptığı için tutuklandıkları
anlatıldı. 

5 Şubat’ta ise yine TAYAD’lı Aileler ve Gençlik Fe-
derasyonu tarafından Bakırköy Kadın Kapalı Hapishanesi
önünde yapılan eylemde “Geleceğimiz İçin Mücadele

Eden Annelerimiz Sahipsiz Değildir” pankartı açıldı.
“Devrimci Analar Serbest Bırakılsın”, “Devrimci Analar
Onurumuzdur”, “Halkın Avukatları Susturulamaz” slo-
ganları atılan eylemde 18 Ocak’ta polisin yalanlarıyla
tutuklanan avukatlardan Şükriye Erden’in kızı Merve
Demir basına bir açıklama yaptı. 

“Düne kadar onurlarıyla çalışan annelerimiz tutuk-
landı” diyen Demir, tutuklanan Av. Şükriye Erden ve
diğer avukatların düzenin pisliği yerine işkence görenlerin,
işten atılan işçilerin yanında oldukları için bu komplolarla
karşı karşıya kaldıklarını söyledi. 53 kişinin katıldığı
eylem sloganlarla sona erdi.
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Ülkemizde Gençlik

Gençliğin
Gündeminden

18 Ocak gecesi saat 02.00 sula-
rında Okmeydanı Haklar Derneği, İdil
Kültür Merkezi ve Gençlik Federas-
yonu’na AKP’nin işkencecileri tara-
fından yapılan baskınlarda pencerelerimiz, kapılarımız kı-
rılmış arkadaşlarımız en ağır işkencelere maruz kalarak
gözaltına alınmıştır.

Gençlik Federasyonu’na adeta savaşa gelir gibi gel-
mişlerdir. Önce 2. katın pencereleri kırılmış, önündeki de-
mir parmaklıkları  keserek içeriye giren işkenceciler Dev-
Genç’lilerin direnişiyle karşılaşmışlardır. Barikatları kuran
Dev-Genç’liler pencerelerden slogan atarak, ajitasyon çe-
kerek Okmeydanı halkına baskını anlatmışlardır. Pencereden
dışarıya bakan Dev-Genç’lilerin üzerine yukarıdan kaynar
su döküp gaz sıkmışlardır. Daha sonra Dev-Genç’liler marş-
lar söyleyerek bir kez daha düşmanı yerle bir etmeyi ba-
şarmışlardır.  Tam 6 saat süren direnişin ardından en son
bulundukları odanın içine dakikalarca bayılma durumuna
getirecek derecede gaz sıkmıştır eli kanlı işkenceciler. Ki-
mini merdivenlerden aşağıya atarak, kimini saçlarından sü-
rükleyerek götürmüşlerdir.Burada gözaltına alınan Dev-
Genç’liler; Şafak Yayla, Elif Sultan Kalsen, Mahir Bektaş,
Bakican Işık, Ebru Hatice Akbaba, Nehir Sarıkaya.

Baskının ardından her sene yaptıkları ahlaksızlıkları-
nı  bir kez daha azgınca gösterdiler. Şehitlerimizin resimleri
parçalanmış şehit mezarlarından alınan topraklar tuvale-
te dökülmüş, televizyon, teyp, buzdolabı,  çamaşır ma-
kinesi, bulaşık makinesi, lavabo, kombi, dolaplar kı-
rılarak kullanılmaz hale getirilmiştir. Odalarımızın içi-
ne konserve kutusu büyüklüğünde değişik bir gaz bom-
bası  atılmış, yataklarımızı yakmışlardır. Eşyalarımızı  bir-
birine katmışlardır. Duvarlara da ahlaksızca spreyle kü-
für ve çevik kuvvet yazmışlardır.

Okmeydanı’da Dev-Genç’liler Yoldaşlarını
Sahipsiz Bırakmadı!

Liseli Dev-Genç’liler baskın aramaları hala devam eder-
ken Okmeydanı Haklar Derneği’nin önünde sloganlar ata-

rak baskını ve işkencecileri teşhir ettiler. Buna tahammül
edemeyen işkenceciler 2 Liseli Dev-Genç'liyi döverek göz-
altına aldılar. Arkadaşlarımızı Gençlik Federasyonu önü-
ne getirerek akrep denen aracın içine sokarak Feriköy Ço-
cuk Büroya götürdüler. Ertesi gün de savcılıktan serbest
bıraktılar.

Sizin Namusunuz, Ahlakınız Ortadadır
Halkımız Sedat Selim Ay Gibi Şerefsizleri
Çok İyi Tanır!

Halkımız sizin tecavüzcü, ahlaksız Sedat Selim Ay'ını-
zı iyi tanır. Onuru, namusu olmayanlar ancak gecenin bir
yarısı hırsız gibi gelir. Büyük operasyonlar düzenleyerek,
ağır darbeler vurmuşlardır kendilerince. Her sene 100’den
fazla insanımızı  komplolarla gözaltına alıyorsunuz, tu-
tukluyorsunuz. Ama biz her defasında yüzbinler olmayı
başarıyoruz. Çünkü biz gücümüzü  tarihimizden alıyoruz.
Dev-Genç tarihi anti-emperyalist bir tarihten geliyor. Na-
sıl ki 6. filoyu denize döktüysek bugün de aynı coşkuy-
la aynı inançla mücadelemizi yükseltiyoruz. Beyazıt
Meydanı’nda tutsak Dev-Genç'lileri nasıl sahiplendiğimizi
dost düşman herkes gördü. Kimyasal gazlarla bizi teslim
almaya çalıştılar, BAŞARAMADILAR! Baskınlar yap-
tılar, 31 Dev-Genç'liyi tutuklayarak faşizmin zindanları-
na attılar yine de BAŞARAMADILAR! 

Dev-Genç tarihine yakışır bir şekilde direndiğimiz için
her defasında derneğimize azgınca saldırıyorlar. Liseler-
de, üniversitelerde olacağız. Ellerimizde bildirilerimizle
herkese teşhir edeceğiz onları. Tutsak Dev-Genç'lilerin ye-
rini doldurmak şimdi bizim görevimizdir. Daha fazla adım
atacağız, savaşımızın kurmayı olacağız. Şimdiki hedefi-
miz milyonlar olmaktır. Milyonlar olacağız, halk düş-
manlarından hesap soracağız. 

Hasan Selim’in Yoldaşları; 
Şimdi Hedefimiz Milyonlar
Olup Halk Düşmanlarından

Hesap Sormaktır!

30 Ocak günü Liseli Dev-Genç'liler Taksim Galatasaray Lisesi önünde
parasız eğitim kampanyasının masasını açtılar. Masada yapılan konuşmalar
eşliğinde imza toplandı. Masaya gelen insanlar parasız eğitim talebini des-
teklediklerini söylediler. 2 saat boyunca 60 imza toplandı, 500 bildiri dağıtıldı.

1 Şubat günü Liseli Dev-Genç'liler Okmeydanı'da bulunan Anadolu Kah-
vesi bölgesinde ve Piyalepaşa Mahallesi'nde bir kez daha Liseli Dev-Genç'-
lilerin örgütlenmesini engellemeye çalışanlara karşı kampanya çalışmalarını
yaptılar. Baskın esnasında işkencecilerin yırttıkları, kestikleri afişlere karşı
2 saatlik çalışma ile toplam 150 afiş asıldı.
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Parasız Eğitim Sınavsız Gelecek Hakkımızı Alana
Kadar Mücadele Etmeye Devam Edeceğiz!



İşkenceciler, faşist okul müdürleri, ih-
barcı okul bekçileri. Bu saydığımız 3 ka-
rakter kendi çıkarları için işkence yapan-
yaptıran, kendi çıkarları için istediği za-
man öğrencilerin gelecekleri ile oyna-
yanlardır. Eğitim hakkını gasp eden hat-
ta daha fazla para kazanabilmek için iş-
birlikçilik yapmanın, kısacası şerefsizli-
ğin adıdır bunlar.  Liseli Dev-Genç'lileri
"yola" getirmek için her türlü yolu dene-
yen, işbirliği içinde olan bu üçlü ekip ül-
kemizin her yerinde fabrikalarda, tarla-
larda, maden ocaklarında olduğu gibi sö-
mürü çarkını liselerde de döndürmeye ça-
lışmaktadırlar. AKP faşizmi bugün de-
mokratik haklarını isteyen işçiye, memura,
köylüye halkımızın her kesimine gaz
bombalarıyla, coplarıyla saldırıyor.  Fa-
şizm, tüm halkımızı baskı altında tutarak
haklarımızı gasp ediyor. AKP iktidarı ilik-
lerimize kadar sömürüyor. Bu halkın her
kesimi için olduğu gibi öğrenci gençlik
içinde böyledir. Ülkemizin her yanı MO-
BESE kameralarıyla ve işkencecilerle do-
ludur. Ülkede nasıl bir baskı var ise, bu
üniversitelerde ve liselerde de böyledir.
Üniversitelerde polis işbirlikçisi ÖGB'ler,
turnikeler ve kameralar, liselerde ise po-
lis işbirlikçisi bekçiler vardır. Bu yıl eği-
tim-öğretim döneminde bunun örneğini
liselerde sayısız kez yaşadık. Lise öğ-
rencileri "parasız eğitim" haklarını iste-
mesinler diye lise önlerinde yaptığımız ba-
sın açıklaması , bildiri dağıtımı gibi de-
mokratik faaliyetlerimizde faşist müdür-
lerin, bekçilerin polisle yaptığı işbirliği so-
nucu, sık sık işkenceciler tarafından göz-
altına alındık, işkencelerden geçirildik.  İş-
kenceleriyle, gözaltılarıyla Liseli Dev-
Genç'lilerin iradesiyle başa çıkamayan
müdürler artık öğrenciler üzerinde baskıyı
arttırıyor bizle olan iletişimi engelliyor-
du. Bunun için öğrencileri sırf bizimle kar-
şılaşmasınlar diye 1 saat erken bazen de
1 saat geç çıkarıyorlar. Arka kapıdan çı-
kardıkları bile olmuştu. Çünkü örgütlenip
okullarda olan faşist yönetimin çıkarlarını
teşhir etmemizden korkuyorlar. Biz lise-

lerde örgütlülüğümüzü, mücadelemizi
nasıl arttırıyorsak faşizm de daha fazla
saldırıyor, arkadaşlarımızı tutukluyor.
Geçtiğimiz aylarda hastahane önünde
devrimcileri sahiplendiği için komplolarla
tutuklandı Berk Ercan. Son olarak 18
Ocak günü devrimci kurumlara,der-
neklere yapılan saldırılardan Liseli Dev-
Genç’liler de paylarını aldılar. Hale Nur
ELİBÜYÜK için açtığımız çadıra bas-
kın yapıldı, Okmeydanında baskın es-
nasında Gençlik Federasyonu'nda bulu-
nan Nehir Sarıkaya, dışarıda ise baskı-
nı halkımıza sesli çağrılarıyla, sloganlarla
teşhir eden Dilan Poyraz ve Mahir Mete
Kul gözaltına alınmıştır. Ertesi gün ise
serbest bırakıldılar. Çünkü keyfi bir şe-
kilde gözaltına alındılar. Bu saldırının
amacı ülkemiz mahallelerinde, Sanat
Cephesi'nde, üniversitelerde, liselerde
olan örgütlülüğü koparmak, çalışmala-
rını, faaliyetlerini engellemektir.

Gözaltılar, işkenceler, tutuklamalar
ve yapılan baskınlar bize vız gelir.

Gözaltılarıyla, işkenceleriyle bizi
yıldıramayanlar hayvanca, kuduz kö-
pekler gibi saldırarak bizi bitirmeye
çalışıyorlar. Her baskında, gözaltında iş-
kence merkezlerinde sloganlarımızla
direnişimizle yanıltıyoruz bu köpekle-
ri. 

Bizler Liseli Dev-Genç'lileriz. Hiç-
bir zaman beyinlerimizi, irademizi
teslim alamadılar ve alamayacaklar. Po-
litikaları, bu onurlu mücadelemize,
ölüm karşısında  bir an tereddüt et-
meyen şehitlerimize, örgütümüze olan
bağlılığımıza, inancımıza hiçbir şekilde
zarar veremedi. En ağır işkenceleri yap-
salar da, bizleri katletseler de bu onur-
lu mücadelemizin bayrağını daima
yükseklere taşıyacağız. Liselerde pa-
rasız, bilimsel ve demokratik bir eği-
tim istemeye, liselerde örgütlenip,
umudu büyütmeye devam edeceğiz!..

Liseliyiz Haklıyız Kazanacağız!  

Saldırılarınız Bizi Yıldıramaz! Liselerde Umudu
Büyütmeye Devam Edeceğiz!

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

Liseliyiz Biz
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Dev-Genç’liler, 1 Şubat günü bir
araya gelerek, bir dönem süresince yü-
rütülen “Tutsak Dev-Genç’liler Ser-
best Bırakılsın” kampanya çalışma-
larının değerlendirmesini yaptılar.
Gençliğin üzerindeki baskılardan,
örgütlenme önündeki engellerden ve
demokratik kurumlara yapılan bas-
kınlardan bahsedildi. Baskınlarla, tu-
tuklamalarla amaçlanılanın devrimci
gençliği korkutup sindirerek dev-
rimci mücadeleyi bitirmek olduğu an-
latıldı. 

Anadolu’nun çeşitli yerlerinden ve
Avrupa’dan gelen yirmi Dev-Genç'li
bulundukları bölgelerde yaşadıkları
sorunlardan, öğrenci gençliğin çalış-
malarından bahsetti. Öğrenci gençlik
üzerindeki baskıların, saldırıların asıl

amacının düşünmeyen, sorgulamayan
böylesi adaletsiz, çürümüş düzenin
devamlılığını sağlayan bireyler ya-
ratmak olduğu anlatıldı. Bu düzene al-
ternatif olan devrimci gençliğin ancak
daha fazla sorumluluk alarak, daha
çok örgütlenme yaratarak bu düzeni
yıkabileceği vurgulandı. Hazırlanan
kurabiyeler yenilip çaylar içildikten
sonra marşlarla, halaylarla de-
ğerlendirme toplantısı bitirildi. 

Öte yandan komplolarla bir
yılı aşkın bir süredir tutuklu bu-
lunan Dev-Genç’liler için her
hafta Salı günleri Taksim Ga-
latasaray Lisesi önünde yapılan
eylem 6 Şubat günü de devam
etti.

Galatasaray Lisesi önünde

bir araya gelen Dev-Genç’liler, “1
Mayıs’a Katılmak Parasız Eğitim İs-
temek Grup Yorum Konserine Katıl-
mak Füze Kalkanına Hayır Demek
Suç Değildir” pankartını açtılar. “Tut-
sak Dev-Genç’liler Serbest Bırakıl-
sın”, “Yaşasın Dev-Genç Yaşasın
Dev-Genç’liler” sloganlarının atıl-
dığı eylemde Ahmet Bay tarafından
bir açıklama yapıldı. 

“43 yıllık Dev-Genç tarihinde
sosyalizm mücadelesinde hiçbir za-
man boyun eğmedik her zaman boy-
numuz dik yürüdük. Tutuklamalara,
gözaltılara, işkencelere rağmen dim-
dik yürüdük” diyen Bay, komploların
kendilerini korkutamayacağını söy-
ledi. 

Açıklamanın ardından yapılan bir
saatlik oturma eylemi sırasında bir de
masa açan Dev-Genç’liler, Yürüyüş
dergisi satışı, kuşlama ve bildiri da-
ğıtımı yaptılar.

Dev-Genç Tarihi, Türkiye Devrim Tarihidir!
Dev-Genç’lileri Teslim Alacağını Düşünenlere

Bu Tarih Cevaptır!

AKP, 18 Ocak Komplosu’yla 55 devrimciyi tutukla-
dı. Amaçları halkı sindirmek, kurdukları bu sömürü dü-
zenine çomak sokan devrimcileri bitirmekti. Ancak dev-
rimcileri bitiremeyeceğini bildiği için telefonla tehdit et-
meye devam ediyor. 

29 Ocak günü Ahmet Bay ve İsmail Cankat Özen'in ai-
lelerini telefonla arayan polis, "Oğlunuzla ilgili sizi bil-
gilendireceğiz" diyerek Vatan Emniyet Müdürlüğü adın-
daki işkencehaneye çağırdılar. Dev-Genç’lilerin aileleri-
ne, “Bu örgüt çok köklü bir örgüt” diyen işkenceciler, bu
tür baskı ve sindirme politikalarıyla devrimcileri bitire-
meyeceklerini bildiklerini de kabul ettiler.

Gençlik Federasyonu, polisin tehditleriyle ilgili bir açık-
lama yaparak, “Değil milyonlardan, bir tek insanımızdan
dahi korkuyorlar. Çünkü o milyonları örgütleyecek ola-
nın o insanlar olduğunu biliyor. Tek insanımız  bile, tek
bir Dev-Genç’li bile düşmanlarımızın gözünü korkutmaya
yetiyor. Biliyor düşman Kızıldere'den beri verdiğimiz sözü.
Biliyor Hasan Selim'e verdiğimiz sözü. Ve biliyor bütün
dünya dize gelip aman dilese de bizim tek kalan insanı-
mızın dahi 'sonuna sonsuza sonuncumuza kadar' bilinciyle
hareket edeceğini. Onun için arıyorlar ailelerimizi” dedi.

Federasyon açıklamasında polise çağrı yapılarak, “El-
lerinizi ailelerimizden çekin!” denildi.

Ailelerimizi Taciz Ederek Dev-Genç’lilerin
Mücadelesini Engelleyemezsiniz!

Ülkemizde Gençlik
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Merhaba Gençlik;
Nasılsınız, canavar gibi olduğu-

nuzu biliyorum ama yine de sorayım
dedim. Mektubu yazdığım tarihe
baktıysanız şu an tam olarak ne kadar
kişinin tutuklandığını tam olarak bil-
miyorum. Dün avukatları da hapis-
haneye getirdiler. Ama bugün de
muhtemelen çok sayı da tutuklanan
olacaktır. Metris yine 12 Eylül dö-
nemindeki gibi devrimci tutsaklarla
doldu. 

Saat 04.00 civarı cama baktığı-
mızda dışarıda 3 itfaiye ve yüzlerce
polis Gençlik'in binasının önündeydi.
Daha Bakican "Abi baskın olacak
galiba" demeden camların kırılma
sesi geldi kulağımıza, bir yandan da
işkenceciler - yanılmıyorsam hayvani
seslerden oluşan bir anlaşma yolu -
kendi aralarında bağrışıyorlardı. Tabii
bu onların korkularının da gösterge-
siydi. Düşünün 6 Dev-Genç'liye yüz-
lerce polisle gelmişler. Bizim için
gururdur tabi. Kırdıkları camlardan
biber gazı atmaya başladılar. Ama
40 dakika içinde giremediler. Yani
bunun sebebi sadece kendi korkuları
ve acizlikleridir.

40 dakika sonra içeri girdiler, bu
sefer bizim bulunduğumuz odaya da
1 saatte girebildiler. Biz camdan
dışarı çıkıp bize yapılan adaletsizliği,
hukuksuzluğu, pervasızlığı dile ge-
tiriyorduk. Bir helikopter sürekli çık-
tığımız camı ışığıyla aydınlatıyordu.
Baskında yok yoktu; helikopter, özel
tim, çevik kuvvet... Bu manzara, bi-
zim meşruluğumuzun, gücümüzün,
43 yıllık sapmadığımız çizgimizin
göstergesidir. O anda içinde olan bi-
razcık korku veya bilinmezlik bile
bu manzarayı görüp dağılıyordu. Vel-
hasıl, ellerindeki koca koca aletlerle
bulunduğumuz odayı kırmaya-dök-
meye uğraştılar. 1 saat sonra ancak
girebildiler. Duvarı kırmasına rağmen
5 dk. sonra girebildiler. İçeri girmek
için birbirlerine cesaret veriyorlardı.
O sırada içeri biber gazı attılar, biz
birbirimize kenetlendik. Girdiklerinde
tekmeler, tokatlar, coplar, küfürler

havada uçuşuyordu. Hani derler ya
salyalarını akıttılar diye sahiden biri
konuşurken salya akıtıyordu.

10 dakika kaba dayak attıktan
sonra arkadan kelepçeleyip aşağı in-
dirmeye başladılar. İndirmeye baş-
ladılar dememe bakmayın; merdiven
başında işkenceciler aşağı yuvarlıyor
biz de istem dışı aşağı kadar iniyor-
duk. En son indirdikten sonra çevik
otosuna sokana kadar da 10 dakika
uğraştılar, sokamadılar.

İçlerindeki TEM'cilerden biri söz-
de beni durdurmak için; "Şafak, ta-
mam artık, bitti artık." dedi. "Ne
bitti, bitmiş olan ne" dedim. O da
"Her şey bitti, senin için de bitti"
dedi. "Yok" dedik, "daha her şey
yeni başlıyor." Bu sözümüzden sonra
o sustu. Vatan'a götürdüler. Yolda
giderken mahalle derneğinin basıldığı,
leşçilerin eşyaları kamyona yükle-
diğini gördüm. Yolda giderken de
emir vermeye çalışan işkencecilerle
uğraştık. Hepimiz çok moralliydik.
Sanki eyleme gidiyor gibi coşkuluy-
duk. Tabi 4 gün sürecek bir eyleme
gidiyorduk da.

3 gün boyunca Vatan'da süren iş-
kenceleri, direnişimizi uzun uzun
anlatmayacağım. 3 gün boyunca
bizi korkutma, yıldırma, bezdirme
politikaları boşa çıktı. "Ökkeşler"
ağlama durumuna geldiler. Biz yani
ben dergicilerle aynı blokta kaldım.
Yani Utku, Tuncer abi, Halit abi,
İdil'den Barış, Özgür abi, İdil'den
Ahmet bir de Akit gazetesini bom-
balama şüphesiyle Mehmet (PKK’den

alınmış) simli bir arkadaş vardık.
Yan bloktan Cavit'in sesi, Baki ve
Erdem'in sesini duyuyorduk. Cavit'in
sesi aralıksız geliyordu bize, "Bir de
anlayabilseydik." Daha sonra Cavit'le
aynı hücredeki avukatlara sorduk,
onlar da Cavit'i anlamamışlar. Anla-
masak da o an en güzel seslerden
biriydi bizim için! (Cavit alınmasın)

Beni parmak izinden sonra avukat
görüşüne çıkardılar. Parmak izini al-
dıkları odanın oradan yan tarafa geçiş
var. Küçük, kamerasız bir oda... 2
saat sorgu yapmak istediler. Söz de
çapraz sorgu denen psikolojik işken-
ceyi yapmaya çalıştılar. Küçük odaya
6 işkenceci doluştu. Her zamanki te-
raneleri söylüyorlardı ama bu sefer
havlama tonundaydı. Ben de aralıksız
2 saat onları dinlemeyip işkencelerini
yüzlerine haykırınca çileden çıktılar.
İşkenceci başları, başta gülüyordu:
"Oğlum sen başka slogan, laf bil-
miyon mu, kafayı mı yedin?" di-
yordu. 2 saatin sonunda hepsinin
yüzü terliydi, bıktılar. "Allah belanı
versin, sen kafayı yemişsin" dediler
hücreye götürdüler. Dedim ya işken-
cecilerin bizler karşısında nasıl bir
iradesi olabilir ki.

Geçelim adliyeye, orada da 1 tam
gün ellerimiz kelepçeli halde nezarette
bekletildiler. Öyle bir savunma yap-
tım ki hepimiz dışarı çıkacaktık.
Ama hakim, duyma özürlü çıktı.
Artık hareket diliyle anlatabildiğimi
anlattım.

Sabah 08.30 gibi de hapishaneye
getirildik.

Gelelim “Dev Yürekli" dışarıdaki
arkadaşlara. Gençlik tüm bu baskıları
her sene yaşadı, yaşamaya devam
ediyor; dedik ya faşizm... Bu nedenle
şaşkınlık, tereddüt bize yakışan duy-
gular olmadı hiçbir zaman olmaya-
caktır da. Dev-Genç geleneğimize
yeni halkaları dışarıda siz, içeride
biz ekleyeceğiz. Herkese selamlar.

22.01.2013 Metris Hapishanesi
Şafak Yayla

“Dev Yürekli” Dışarıdaki Arkadaşlara;

“Dev-Genç Geleneğimize Yeni Halkaları 
Dışarıda Siz, İçeride Biz Ekleyeceğiz!”
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- Kozmik Oda: YALAN
- 11 Çelik Kapı: YALAN
- Şifreli Notlar: YALAN
Yalanlarla 55 Kişiyi 
Tutukladılar!
ADALET İSTİYORUZ!
AKP Yalanlarla Faşit
Terörü Gizleyemez
FAŞİZME KARŞI
BİRLEŞELİM

18 Ocak’ta devrimci kurumlara
yönelik yapılan baskınlar ve düzen-
lenen komplo yapılan eylemlerle
protesto edilmeye devam ediliyor.
AKP’nin yalanlarına karşı gerçek-
leri anlatmaya, komployu teşhir et-
meye devam edelim!

İstanbul-Armutlu
3 Şubat günü küçükarmutlu Halk
Cepheliler devrimci avukatlara, dev-
rimci sanatçılara ve Halk Cephelilere
yönelik saldırıları protesto etmek
için “Faşizme Karşı Demokrasi, Keyfi
Tutuklamalara Karşı Adalet İstiyoruz”
sloganıyla Halk Cephesi imzalı ya-
zılama yaptılar.

İstanbul-Ataşehir
Ataşehir’in 1 Mayıs Mahalle-

si’nde, Halk Cepheliler yaptıkları
yazılamalarla adalet istedi. 18 Ocak’ta
demokratik kurumlara ve avukatlara
karşı yapılan saldırıyla ilgili üç tane
yazılama yapıldı.

İzmir Özgürlükler Derneği
Dernek tarafından yapılan açık-

lamada, faaliyetlerine devam ettikleri
bildirilerek; “43 yıldır bitmedik ve
mücadelemizden, yolumuzdan bir
milim sapmadık. Bu yöntemleri de
boşa çıkardık her zaman ve yine çı-
karacağız” denildi. 

İstanbul-Örnektepe
Örnektepe Mahallesi’nde 19 Ocak

günü Cepheliler korsan eylem dü-
zenledi. Örnektepe Eti Bank Cadde-
si’ne pazar tahtaları ve çöplerden
barikat kuran Cepheliler, hazırladıkları
molotoflarla barikatları ateşe verip
caddeyi trafiğe kapattılar. 

Çekilen ajitasyonlarda “AKP’nin
işkenceci katil polisleri 18 Ocak sa-
baha karşı helikopterleri itfaiye araçları
TOMA’larıyla demokratik kurumlara,
halkın avukatlarına, halkın sanatçı-
larına saldırdı. Onlarca devrimciyi
gözaltına aldı. Buradan Amerikan
uşağı AKP iktidarının işkenceci katil
polislerine sesleniyoruz demokratik
kurumlara, halkın avukatlarına, halkın
sanatçılarına, devrimcilere saldırmak-
tan vazgeçin simit satın, biz buradayız
varsa cesaretiniz gelin” denildi. 500
metre ileride beklemelerine rağmen
korkudan gelemeyen polisler, Cep-
helilerin 21.30 eylemi iradi olarak
bitirip geri çekilmelerinin ardından
saat 22.00’de 9 adet akrep, çok sayıda
sivil araç, ekip otosu ve çevik kuvvetle
Etibank Caddesi’ni trafiğe kapatıp
halkın ekmek almasını bile engelle-
yerek mahallede terör estirdi. Eylem

boyunca “Umudun Adı DHKP-C”,
“Titre Oligarşi Parti Cephe Geliyor”,
“Önder Yoldaş Dursun Karataş”,
“Baskılar Bizi Yıldıramaz” sloganları
atıldı. Eyleme 18 kişi katıldı.

İstanbul-Taksim
2 Şubat günü Taksim Tramvay

Durağı'ndan Galatasaray Lisesine
kadar bir yürüyüş yapıldı. Yürüyüş
sırasında ÇHD avukatlarından Ali
Şafak, bir konuşma yaparak tutuk-
lamaların devrimci avukatları, sa-
natçıları ve gazetecileri yollarından
döndüremeyeceğini ifade etti. Şafak
devrimcilerin bu saldırılardan daha
da güçlenerek çıkacağını ve yollarına
devam edeceklerini söyledi.

Galatasaray Lisesi önünde Grup
Yorum / Sanat Cephesi adına Cihan
Keşkek basına bir açıklama yaptı.
Keşkek, Av. Taylan Tanay’ın kendi-
sine işkence yapan polise attığı tek-
menin faşizme karşı atıldığını belirtti.
Albüm kayıtlarının İstanbul Emniyet
Müdürlüğü tarafından gasp edildiğini
belirten Keşkek, tutuklanan Tavır
Dergisi çalışanları Gamze Keşkek
ve Veysel Şahin’i zulmün elinden
alacaklarını sözlerine ekledi. 

Konuşmaların ardından Grup Yo-
rum'a destek için orada bulunan sa-
natçılar Pınar Aydınlar ve Hakan Ye-
şilyurt ile birlikte türküler söylendi
ve halaylar çekildi.

Ankara
3 Şubat’ta Dev-Genç’liler, yapılan

baskınları ve tutuklama terörünü

Faşizme Karşı Demokrasi, Keyfi Tutuklamalara Karşı 

Adalet İSTİYORUZ!..

İstanbul Ankara
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teşhir etmek için Ankara Üniversitesi
Cebeci Kampüsü’nde bulunan Hukuk
Fakültesi’nde “Tutsak Dev-Genç’li-
lere Özgürlük”, “Yaşasın Dev-Genç
Yaşasın Dev-Genç’liler” yazılı kuş-
lama yaptılar ve “Tutsak Dev-
Genç’liler Onurumuzdur” yazılı pan-
kart astılar. Dev-Genç’liler bir kere
daha yoldaşlarını ve mücadelelerini
sahiplendiklerini gösterdiler. 

Dev-Genç’lilerin, baskınları teşhir
etmek amacıyla Ankara’da yaptıkları
basın açıklamalarına katılmasına ve
okulda çalışma yapmasına tahammül
edemeyen AKP’nin ahlaksız  polisleri
Dev-Genç’li Ülkücan Kaplan’ın ai-
lesini arayarak bir kez daha tehdit
etti. 

Metin isimli bir kişi tarafından
0539 551 69 86 numaradan 3 aydır
Kaplan’ın ailesi aranıyor. Ankara
Gençlik Derneği, telefon başından
kalkmayan Ankara polisinin tehdit-
leriyle ilgili olarak, “Bir kere daha
söylüyoruz ki biz Dev-Genç’iz! Bizi,
değil ailelerimizle tehdit etmek,
sokak ortasında katletseniz de biti-
remezsiniz. Biz bu halkın çocukla-
rıyız” açıklamasında bulundu.

Tekirdağ
Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde,

Çerkezköy Halk Komitesi tarafından
3 Şubat’ta yapılan eylemle, 18 Ocak
Komplosu teşhir edildi. Belediye
Meydanı’nda yapılan eylemde, “Dev-
rimci Avukatlar Onurumuzdur” pan-
kartı açıldı. Halka ve devrimcilere
yönelik yapılan baskı ve gözaltıların
anlatıldığı ve 40 kişinin katıldığı
eylem sloganlarla bitirildi.

HHB
Halkın Hukuk Bürosu, yaptığı

açıklama ile "Avukatlığı sadece mah-
keme salonlarına, dosyalara, dilek-
çelere hapsetmeyeceğiz. Devrimci
avukatlık geleneğine yeni halkalar
ekleyen tutuklu arkadaşlarımızı zul-
mün elinden çekip alıncaya kadar,
adliye koridorlarından mahkeme sa-
lonlarına, hapishane önlerinden so-
kaklara, her yerde mücadeleyi bü-
yütecek direnişi sürdüreceğiz" dedi.

ÇHD
4 Şubat tarihinde “Başbakan Hedef

Gösterdi, Dışarıdaki Avukatlara da
Saldırılar Başladı!” başlığıyla bir açık-
lama yapan Çağdaş Hukukçular Der-
neği (ÇHD), İzmir şubelerine, der-
neklerine yönelen hukuksuz uygula-
maları teşhir etmek, örgütlenme ve
dayanışma çağrısı yapmak üzere İzmir
Adliyesi kafeteryasında kurdukları
masaya polisin saldırılmasını protesto
etti. 

Açıklamada, masada bulunan af-
işlerin yırtıldığı, bu saldırıya karşı
koymak isteyen ÇHD’lilerin darp edil-
diği belirtilerek, “Siyasi iktidar, der-
neğimizi hedef haline getirmekten
derhal vazgeçmelidir. Bilinmelidir ki,
bu saldırılar tutuklu meslektaşlarımıza
sahip çıkmamıza, onların yolundan
yürümemize asla engel olamayacaktır.
Mücadelemiz bütün gücüyle kesintisiz
olarak sürecektir” denildi.
İzmir ÇHD ise 5 Şubat’ta bir

açıklama yaparak, “Üyelerimizin de
desteğiyle, dayanışma masamız 5
Nisan 2013’e kadar her gün açık
kalacaktır. Çağdaş Hukukçular Der-
neği, gücüne güç katan dostlarıyla
omuz omuza saldırılara karşı dur-
maya ve devrimci avukatlık yapmaya
devam edecektir” dedi.

Bulgar Anti-faşist Birliği
18 Ocak komplosuyla ilgili olarak

Bulgar Antifaşist Birliği'nin Onursal
Başkanı Profesör Dr. Velko Valkanov
tarafından Adalet Bakanı Sadullah
Ergin’e hitaben bir protesto metni
yazıldı. Valkanov, “Bana 9 avukatın
tutuklandığı bilgisi ulaştı. Bildiğim
kadarıyla bu avukatlar temel hak ve
özgürlükler için mücadele eden avu-
katlardır. Bulgar Antifaşistler adına
Türkiye yetkililerinin yaptığı bu ha-
reketi protesto ediyorum. Türkiye
gerçekten demokratik bir ülke ise,
tutuklananlar derhal serbest bırakıl-
malıdır” dedi.

Cumhuriyetçi Avukatlar
Derneği (RAV), Alman
Avukatlar Derneği (DAV)

Almanya’nın Berlin şehrinde faa-

Adalet İstiyoruz!
Halkın Hukuk Bürosu, 18 Ocak

Komplosu ile ilgili olarak “Faşizme
Karşı Adalet İstiyoruz” başlığıyla yazılı
bir açıklama yapıldı. Açıklamada bas-
kınların avukatları hizaya çekme, genel
olarak da halkı sindirme operasyonu
olduğu vurgulanarak, “Meslektaşları-
mızın serbest kalması için vereceğimiz
mücadele faşizme karşı demokrasi mü-
cadelesidir” denildi.

HHB ve ÇHD üyesi olan avukatların
derhal serbest bırakılması için verilecek
mücadelede desteğe ihtiyaç olduğunun
belirtildiği açıklamada “Meslektaşla-
rımızı düzenli ziyaret edebilirsiniz,
onlara mektup gönderebilirsiniz, Adalet
Bakanlığı’na protesto faksları çekebi-
lirsiniz, yapılan işkence ve arama
biçimi nedeniyle İçişleri Bakanı hak-
kında suç duyurusu yapabilirsiniz veya
istifa edin faksı çekebilirsiniz, tutuklu
arkadaşlarımızın girdiği davaları takip
ederek, dayanışma içersinde olduğu-
nuzu belirten bir metin sunabilirsiniz”
çağrısında bulunuldu.

Tutuklu avukatların adresleri şöyle:
Av. Selçuk KOZAĞAÇLI (ÇHD Genel
Başkanı, HHB avukatı, Kandıra 1 Nolu
F Tipi Hapishanesi) 

Av. Taylan TANAY (ÇHD İstanbul
Şube Başkanı, HHB avukatı, Kandıra
1 No’lu F Tipi Hapishanesi) 

Av. Günay DAĞ (ÇHD üyesi, HHB
avukatı, Kandıra 1 No’lu F Tipi Ha-
pishanesinde ) 

Av. Güçlü SEVİMLİ (ÇHD İstanbul
Şube sekteri, Kandıra 1 No’lu F Tipi
Hapishanesi) 

Av. N. Betül Vangölü KOZAĞAÇLI
(ÇHD Ankara yöneticisi, HHB avukatı,
Bakırköy kapalı kadın Hapishanesi) 

Av. Ebru TİMTİK (ÇHD üyesi,
HHB avukatı, Bakırköy kapalı kadın
Hapishanesi) 

Av. Barkın TİMTİK (ÇHD Üyesi,
HHB avukatı, Bakırköy kapalı kadın
Hapishanesi) 

Av. Şükriye ERDEN(ÇHD Üyesi,
Bakırköy kapalı kadın Hapishanesi) 

Av. Naciye DEMİR (ÇHD Üyesi,
Bakırköy kapalı kadın Hapishanesi)
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liyet yürüten RAV ve DAV tarafından
25 Ocak’ta yapılan yazılı açıklamada,
“7 Eylül 1990 tarihli ‘Avukatların
rolüne ilişkin BM-Temel İlkelerinin’
uygulanmasını ve yerine getirilmesini
talep ediyor ve İstanbul Barosu'nun
tutuklanan meslektaşlarına ilişkin
destek açıklamasına katılıyoruz. Ay-
rıca yukarıdaki yasanın 16. madde-
sine göre devlet avukatların savunma
haklarını herhangi bir engelleme,
tehdit, korku ya da dışarıdan gelen
müdahalelere karşı güvenlik altına
almakla yükümlüdür. Avukatlar mes-
leki sorumluluklarından ve yüküm-
lülüklerinden dolayı haklarında; ne
soruşturma açılabilir ne takip edile-
bilir ne de tehdit edilebilir” denildi.

Suriye Barosu 
Suriye Barosu, ÇHD Genel Baş-

kanı Selçuk Kozağaçlı ve ÇHD İs-
tanbul Yönetim kurulu üyesi Oya
Aslan’ın Suriye halkının zararını ya-
kından görmek ve ortak hareket et-
meyi planlayıp, Türkiye hükümetine
karşı, Suriye’deki olaylara karışma-
sından dolayı suç duyurusunda bu-
lunacaklarını belirtti. 

19 Ocak tarihli açıklamada,

AKP’nin ÇHD’li avukatlara yönelik
saldırısına karşı Arap ve Uluslararası
tüm hukuk örgütleri, özellikle de
Arap Avukatlar Birliğini, Uluslararası
Avukatlar Meclisini ve Uluslar arası
Barolar Birliğini açık ve net tavır
almaya çağrıldı.

Rusya Bolşeviklerin Birlik
Komünist Partisi

Rusya’da, 70 örgütlenmesi bu-
lunan Rusya Bolşeviklerin Birlik
Komünist Partisi, internet sitesinde
24 Ocak tarihinde “Türkiye’de Faşist
Terör” başlığıyla yayınladığı baskın
haberinin beraberinde, Halkın Hukuk
Bürosu tarafından yapılan 374 nolu
açıklamanın tamamını da yayına
koydu. Parti, www.vkpb.ru adresinde
yayın yapmaktadır.

Venezüella
18 Ocak Komplosu ile tutuklanan

avukatlara ve devrimcilere destek
olmak amacıyla Venezüella’da faa-
liyet yürüten şu örgütler ortak bir
destek mesajı yayınladılar: “Halkların
Kucaklaşması Kolektifi, Simon Bo-
livar Okulu, Radikal Bolivarcı Al-

ternatif Kolektifi,
Doğrudan Demokrasi
Kolektifi, Jose Rafael
Nieves Toplumsal
Köylü Hareketi, Ulu-
sal Komünal Hareket,
Milletvekili Oresteres
Leal, Milletvekili Car-
los Partidas, Savcı
Cleotilde Avendanyo,
Avukat ve Gazeteci
Israel Sotillo, Cojedes
Eyaleti Kültür Cep-
hesi, Gazeteci Oscar
Farfan, Radikal Bo-
livarcı Avukatlar Ko-

lektifi, Alexis Campos, Doktor ve
Ceza Avukatı Moises Diaz Zamora,
13 Nisan Dergisi, Tenör Victor Rod-
riguez, Andres ve Ramon Parquier
Hücresi (Caracas, Miranda, Aragua
ve Carabobo bölgeleri), 60'lı yılların
Dostları Vakfı (Falcon, Lara, Yaracuy
bölgeleri), Argimiro Gabaldon Ko-
münü (Lara bölgesi), Yurtsever Millet
Meclisi Komitesi (Fabricio Ojeda),
Toldos 5 Temmuz (Petare bölgesi),
4 Mayıs Mahalle Cephesi (Petare
bölgesi), Petare Televizyon Kanalı
Kolektifi, Eylemdeki Palo Verde
Kolektifi, Sucre Devrimci Sanatçılar
Cephesi, Barbaro Rivas (Petare Böl-
gesi), Petare Sanatçılar Cephesi,
Guevaracı Öğrenciler (Sucre), Sos-
yalist İşçi Hareketi (Sucre), 23 Ocak
Sergio Rodriguez Kolektifi, Fara-
bundo Marti Kolektifi, Salvador Al-
lende Kolektifi, La Piedrita Kolektifi,
Montaraz Kolektifi, La Libertad Ko-
lektifi, Ernesto Guevara Komitesi,
Sierra Maestra Komünü, Los Arbo-
litos Spor Grubu, Ayacucho Sosyal
Vakfı, Bloque 2 Spor Grubu, 3 Kök
Kolektifi, Güneşin Doğuşu Kolektifi,
Simon Bolivar sosyalist Komünü,
El Panal 2021 Sosyalist Komünü,
Kapu Kapu Tiyatro Grubu, İlk Adım
- Hümanist Grup, Milis C. Kolektifi,
Reserva Social Vakfı, Danilo An-
derson Vakfı”

Örgütlerin yaptığı ortak açıkla-
mada, “Venezüellalı kitle örgütleri,
milletvekilleri, avukatlar, aydınlar,
sanatçılar olarak Türk burjuvazisi
ve emperyalizmin çıkarları doğrul-
tusunda devrimcileri, avukatları, sa-
natçıları haksız yere hapse atan Türk
devletini kınıyor, tutuklananların bir
an önce serbest bırakılmasını talep
ediyoruz” denildi.

İzmir

Elazığ
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Türkiye komplolar tarihi böyle
kara mizah görmedi. 18 Ocak 2013
günü “7 şehirde eş zamanlı DHKP-
C operasyonu” adıyla yasal kurumlar
basıldı. Demokratik mücadele yürüten
insanlar gözaltına alındı. 86 kişiden
55’i tutuklanarak hapsedildi. AKP’nin
haramiler ordusu, binbir emekle
kurulmuş kurumların kapılarını kırdı,
duvarlarını yıktı. Binbir emekle alın-
mış eşyalarını paramparça etti. İşine
yarayanları yağmaladı, çaldı. Öyle
azgın ve kin doluydu ki yağma ordu-
su, istisnasız gözaltı boyunca herkesi
işkenceden geçirdi. Gençlik
Federasyonu gibi kurumlarda, direnen
bir avuç insan üzerine kaynar sular
dökecek, ne olduğu belli olmayan
gazlar atacak, helikopterle indirmeler
yapacak kadar “güçlü”ydüler. Devrim
şehitlerinin resimlerini parçalayacak,
gözlerini oyacak kadar da güçsüz-
düler. 

Gençlik Federasyonu ve Yürüyüş
dergisine itfaiye merdiveniyle camdan
girecek kadar vakitleri dardı. Aceleleri
vardı. AKP’nin saltanatının geleceği
söz konusuydu. Bu yüzden en etkili
demokratik muhalefete saldırdılar.
Basılan adresler ve gözaltına alınanlar
gerçek niyeti ortaya koyuyordu:
TAYAD, Gençlik Federasyonu,
Halkın Hukuk Bürosu, ÇHD, İdil
Kültür Merkezi-Grup Yorum, İstanbul
ve İzmir’de Haklar ve Özgürlükler
mücadelesi veren dernekler ve bu
kurumların çalışanlarının evleri. Yani
işkence, yozlaşma, sansür, komplo,
“Kentsel Dönüşüm” talanı, emper-
yalizm işbirlikçiliği, açlık, yoksulluk,
sömürü politikalarının karşına demo-
kratik, meşru haklarını kullanarak
dikilenler, halkı savunanlar.

Saldırıyı, “Terör örgütünü
çökerttik” balonuyla sundular. Saldırı
o kadar aleni, o kadar hukuksuz, o
kadar keyfiydi ki;  bu klişe balon

çok geçmeden patladı. Durumu kur-
tarmak için kafa patlattılar ve kap-
asitelerinin izin verdiği en orijinal
yalanı buldular, “kozmik odaları
var”, “Türkiye’nin kozmik bilgilerini
yabancı devletlere gönderiyorlar.”
MİT’i, JİTEM’i, Emniyet
Müdürlüğü’nü, AKP’yi basmadıkları,
aralarında hiç bunlara ait kimse olma-
dığı için bunu da tutturamadılar. 

Önce muhabirler, köşe yazarları
devreye girdi operasyonun meşruiyeti
için. Yetmedi. Ardından Emniyet
Müdürlüğü “kozmik oda” masalını
uydurdu, kimse yutmadı. Valilik dev-
reye girdi, olmadı. Televizyon prog-
ramları, "baskın klipleri" yayınladılar,
daha fazla teşhir oldular. Ortada bir
“DHKP-C operasyonu” vardı ama
ne basılan bir DHKP-C üssü, ne
yakalanan bir illegal örgüt üyesi ne
silahlar ne bombalar hiçbir şey yok-
tu.

Operasyonun asıl sahibi sazı eline
aldı. Nerde kamera bulsa anlatmaya,
programlara çıkmaya başladı. “11
çelik kapıları var." “Bir apartman
dairesinde gecenin yarısında avu-
katlar toplanıp, 11 çelik kapı var
orada, ne iş görür? Bu çelik kapı-
ların arkasında acaba ne iş yapılıyor.
Bu çelik kapılar açılamıyor. Bu
çelik kapılar açılmaya çalışılıyor.
Açılamayınca ne yapacak güvenlik,
camdan giriyor. İçerde ne isterseniz
var. Yakılmak istenen evraklar, sahte
kimlikler. Kim bunlar? İşini iyi bilen
avukatlar. Dışarda da bazı avukatlar
o avukatlarla ilgili 'Onlara müdahale
edilemez' diyor. Hadi canım sen
de… Nasıl edilemez. Onlar teröre
yandaşlık yapıyorsa bal gibi de edilir.
Avukat hakkı savunacak, terörizmi
değil” dedi Başbakan Tayyip
Erdoğan. Çok merak etmişler, “acaba
bu devrimci avukatlar bürolarında
evlerinde ne yaparlar, ne yer ne içe-

ler?” Madem ki kimse devletin
kurumlarına ve savucularına inan-
mıyor o halde başbakan konuşacak
tabi. Ne de olsa onun söyledikleri
mutlaktır. Ne de olsa zat-ı muhteremin
söyledikleri Allah’ın kelamıdır. 

ÇHD cevap verdi: “Avukatlardan
henüz daha kapının açılması talep
edilmeden, kolluk kuvvetleriniz son
derece terörize bir şekilde ve hazırlıklı
olarak, avukatların konutundaki tek
kapı kırılarak içeri girmiştir.
Avukatların bürolarında 11 çelik kapı,
sahte kimlikler, yakılan dosyalar?
hepsi yalandır. Yalandan kim ölmüş.
Çevir çevir söyle, bozuk plak gibi
Erdoğan. Bizi başkasına benzetiyor
Amerikan uşakları. O yalanları yedi-
receğiz size.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ara-

ÇÖKEN KOMPLOYA OMUZ VEREN VERENE! AÇIKLAMALAR 
AÇIKLAMALARI KOVALIYOR! SIRA KİMDE? HADİ TÜSİAD, 

HADİ MÜSİAD, HADİ OBAMA YETİŞİN ALTINDA KALDILAR…

Yetmez Kanun Çıkartın, ‘DHKP-C Operasyonu Yaptık,
Örgütü Çökerttik Aksini Söyleyene Müebbet, İdam!

Güç Bizde!’ Deyin Haydi…

GERÇEK İŞTE BU RESİMDE
GÖRÜNENLERDİR!

YALANLARLA
DEMOKRATİK

KURUMLARIMIZDA
ESTİRDİĞİNİZ FAŞİST

TERÖRÜNÜZÜ
GİZLEYEMEZSİNİZ.

YALANLARINIZI BİR BİR
SURATINIZA ÇARPACAĞIZ!
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ma sırasında çekmiş olduğu görün-
tüleri kamuoyu ile paylaşsın. Herkes
görsün nasıl bir şey şu kozmik oda
denen şey. Yayınlayın elinizdeki
görüntüleri halkımız da görsün koz-
mik odaları.

Birazcık inancınız varsa eğer,
Allah’ınızdan korkun. Ama sizin her
şeyiniz sahtedir. 
İstanbul Emniyetinin “Kozmik

oda”, “13 çelik kapı”, “yakılan
belgeler” gibi yalanları artık çoktan
rafa kaldırmıştır. Yalanlar şimdi
Obama’nın yaverinin dilinde... 

Erdoğan, “Tedbirleri ve müda-
haleleri görüyorsunuz. Gerek istih-
barat teşkilatlarımız, gerek güvenlik
güçlerimiz çalışıyorlar. Geçenlerde
İstanbul’da yapılan operasyonu gör-
dünüz. Bu operasyonda polisimiz
gayet başarılı şekilde operasyonu
gerçekleştirmiş ve burada bu terör
örgütünün mensuplarından ciddi bir
kısmı, ele başları ele geçirilmiştir.
İçlerinde 11 avukat var. Biz milleti-
mizle beraber bu işi çözeceğiz.
Burada çelik kapılar mı var kaynak-
larla keseceğiz. Kestik kestik, kese-
medik camdan gireceğiz ama bu işi
yapacağız. Hükümet olarak görevimiz
halkımızın güvenliğini sağlamaktır.
Bize icazet sandıkta bunun için verildi.
Bunu başarmak için elimizden geleni
yapacağız. Bunun böyle bilinmesi
gerekir. Kimse başka bir şey bekle-

mesin. Oyunun kuralları neyi gerek-
tiriyorsa bunu yapacağız” şeklinde
konuştu.

Katıldığı Fatih Altaylı’nın Teke
Tek programında ise; “DHKPC ile
ilgili çok ciddi operasyonlarımız oldu
polisimizi bu konuda kutluluyorum.
Bir daireye giriyorsunuz 11 çelik
kapı çıkıyor.

Açmakta zorlanıyorlar, itfaiye yar-
dımıyla içeri girildiğinde içerde 11
avukat. Evrakların yakılma gayretine
girilmiş. Ne yazık ki Türkiye'de dışa-
rıda avukatım diye gezenler onlara
sahiplenme durumuna geçiyorlar.
Ana muhalefetin başkanı da bunları
sahiplenme durumuna geçiyor.” diye
anlatıyor. Komplo senaryosunu
Başbakan ve polis ortaklaşa hazırla-
mış. Öyle ki ortada “11 çelik kapılı
bir oda” yok. Ama olmayan oda
kurum kurum gezdiriliyor. Her açık-
lamada oradaydı buradaydı diye yer
değiştiriyor. Zaten önemli olan da
gerçekleri anlatmak değil. Durumu
toparlamak. Ama işte yalan öyle bir
şey ki asla ilelebet süremez.

Operasyonun teknik sahibi de
başka bir açıklamayla ortaya çıkıyor.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Turan
Çolakkadı, Başsavcı Vekilleri Fikret
Seçen ve Ateş Hasan Sözen de yanına
alarak o güne kadar gündeme sokul-
muş ve altı boşalmış teraneleri bir
kez de kendisi yazılı ve sözlü belir-

terek durumu kurtarmaya çalıştı. “Bu
soruşturmada kapsamlı delillere
ulaşıldı. Tanık beyanları, teknik
takipler ve toplanan bilgiler yeterli
görüldü ve bir kısım kişiler yaka-
landı” diyerek “suikastleri engelle-
diklerini” açıkladı.

Kasdettileri operasyon görüntü-
lerini yayınlayın deniyor, yayınla-
mıyorlar. Deliler var diyorlar, göste-
remiyorlar. 

“Dosya gizlidir” diyerek ne sanık-
lara, ne avukatlarına gösteriyorlar
ama çıkıp çıkıp açıklamalar yapı-
yorlar. Neden? Bu telaşınız ne? Geçin
yalanları, iftiraları. Neyin üstünü ört-
meye çalışıyorsunuz, onu açıklayın.
Hangi delilleri buldunuz? Açıklayın
da görsün herkes.Yalanlarla terörü-
nüzü meşrulaştıramazsınız.

Faşizmi bu kadar bocalatan, su-
çüstü yakalanmanın telaşıdır.
Sahiplenmenin boyutudur. Şimdiye
kadar olmayan bir direniş ve sahip-
lenmeyle karşılandı AKP’nin saldırısı.
İşte faşizmi geriletecek olan budur.
AKP’nin saldırılarına karşı her alanda
direnmeliyiz ve direnenleri daha fazla
sahiplenmeliyiz. Yalanların, dema-
gojilerin üzerine yılmadan gitmeliyiz.
Faşizmin elinde olan tek şey yalanları
ve demagojileridir. Gerçekler bizim;
Biz kazanacağız.

İstanbul
TAYAD'lı Aileler, 1 Şubat günü Galatasaray Lisesi

önünde masa açarak “AKP Zulmüne Karşı Milyonları
Örgütleyeceğiz” kampanyasının çalışmalarına devam ettiler.
Masada 800 bildiri ile 16 Yürüyüş dergisi dağıtıldı. Ayrıca
masa boyunca dağıtılan bildiri megafonla okundu.
TAYAD'lılar AKP ve politikaları üzerine sohbetlerde etti-
ler.

Ankara
31 Ocak günü Halk Cepheliler tarafından “Milyonları

Örgütleyeceğiz” kampanyası çerçevesinde Hüseyingazi
Mahallesi'nde afiş asıldı. Ayrıca birçok yere de “F Tipi Film”
afişleri ile komployla tutuklanan devrimcilerin serbest bıra-
kılması için “Türkiye'de Hukuk Yok Mu? Adalet İstiyoruz!”
afişleri olmak üzere toplamda 50 afiş asıldı.

Bursa
6 Şubat günü Bursa’nın Gemlik İlçesi’nde Halk

Cepheliler “AKP Zulmüne Karşı İşçi, Memur, Gençlik
Tüm Halk Birleşeceğiz Milyonları Örgütleyeceğiz“ kam-
panyasının ve F Tipi Film’in afişlerini astılar. 

Gemlik'in Dereboyu ve Orhangazi caddeleri ile Yunus
Emre ve Yeşilova mahallelerinde toplam 30 adet "Milyonları
Örgütleyeceğiz" afişi ve 10 adet de F Tipi Film afişleri asıldı.

55 Devrimciden Korkanların Karşısına Milyonlar Olup Dikileceğiz!
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Hey Tekstil İşçileri
Hey Tekstil işçileri İstanbul’da, 1

Şubat günü, Levent’teki Kanyon
AVM önünde bir araya geldiler.
“TOBB Yöneticisi Aynur Bektaş’tan
Haklarımızı İstiyoruz Alacağız” pan-
kartını açıp, yolu trafiğe kapatarak
TOBB (Türkiye Odalar ve Borsalar
Birliği) önüne doğru yürüyüşe geç-
tiler. Sloganlar eşliğinde polis bari-
katının önüne gelindi. 

Barikat önünde yapılan açıklam-
ada direnişin üzerinden 4 mevsim
geçtiği, hukuka, mahkemelere,
TOBB’ye, polise karşı direnişin
devam ettiği vurgulandı. 

Yapılan basın açıklamasında; tüm
baskılara rağmen eylemlerini hak-
larını alıncaya kadar kararlılıkla
sürdüreceklerini vurgulayan işçiler,
hep birlikte Haklıyız Kazanacağız ve
İşçi Marşlarını söylediler. Sonra tekr-
ar eylemin başladığı Kanyon AVM
önüne kadar yapılan yürüyüşün ardın-
dan eylem sona erdi.

2 Şubat günü de Taksim’de bir
araya gelen Hey Tekstil işçileri, çalı-
nan haklarını alana kadar direnece-
klerini bir kez daha haykırdılar. Üç
aylık maaşları ve kıdem tazminatları
ödenmeyerek işten atılan işçiler, hak-
larını alana kadar eylemlerine devam
edeceklerini açıkladılar. “Baskılar
Gözaltılar Tutuklamalar Bizleri Yıldı-
ramaz! Avukatlarımız Serbest
Bırakılsın” ve “Gasp Edilen Hak-
larımızı İstiyoruz” pankartının açıldığı
eylemde Taksim Meydanı’ndan Gala-
tasaray Lisesi önüne kadar yüründü.
Galatasaray Lisesi’nin önüne gelin-
diğinde basına bir açıklama yapıldı.

“İş cinayetlerinin ve işten atmaların
son bulması, emeğimizin karşılığını
alarak adaletli bir yaşamın kurul-
ması bizlere bağlı” denilen açıklam-
ada hakların kazanılması için örgüt-
lenmenin önemi vurgulandı. Eylem,
sloganlarla sona erdi. 

5 Şubat’ta, eylemin 361. günü
TOBB’ye yürüyen işçilerin önü yine
polisler tarafından kesildi. Yapılan
açıklama ve atılan sloganların ardın-
dan eylem bitirildi.

Kırklareli Şekerteks İşçileri
Kırklareli’de direnişlerinin onun-

cu haftasında Şekerteks işçileri
eylemlerine devam ettiler. Eylemde
Şekerteks işçileri adına Şeyda Bakar,
“Mustafa Şeker ve Halkımıza”
başlıklı bir açıklama yaptı. Bakar, on
haftadır devam ettikleri direnişler-
inden haklarını alana kadar vazgeç-
meyeceklerini, her çeşit meşru dire-
niş yöntemlerini kullanacaklarını
söyledi. Halka sessiz kalmama çağrısı
yapan Bakar, “Sessiz kalırsak
haksızlıkları, adaletsizlikleri yara-
tanları cesaretlendirmiş oluruz” dedi.

Açıklamada işçilerin avukatlarına
ve devrimci kurumlara yönelik gözaltı
ve tutuklama terörüne de değinildi.
Yaşananların AKP faşizminin açık
göstergesi olduğu vurgulandı. 30 kişi-
nin katıldığı eyleme Kırklareli Halk
Komitesi de destek verdi.

3 Şubat’ta 11.’si gerçekleştirilen
eylemde yapılan konuşmalarda ise
“Bizler Şekerteks işçileri olarak bura-
dan direnen Hey Tekstil işçilerine,
Çorludaki Daiyang işçilerine ve hak-
ları için direnişte olan tüm ezilenle-

re, direnerek kazanılacağını bizlere
gösteren işçi arkadaşlarımıza sevgi ve
selamlarımızı gönderiyoruz” denildi.

18 Şubat’ta mahkemeleri olduğu-
nu hatırlatan işçiler, “ŞEKER TEKS
TEKSTİL fabrikası patronu Musta-
fa Şeker, paralarını çaldığın biz 374
Şeker Teks işçileri alacağımız para-
ları geri iade edene kadar peşini
bırakmayacağız. 11 haftadır biz
Sekerteks işçilerini yalnız bırak-
mayan Kırklareli Halk Komitesine
teşekkür ediyoruz” diyerek açıkla-
malarını bitirdiler.

Ardından da oturma eylemine
geçildi. Eylem sloganlar ve halaylarla
sonlandırıldı.

Kuzu Deri İşçileri
Devrimci İşçi Hareketi (DİH),

48 gündür direnişte olan Kuzu Deri
işçisi Mehmet Şefik Dağ’ı 4 Şubat
günü ziyaret etti. “Kuzu Deri İşçisi
Yalnız Değildir” pankartının arkasın-
da “İşçiyiz Haklıyız Kazanacağız”
yazılı önlükleri giyen DİH’liler “Dire-
ne Direne Kazanacağız, İşçiyiz
Haklıyız Kazanacağız” sloganları
ile direniş yerine geldiler.

Basına bir açıklama yapılan ziya-
rette, üç Kuzu Deri işçisinin sendikaya
üye olduğu için işten çıkarıldığı belir-
tilerek, “Kuzu Deri işçisi Mehmet
Şefik Dağ ve Kuzu Deri işçilerinin
yalnız olmadıklarını belirtmek isteriz.
Kuzu Deri işçisi sadece kendisi için
değil aynı zamanda tüm işçiler için
mücadele ediyor. Sendikalı olmak,
kötü çalışma koşullarının düzeltil-
mesi ve atılan işçilerin geri alınması
talepleri en meşru haklarıdır. İşte bu

İşçi Direnişlerinden Korkan AKP’nin Zulmüne Karşı
Avukatlarımızı Savunacağız
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meşruluk bilinciyle direniyor ve istiy-
or haklarını” denildi.

Açıklamadan sonra Hey Tekstil
işçileri de sloganlar eşliğinde ziyarete
geldiler. Direniş üzerine yapılan soh-
betlerde, ortak mücadelenin önemi-

ne vurgu yapıldı. Patronların kendi
aralarında her türlü rekabet, çıkar
farklılıkları olmasına rağmen kendi
sendikalarında, derneklerinde örgüt-
lendikleri, işçilerin dağınık, örgütsüz
olmasını fırsat bilerek pervasız-

laştıkları dile getirildi. Kuzu Deri işçi-
si her Cumartesi akşam saat 18:00’de
Taksim Meydanı’ndan Galatasaray
Lisesi önüne yapılan yürüyüşe katı-
lacağını söyledi. 1 saat süren ziyaret
atılan sloganlarla sonlandırıldı.

Hem bulunduğu yerin İstanbul’un en güzel yerlerinden biri olması, hem
de kapılarının sürekli devrimcilere açık olması nedeniyle iktidarların gözü her
zaman Küçükarmutlu Mahallesi’nin üzerinde olmuştu.

Her fırsatta mahalle halkını yerlerinden edip, bu araziye villalar yapıp zen-
ginlere, Arap şeyhlerine peşkeş çekmenin hesabını yaptılar. Ama ne zaman
saldırsalar, hep mahalle halkının direnişiyle karşılaştılar. Şehitlik, yaralılar ver-
me pahasına Küçükarmutlu halkı mahallesini sahiplendi, evlerini terk etme-
di.

Mahalleyi yıkmak için sürekli yeni yeni yalanlar ürettiler. Şimdi de çıka-
rılan yeni yasayla 4. derece deprem bölgesi olan Armutlu ve Derbent mahal-
leleri bir anda afet bölgesi ilan edildi. Böylece yeni yıkım saldırılarına meş-
ru bir zemin yaratmaya çalışıyor iktidar.
İktidarın yeni yıkım saldırısına karşı 27 Ocak günü ilk eylemlerini yapan

Küçükarmutlu ve Derbent halkı 31 Ocak günü Beşiktaş’ta bulunan Çev-
re ve Şehircilik Müdürlüğü’ne yürüdü.

“Evimizi Yıkanın Villasını Yıkarız”, “Armutlu Bizimdir, Bizim Kalacak”,
“Armutlu Halkındır Rantçıların Olmayacak” pankartlarının açıldığı eylem-
de, Küçükarmutlu’da bulunan cemevi önünden muhtarlığa kadar yüründü.
Burada Büyükarmutlu halkıyla birleşilerek Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü
önüne gidildi.

“Mahallemizi ne pahasına olursa olsun yıktırmayacağız” diyen halkın
oluşturduğu bir heyet hem görüşme yapmak, hem de hazırladıkları dilek-
çeleri vermek için Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü’ne girdi.

Mahalle halkı adına bir açıklama yapan Metin Kal, İstanbul’un en güzel
yerlerinden birinde bulundukları için mahallelerinin yıkılmaya çalışıldığını,
mahalle halkının içinde olmadığı bir projeyi asla kabul etmeyeceklerini söy-
ledi. Kal, önce muhatap bulamazken, kitlesellik sağlanınca içeride heyet-
le görüşmek zorunda kaldıklarını söyleyerek, örgütlü hareket etmenin öne-
mini vurguladı. Dilekçelerin de teslim edilmesinin ardından eylem sona erdi.

30 Ocak akşamı ise, eylem öncesi halk toplantısı yapıldı. Armutlu bizim-
dir, bizim kalacak vurgusu yapılarak, örgütlü ve birlikte direnmenin gerek-
liliği anlatıldı. Armutlu Cemevi’nde, Armutlu Halk Komitesi tarafından yapı-
lan toplantıya 150 kişi katıldı.

Armutlu Bizimdir Bizim Kalacak 
“Evimizi Yıkanın Villasını Yıkarız!”
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AKP İktidarı tarafından halka, dev-
rimcilere ve TMMOB örgütlülüğüne
yapılan saldırılara karşı Devrimci
Mücadelede Mühendis Mimarlar
(DMMM), 2 Şubat günü Ankara ve
İstanbul’da AKP binaları önünde eylem
yaptı.
İstanbul’da, AKP Şişli İlçe Binası

önünde eylem yapılırken; Ankara’da
ise DMMM üyeleri AKP il binası
önündeydiler. 

Eylemlerde, “Gözaltılar, Tutukla-
malar, Baskılar Bizi Yıldıramaz”,
“Yaşasın Örgütlü Mücadelemiz”,
“Mühendisiz Mimarız Haklıyız Kaza-
nacağız” sloganları atıldı.
İki eylem için ortak hazırlanan

açıklamada, demokratik örgütlere sal-
dıran AKP iktidarının son saldırısı
olan 18 Ocak günü yapılan baskınlar
sonucu, aralarında + İvme dergisi
sahibi ve yazıişleri müdürü Fatih
Özgür Aydın’ın da olduğu 55 devrim-
cinin keyfi bir şekilde tutuklandıkları
ifade edildi. “AKP bu saldırıları ile tüm
halkı susturmayı, devrimcileri sindir-

meyi hedefle-
m e k t e d i r ”
d e n i l e n
eylemde, sal-
dırıların teme-
linde faşizmin
olduğu vurgu-
landı.

Faşizmin Meslek
Örgütlerine Karşı

Saldırısına Barikat Olalım

İstanbul



Polisin işi nedir? Kapı kırmak,
aksiyon filmlerindeki gibi camdan
içeri girip yangın bombaları atmak,
sazın-gitarın üzerinden parmak izi
almak, şehitlerimizin fotoğraflarını
yırtıp tuvalete atmak ve o fotoğraf-
ların gözlerini oymak, duvar kırıp,
halı yırtmak... Fethullah'ın besleme-
lerinin son marifetleri bunlar.

Hadi bunları anladık diyelim; bes-
leme polislerin Yürüyüş dergisinde
yaptığı bir duvar yazılaması, umumi
tuvaletlere yazılan saçma sapan yazıları
hatırlattı. Yeni yetme problemli oğlan
çocukları gibi... Embesil bir polis port-
resi çizmişler. Amerikan beslemesi
polisler de aynen öyle yapmış. Bir
dolabın arka tarafına kalp çizip kadın
ve erkek arkadaşlarımızdan bazılarının
isimlerini yazmışlar. Sadece fiziki bir
baskın yapmıyor Fethullah'ın çocukları. 

Siz kendi pisliklerinizi, ahlak-
sızlıklarınızı bize bulaştıramazsınız.
Kendi kültürünüzü, ahlakınızı ortaya
koymuş olursunuz. Beyninizin tüm
kıvrımları ahlaksızlıkla dolu... Dev-
rimci ahlak kurallarımız bizim onu-
rumuzdur. Siz kendi ahlaksızlıkla-
rınızı bize yamamaya kalkmayın.
Tek bir uyuşturucu, tek bir fuhuş
çetesi var mı içinde polis şeflerinin

olmadığı? 
Fethullah'ın beslemeleri,

biz kara çaldığınız diğerle-
rine benzemeyiz. Ayağınızı
denk alın.

Gençlik Federasyonu’nu daha
önce bastıklarında da kadın arka-
daşlarımızın iç çamaşırlarını camdan
sallandırmışlar, Sibel Yalçın Direniş
Parkı'na atmışlardı. Şimdi ise böyle
yapıyorlar.

Tahammülsüzlükleri o kadar bü-
yük ki, zavallılıkları çıkıyor ortaya.
Ahlaksızlıkları dökülüyor. Hasan
Selim'in fotoğrafını yırtıp tuvalete
atmışlar. Hasan Selimler’in gerçeği
karşısında aciz kalan zavallılar. Bir
fotoğraf üzerinde çaresizliklerini
gösteriyorlar.

Beyinlerinde patlayan bombaların
acısını yasal derneklerden, devrim-
cilerden çıkartmaya çalışıyorlar. Ama
olmaz. Bir fotoğraf yırtmayla, Da-
yı'nın duvardaki resminin gözlerinden
kan akıyormuş gibi kırmızı boya
boyamakla devrimcilere zarar vere-
mezsiniz.  Ancak Hasan Selimler’in
sayısını artırırsınız. 

Devrimciler bitmez, tükenmez.
Egemenler, ilk halk ayaklanmasından
bugüne saldırıyor, katlediyor, dev-
rimcilerin soyunu kurutmaya çalı-
şıyor. Ama soyumuzu kurutamazsı-
nız. Çünkü zulmünüz bitmemiştir.
Zulmün olduğu yerde devrimciler
de vardır. 

F Tipi Film çektik biz. Fethullah'ın
yeni yetmeleri klip çekti. Hem de
Hollywood aksiyon filmi. 11 kapı...
Kozmik Odalar... Gizli bölmeler... 

AKP'nin kendisine muhalefet
edenlerin, aydınların, halkın sesini
susturmak için kullandığı sahte ka-
setler, sahte deliller faşizmin baskı
araçlarıdır. Faşizmin adaleti yoktur.
Suçu da delili de kendisi yaratır ve
işine geldiğinde saldırır. 

Yalan ve demagoji üzerinden yü-
rütürler düzenlerini. Yolunu kesmek
istediklerinin bir kasedini bulup çı-
kartıyorlar hemen. Aynısını devrim-
cilere yapamayınca da iftira atıyorlar.
AKP'nin ve onun işkencecilerinin
yaptığı da budur.

Başbakan Tayyip Erdoğan, AKP
grup toplantısında yaptığı konuşmada
devrimcileri hedef göstermeye devam
ediyor. 

Peki duvarlara kalp çizmenin, yasal
kurumlara sabaha karşı gaz bombala-
rıyla saldırmanın amacı nedir?

Çünkü AKP’nin her türlü saldırı-
larına karşı direnen bir tek devrimciler
var. Ve tek başına fiziki saldırılar yet-
miyor. Devrimcilere kendi pisliklerini
bulaştırmak istiyorlar. Bizi teslim
almak istiyorlar. Fiziki, ideolojik,
ahlaki her yönden saldırıyorlar. 

Ancak, ne kadar iftira atarlarsa
atsınlar, komplo düzenlemeye çalı-
şırlarsa çalışsınlar bizi teslim ala-
mayacaklar. 

Artık kapıdan giremeyince camdan giri-
yorlar. Camdan kimler girer: Hırsızlar! Ma-
dem doğru bir iş yapıyorsunuz, niye kapıdan,
kapıyı çalıp girmiyorsunuz? 

Kapısını çaldıklarımız, içeri almıyorsa,
demek ki doğru bir iş yapmıyorsunuz...

Sevgili Arkadaşlar, tam buraya geldik,
ikinci ayı doldurduk derken bu Osmanlı'nın
İstanbul'u fethe gitmesi gibi operasyon ya-
şandı. Ne kadar kıyamet koparıp, gürültü
yaparsak o kadar haklı oluruz sandılar ama
kargaları bile inandıramadılar yalanlarına.
Avukatlar daha çok gündeme oturduğu için,

hukuksuz devlette, tutuklanan diğer arka-
daşları öğrenemedik. Kurumunuzdan hangi
arkadaşlar tutuklandı bilmiyoruz. Fakat yayın
kurumuna, haklının, doğrunun sesi dergimize
yapılan bu saldırı için geçmiş olsuna geldik.
Dileğimiz iyi olmanız. Tam bugün
(22.01.2013) geçen haftanın dergisini aldık.
Çok sevindik. Dileğim hepinizin iyi olması,
kısa zamanda toparlanacağımıza olan inancım
ile tekrar geçmiş olsun diyorum. Haklının
ve doğrunun sesi hiçbir zulüm ile boğula-
mayacak.  Sevgi ve selamlarımla

23.01.2013

Yurdagül Gümüş

Antalya L Tipi Hapishanesi

Merhaba Sevgili Arkadaşlar

İzmir
Özgürlükler
Derneği’nin
yeni telefon
numarası:

0539 947 33
87

Telefon
Numaramız
Değişti
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AKP'nin Zekası Az
Gelişmiş Polislerinin “İcraatları”



“Her koyun kendi bacağından asılır”,
“Bana dokunmayan yılan bin yaşasın.”
Bu atasözlerini halkımızın beyinlerine
yerleştirmiştir burjuvazi. Ama halkımız,
bu bencilliği anlatan sözlerin karşısına
birliğin beraberliğin ne kadar önemli
olduğunu anlatan atösözleri koymuş-
tur.

Bugün yılan AKP iktidarıdır ve do-
kunmadığı hiçbir alan kalmamıştır. Bu
yılan Türkiye'de gelmiş geçmiş en iş-
birlikçi, en alçak, en onursuz olanından.
Değil ağzını açmak onu desteklememek
suç artık. Başka yolun yok diyor;ya
benden yanasın ya da karşı taraftan.
Karşı taraf kim: Halk, devrimciler. Daha
geçen hafta gördük bunun bir örneğini.
Tayyip Erdoğan'ın mitingine katılan bir
öğretmen "atama yoksa oy da yok"
dediği için gözaltına alınıyor. AKP ik-
tidarı hiçbir hak talebine tahammül ede-
miyor, hiçbir muhalefeti karşılıksız bı-
rakmıyor. Saldırıyor, tehdit ediyor, iş-
kence yapıyor. Ondan olmayan herkese
düşman! "Sana düşman bana düşman
düşünen insana düşman"(Nazım Hik-
met)!

AKP iktidarı sanatçılara da gösteriyor
sopasını, haddinizi bileceksiniz diyor.
Sanatı da benim istediğim gibi yapa-
caksınız diyor. Elinde silahlı bir gücü
de var ya, değmeyin AKP’nin iktidar
keyfine. Külhanbeyi bütün AKP'liler,
önüne gelen kükrüyor ,esiyor, asıyor,
kesiyor. Her kesimin gözünü korkutuyor.
Sesinizi çıkarırsanız hapishaneyi boy-
larsınız diyor açıkça. 

AKP, halk düşmanıdır. Bu halk düş-
manlığı kapsamında kendi yalakası ha-
line, dalkavuğuna çeviremediği sanat-
çılara ve sanata da düşmandır. Nazi
şeflerinden Göbels’in “Kültür kelime-
sini duyunca elim silahıma gidiyor”
deyişi bundandır. Çünkü, kültür-sanat
halkı aydınlatır. Bu yüzden düşman ol-
duğu alanların başında geliyor sanat! 

Hukuk, medya, ordu, eğitim… ku-
rumlarında kendi istediği düzenlemeleri

yapan AKP faşizmi, sanat alanını da
bir bütün olarak kendi çıkarları çerçe-
vesinde düzenlemek istiyor. “Padişahım
çok yaşa sanatı” istediklerini yüksek
perdeden ilan ediyorlar. 

Heykelden tiyatroya, müzikten si-
nemaya kadar. Sanat, bir bütün olarak
bu kalıba girecek diye dayatıyorlar. Be-
nim dediğim olacak diyor. Bu kalıbın
dışında kalacaklara da hayat hakkı ta-
nımayacaklarını, yaşatmayacaklarını
kaçak güreşecek meydan bırakmadan
ilan ediyorlar. Konusu, içeriği, biçimi,
üreteniyle karşılarında hazır ola geçmiş
bir “sanat” istiyorlar. 

Bu AKP'nin baş eğdirme politikası-
dır. Artık herkesin net olarak görebileceği
biçimde açığa çıkan halk ve sanat düş-
manı bir politikadır bu. İdil Kültür Mer-
kezi baskınında yapmak istedikleri de
budur. Gamze Keşkek ve Veysel Şahin
bu politika sonucunda tutuklandılar.
“11 çelik kapı” yalanlarına kimseyi
inandıramaz AKP faşizmi. Önünde bu
alanda kimi en çok engel olarak görü-
yorsa ona azgınca saldırıyor.

Mehmet Aksoy’un heykelinin yı-
kılması… Fazıl Say’a yönelik saldırgan
yaklaşımlar… Şehir ve Devlet Tiyat-
rolarının tasfiyesine yönelik girişim-
ler… Pınar Aydınlar’a türkü yasa-
ğı… “Yukarıdan gelen emir”le konser,
sergi yasaklamaları… Grup Yorum’a
yönelik artan saldırılar, gözaltı ve tu-
tuklamalar, ev hapsi cezaları. F Tipi
Film’in afişlerinin yasaklanması... Tor-
ba Yasa’da sanatçıyı örgütsüz ve gü-
vencesiz kalmaya mahkum eden hu-
kuki düzenlemeler…

Tüm bunların amacı sanatı ve sa-
natçıyı hizaya sokmak ve halkın gö-
zünden küçük düşürmektir.

Peki bunların karşısında yapılması
gereken nedir? Saldırılar karşısında dik
durup örgütlü bir karşılık verilmezse,
faşizm sonuç alacaktır. Yakınmak, çözüm
değildir. Gözünü kapatarak görmezden
gelmek, çözüm değildir. Facebook say-

faları, Twitter sayfalarıyla sınırlı tepkiler
çözüm değildir. Saman alevi gibi gelip
geçici tepkiler, çözüm değildir. AKP'nin
insafına sığınmak çözüm değildir. 

Seçenekler bellidir: Ya halk için
sanat yapılarak sanatçı kalınacak ya da
“padişahım çok yaşa sanatı”na bir bi-
çimiyle boyun eğilerek dalkavuk olu-
nacaktır… İlki, onurlu olan ve olması
gerekendir. İkincisi, kendi sanatına da
ihanet etmektir. 

Çözüm, faşizmin her türlü baskı,
saldırı ve hak gasplarına karşı bir araya
gelerek mücadele etmektir. Haklarımızı
ve sanatımızı savunmak için örgütlen-
mektir çözüm. Ki saldırılara, hak gasp-
larına  karşı koymak demenin anlamı
da örgütlenmektir. 

Çözüm, sanatın ve sanatçılarımızın
gücünü açığa çıkartmaktır. Bu  de ilk
önce devrimci ve ilerici sanatçılara dü-
şüyor. Hiç unutulmasın ki, “Bir ülkenin
türkülerini yapanlar, yasalarını yapan-
lardan daha güçlüdür.” İşte bu gücü
açığa çıkartmanın tek yolu, örgütlenmek
ve mücadele etmektir. Örgütlenme ve
mücadele etme seçeneği olduğu sürece,
hiç kimsenin umutsuzluk, yılgınlık ve
karamsarlığa kapılmaya da hakkı yoktur.
Yeter ki, ihtiyacımız olanı yapalım.
Sanat alanının yaşadığı sorunları, maruz
kaldığı kuşatmayı, saldırıları ele almak
ve çözümler üretmek için bir araya ge-
lelim. Gücümüzü açığa çıkartalım. Bu-
nun için, Sanat Cephesi’nde birleşilmeli
ve faşizme karşı güçlü bir cephe haline
getirilmelidir.

Sanat Cephesi, düzenin politik, kül-
türel, ekonomik, mesleki baskı ve hak

Sanat Emekçilerine;
Sanatı Faşizme Karşı Güçlü Bir Cephe Haline Getirelim!

Faşizme Karşı Adalet ve 
Özgürlük İçin Birleşelim!
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KEYFİ TUTUKLAMALARA KARŞI ADALET İSTİYORUZ!



gaspları karşısında sanatçıları örgütlü
bir güç haline getirecektir. 

Bu nasıl başarılacak?
Öncelikle, başarmak istemek nasıl

başaracağımızın temelidir: İstemek!
Zulüm değil, sanat güçlüdür. İşte

bu gücün sanatsal aynasını tutmalıyız,
kendisini dev aynasında gören “çıplak
kral”lara.

Faşizmin saldırıları karşısında “ara
yol” aramaya kalkmak yanılgısına dü-
şülmemelidir. Böyle bir “yol” yoktur.
“Padişahım çok yaşa sanatı” dışında
başka bir sanata, sanatçılığa izin ve-
rilmeyeceğinin adımları göstere göstere
atılmaktadır. 

Gerçek AKP faşizminin baskıları
işkenceleridir, ülkemizin kapılarını
emperyalistlere sonuna kadar açmasıdır.
İşte buna karşı çıkmayan hiç kimse
“kendisi” olarak bile kalamaz. Buna

olanak tanınmayacağı, “Siz kimsiniz”
sorusuyla, gayet açık bir dille ilan et-
mişti Tayyip Erdoğan. Kasdedilen,
efendileri Amerikan emperyalizminin
bütün dünya halklarına “ya benden
yanasınız ya da düşmanım” yaklaşı-
mıdır. 

“Siz kimsiniz?” diye soruyor Tayyip
Erdoğan. O halde bir cevap verelim
biz de.

Karanlığın karşısında Prometheus,
haraminin karşısında Nasreddin Ho-
ca’yız… Orta Oyunu’nda Kavuklu,
Hayal Perdesi’nde Karagöz oluruz…
Hızır Paşa iktidarındaysa, Pir Sul-
tan’ız… Anadolu’nun ölümsüz sev-
dasıyız, adımıza Karacaoğlan derler…
“Yetmiş iki millete bir göz ile bakma-
yan bizden değildir” diyen Yunus Em-
re’yiz demeliyiz. 

Bugün birleşme günüdür. Faşizm-

den zarar gören tüm kesimlerin bir
araya gelme günüdür bunu sanat ala-
nında da başarmalıyız. Faşizmin sal-
dırılarını ancak bu şekilde boşa çıka-
rabiliriz. AKP faşizmi Grup Yorum'un
sesini kesmek istiyor bunun karşısında
bizim cevabımız yüz  binler olup Yo-
rum'a sahip çıkmaktır. 

“Faşizme Karşı Demokrasi, Keyfi
Tutuklamalara Karşı Adalet” için Bir-
leşelim Kazanalım! Vatanımızın dört
bir yanını emperyalistlere peşkeş çeken
AKP iktidarına karşı bağımsızlık için
birleşelim!

“Girme şu alçakların hizmetine
Konma sinek gibi pislik üstüne
İki günde bir somun ye, ne olur

Yüreğinin kanını iç de, boyun
eğme” 

Hayyam
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Halk düş-
manları, kendi
aralarındaki çı-
kar çatışmala-
rını söz konusu

halk olunca bir kenara bırakıyor ve nasıl
saldırırım diye düşünüyor. Saldırıyı ar-
tırmak için güçlerini birleştiriyor, halka
karşı kurdukları örgütlerini merkezileş-
tiriyorlar. Bunun son örneği, yeni kurulan
Müşterek İstihbarat Merkezi (MİM)
oldu.

MİT bünyesinde kurulan MİM’de;
MİT, Genelkurmay, Jandarma Genel
Komutanlığı, Emniyet İstihbarat ve Dış-
işleri Bakanlığı’ndan gelen 20 halk düş-
manı, halka karşı istihbarat toplamakla
görevlendirildi. Devletin bu kontra bi-
rimlerinin halka karşı, devrimcilere karşı
birlik olması, saldırıların artacağı anla-
mına gelmektedir. Oligarşinin halka sal-
dırısı kesintisizdir. Sürekli bir faşizm
vardır ülkemizde. Kimi dönem açık
kimi dönem gizli olsa da faşizm halka
saldırıyı örgütlemektedir. MİM de bunun
araçlarından birisi olacaktır.

Akşam gazetesinin 10 Ocak 2013
tarihinde verdiği haberde: “Emniyet ve
Jandarma İstihbarat birimleri arasında
etkin işbirliğini sağlamak amacıyla Baş-
bakan'ın talimatıyla MİT çatısı altında

oluşturulan İstihbarat Koordinasyon
Merkezi operasyonel faaliyetlerine baş-
ladı” deniliyor. 

Faaliyetleri komplolar düzenleyerek,
pencerelerden girerek, “11 çelik kapı”
yalanlarıyla devrimcileri ve halkı sin-
dirmek, teslim almaktır. Düzenlerine
itiraz eden, düzenlerini yıkmak için mü-
cadele eden tüm kesimleri susturma
aracıdır bu komplolar. Ve kurdukları
yeni merkezlerle de saldırıyı artırmayı
hesaplamaktadırlar. 

Faşizm istediği zaman istediği ku-
rumlarla işbirliği yapar. Çünkü karşısında
tek başına gücünün yetmediği bir halk
var. Başbakanlık tarafından gönderilen
iç genelge ile MİT etrafında oluşturulan
Müşterek İstihbarat ve Operasyon Mer-
kezi'nin daha çok terör estirmesi için
daha fazla kurumun bu çatı altına top-
lanması talimatı gönderildi.

Bu merkez, AKP’nin anlık ope-
rasyonlar düzenlemesini meşrulaştır-
mak, yasallaştırmak için kurulmuştur. 

MİT merkezli toplanan bilgiler 20
kişinin elinde toplanıyor. Onlar karar
veriyor yani, operasyon yapılsın mı ya-
pılmasın mı; operasyonun boyutu ne
olsun…

Bu aslında faşizmin halktan ne kadar

korktuğunun bir kanıtıdır. 

Bu, aslında faşizme karşı mücadele
edenlerin ne kadar güçlü olduğunun bir
göstergesidir.

Bu aslında bizi yenemeyeceklerinin,
bizi dize getiremeyeceklerinin gerçeği-
dir.

Öyle de olmuştur. Daha yeni MİM’i
kurdular. Tüm istihbarat birimlerinin
bilgilerini tek elde birleştirdiler… 20
tane uzman verdiler başına… Yetki de
verdiler. Ama Ankara’nın merkezinde,
en korunaklı alanlarında, ezilen dünya
halklarının baş düşmanı Amerika’ya
karşı bir Feda Savaşçısının yaptığı
eylemi engelleyemediler.

Halkın gücünü, halkın öfkesini hiçbir
güç teslim alamaz. Değil MİM, envai
çeşit istihbarat örgütü de kursalar; her
gün operasyon da düzenleseler halkın,
devrimcilerin çözümleri bitmez. Çünkü
sömürülen halkların öfkesi bitmez. Bu
öfke bitmediği zaman da, Libya’daki
gibi çölde kumun altında; Vietnam’da
olduğu gibi yer altı şehirlerinde sava-
şılmaya devam edilir. Halkı çözümsüz
sanan halk düşmanları yanılıyor…

Halkın gözleri her yerdedir. En
büyük istihbarat örgütü halkın ken-
disidir.

Düşmanı
Halk

AKP

“ARTIK KİMSE BİRBİRİNDEN İSTİHBARAT SAKLAMIYOR”

Çünkü Artık Daha Çok Korkuyorlar Halktan!



Ankara’daki ABD Büyükelçili-
ği'ne yönelik feda eylemi düzenleyen
DHKC savaşçısı Alişan Şanlı dü-
zenlenen törenlerle anıldı. 

Almanya-Berlin
Almanya'nın Berlin şehrinde 3

Şubat günü düzenlenen anma prog-
ramı saygı duruşuyla başladı. Ardın-
dan feda eyleminin amacını ve Ali-
şan'ın hayatını anlatan açıklama okun-
du. “Neden ABD, neden Feda, savaşta
ısrar, enternasyonalizm...” konuları
üzerine yapılan konuşmanın ardından
Alişan'ı tanıyanlar duyguların ve anı-
larını anlattı.

Paylaşılan duygularda ortak dü-
şünce “dünyaya kafa tutan bir kah-
raman yıllarca yanı başımızdaymış.
Çok emekçiydi, fedakardı. İnanmış-
tı, kararlıydı. Halk adamıydı. Örnek
bir devrimciydi.” cümleleri oldu.

50 kişinin katıldığı anma, ailele-
rin yaptığı helvaların dağıtılmasıyla,
sona erdi.

Almanya-Köln
Alişan Şanlı, Köln’de yoldaşları ve

dostları tarafından anıldı. Anma Ali-
şan Şanlı nezdinde tüm devrim şe-
hitleri için saygı duruşuyla başladı.
Saygı duruşu bitişinde, “Balıklar
yüzmeyi unutsa, kuşlar uçmayı unut-
sa biz şehitlerimizi asla unutmayacak
onları kavgamızda yaşatacağız.” de-
nildi. 

Hayatında bir kez bile “Ben şunu
yemek isterim,
şunu giymek is-
terim, şu olmasa
olmaz!” gibi özel
tek bir isteğinin
olmadığını, onun
yaşamının orta
yerinde hep dev-
rimcilik ve ille
de bir gün hesap
sorma, savaşın en
ön cephesine
dönme arzusu ve
coşkusunun ol-
duğu çeşitli ör-
neklerle anlatıl-

dı.
Onun nasıl bir devrim hamalı ol-

duğu, dergilerin bildirilerin halka
ulaştırılmasında en doğal halk hali ile
asla bir engel tanımadığı, çalıp gire-
mediği kapı olmadığı, girdiği her
evde daha ilk andan itibaren o evin bir
insanı gibi kalkıp çay yapıp evdeki-
lere servis ettiği, herkesin her derdi-
ni dinlediği ve dert edinerek bir şe-
kilde çözüm üretmeye çalıştığı, asla
yorulmak bilmediğini, bu yüzden
çok sık ayakkabı eskittiği anlatıldı.

Almanya-Duisburg
Almanya’nın Duisburg şehrinde

bulunan Aile ve Gençlik Derneği’nde
Feda savaşçısı Alişan Şanlı için 3 Şu-
bat günü anma düzenlendi. Anma
programı, dernek temsilcisinin anma-
ya katılanları bir dakikalık saygı du-
ruşuna davet etmesiyle başladı ve
DHKC’nin 401 nolu açıklamasının
okunmasıyla devam edildi. Açıkla-
manın okunmasından sonra İnan
Gök’ün Bir Sevgi Masalı isimli şiir ki-
tabından şiir okundu. Alişan Şanlı’yı
tanıyanlar tarafından konuşmalar ya-
pıldı.

Feda şehidi Alişan Şanlı’nın bir
yoldaşına verip de “zamanı gelince
açarsın” dediği zarfı açıldı ve anma-
ya katılan insanlara okundu. Zarf
beze yazılmış şiirler ve Zeynep Arı-
kan, Ahmet İbili ve kendi resminin de
işlediği şiirli mektubuydu.

Militan olan, savaşçı olan her
anında hareket diyen Alişan yorul-
madan, yılmadan, mücadelenin ihti-
yaçları için canla başla çalışarak mu-
radına erdi. 50 kişinin katıldığı anma
Alişan Şanlı için hazırlanan yemek ve
helvanın yenmesiyle sona erdi.

Almanya-Hamburg
Hamburg'da 3 Şubat günü Alişan

Şanlı için anma yapıldı.
Alişan'ın yayınlanan son resimle-

rinden ikisi büyütülerek bir pano dü-
zenlendi ve mumlar yakıldı.  Ayrıca
üzerinde “Alişan Şanlı Ölümsüzdür”
yazılı pankart duvara asıldı.

Alişan Şanlı'yı tanıyan ve tanı-
mayanların duygu ve düşüncelerini
anlattı. Daha sonra gençlik korosu
"Bize Ölüm Yok", "Hey Dev-Gençli"
ve "Haklıyız Kazanacağız" marşları-
nı söyledi. 30 kişinin katıldığı anma
birlikte hazırlanan helvanın yenme-
sinden sonra bitirildi.

Almanya-Stuttgart
Feda şehidimiz Alişan Şanlı, 3 Şu-

bat günü Stuttgart’ta düzenlenen an-
mayla selamlandı. Bir dakikalık say-
gı duruşundan sonra Cephe açıklaması
okundu. Açıklamanın ardından “Ey-
lemin hedefinin netliği ve başarısı or-
tadadır. Alişan’ı kaybetmenin acısı bü-
yük; ama bize yaşattığı gurur daha bü-
yük.  O, hep hasretini duyduğu vata-
nına kavuştu, hem de düşünü kurdu-
ğu biçimde bir savaşçı olarak" denildi.

Ümraniye Hapishanesi'nde bir-
likte kaldığı bir kişi de söz alarak, şu-
beden adını bile söylemeden çıkıp gel-
diğini, iradiliğini, militanlığını, yol-
daş sevgisini, disiplinini ve kendini
nasıl geliştirdiğini örnekleyerek an-
lattı. 35 kişinin katıldığı anma, yemek
ve helva dağıtımıyla sona erdi.

Avusturya-İnnsbruck
Avusturya Anadolu Kültür Mer-

kezi, İnnsbruck'ta 3 Şubat günü anma
düzenledi. Anma bir dakikalık saygı
duruşuyla başladı ve ardından Tür-
kiye’de yapılan saldırılar, ABD em-
peryalizminin katliamcılığı, neden
ABD Büyükelçiliğine feda eylemi ya-
pıldığı anlatıldı.

Alişan’ı tanıyanlar onu anlattılar.
Duygularını ve düşüncelerini payla-
şanlar oldu. 45 kişinin katıldığı anma
şiirler ve marşların okunmasının ar-
dından bitirildi.

Avusturya-Viyana
Avusturya'nın Viyana şehrinde 3

Şubat günü Halk Cepheliler bir ara-
ya gelerek Alişan Şanlı'yı andılar.

Anmaya gelen Halk Cepheliler
önce masada karanfillerle süslenmiş
resmin önünden geçerek saygılarını ve
emperyalizme karşı olan öfkelerinin

Av ru pa’da
Emperyalizmin Zulmü Sürdükçe Yeryüzünde

Hesap Soran Feda Savaşçıları,
Alişanlar da Olacaktır 
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halkların öfkesi olduğunu, bu inançla
onu andıklarını söyleyerek anmada
yerlerini aldılar.

Anma Halk Cephesi temsilcisinin
konuşması ile başladı. Konuşmada;
“Savaşçımız, yoldaşımız Alişan, bir
buçuk milyon Irak halkının katledil-
diği Afganistan, Suriye ve Anadolu
halklarının acılarının hesabını sormak
için oradaydı..." denilerek; devrim şe-
hitleri için bir dakikalık saygı duru-
şu yapıldı. Ardından Cephe açıklaması
okundu. Anmaya katılanlar söz alarak

düşüncelerini anlattı.
Yapılan konuşmalarda "O adanmış

bir ömrün simgesidir ve Alişan olmak
onun okulunda okumaya devam et-
mektir" denildi. Anmaya 49 kişi ka-
tıldı.

Yunanistan
Alişan Şanlı, 3 Şubat günü Ati-

na’da yoldaşları tarafından anıldı.
Anma Alişan Şanlı nezdinde tüm
dünya devrim şehitleri için saygı du-
ruşuyla başladı. Feda eylemi ve Ali-
şan Şanlı hakkındaki Cephe açıkla-
masının okunmasının ardından onu
tanıyan yoldaşları, Alişan’ın yaşa-
mından ve devrimci kişiliğinden
kesitler anlattılar. Cesareti, inancıy-
la, sonsuz halk ve vatan sevgisiyle,
disiplini ve çalışma tarzıyla örnek bir
devrimci olduğu, onu tanıyan her-
kesin yüreğinde ve bilincinde derin
izler bıraktığı anlatıldı.

Bir yoldaşı, Alişan’ın da içinde
olduğu Büyük Direnişin 1. Ölüm
Orucu ekibindekilerin yazdığı “Hoş-
çakalın” başlıklı yazıyı okudu. Ar-
dından hep birlikte okunan marşlarla
yapılan anma sona erdi.

İngiltere
Alişan Şanlı, İngiltere’nin başkenti

Londra’da anıldı. Halk Cephesi’nin
organize ettiği anma kısa bir konuş-
mayla başladı. “Anadolu halklarımı-
zın öfkesinin örgütlü temsilcisi Cep-
he; anti-faşist ve anti-emperyalist
mücadelesinin bir ayağı olan emper-
yalizmin karargahlarına “en güvenlikli
oldukları” anda girdiğinde, işbirlik-

çi uşakları ve temsilcileri panik ve şaş-
kınlık içindeydiler. Ve onların psiko-
lojik propaganda basını, TV’leri ya-
yınlarını kesip haberi vermek zorun-
da kaldılar. Bu zulüm, bu açlık, bu sö-
mürü düzeni devam ettiği sürece; em-
peryalizmden ve işbirlikçi oligarşiden
hesap sormak meşru bir haktır. Bu hak
kullanılmıştır, onur duyuyoruz ve gu-
rurluyuz” denildi.

Tüm devrim şehitleri ve Alişan
Şanlı için yapılan 1 dakikalık saygı
duruşundan sonra DHKC'nin 402 ve
403 nolu açıklamaları okundu. 

Tanıyanların anlattımları okun-
du. Alişan’ın çok sevdiği Hekimoğ-
lu Türküsü ve Grup Yorum’dan Ka-
vuşma hep bir ağızdan söylendi.
Hem coşku, hem de duygu yoğunlu-
ğunun ve öfkenin yaşandığı anmada
“Alişan Şanlı Ölümsüzdür”, “Devrim
Sehitleri Ölümsüzdür”, “Kahraman-
lar Ölmez Halk Yenilmez” sloganla-
rı atıldı. Anmaya katılanlardan Ali-
şan’ı tanıyanlar anılarını anlattılar. 30
kişinin katıldığı anma “Bize Ölüm
Yok” marşıyla sona erdi

Fransa’nın Mulhouse şehrinde 2 ve 3 Şubat günlerinde
cinema Bel Air'de F Tipi Film 4 seans olarak gösterildi.

Türkiyelilerin yoğun ilgi gösterdiği filmi  400'e yakın
kişi izledi. Filmin gördüğü ilgiden ötürü
sinema salonu 17 ve 18 Şubat tarihlerin-
de olmak üzere 2 ek seans koyduklarını
açıkladı.

Mulhouse Alevi Kültür Merkezi ve Se-
lestat Alevi Kültür Merkezi gösterimle-
re gruplar halinde katılırken, çevre iller-

den de katılımlar oldu.

Halk Cephesi, Grup Yorum dinleyicileri ve Maison du
Peuple (Halk Evi) birlikte yürüttüğü tanıtım çalışmala-

rında filmle ilgili çok sayıda
afişleme yapıldı ve el ilanı da-
ğıtıldı. Derneklerle ve tek tek
insanlarla görüşüldü. İnter-
net üzerinden yapılan çalış-
malarla da yüzlerce insana
ulaşıldı.

Hapishanelere Sığmayan "Çığlık" F Tipi Film Halkın Katılımıyla
İzlenmeye Devam Ediyor
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İstanbul’da, 30 Ocak günü Dev-
Genç'liler, Gençlik Federasyonu’nda
her hafta yaptıkları film gösterimi-
ne devam ettiler. “Ateşin Ortası”nda
filmi izlendi. Film bittikten sonra de-
ğerlendirmesi yapılarak, üzerinde
sohbetler edildi. Düşmana karşı her
daim tetikte olmak gerektiği vurgu-
landı. Gösterime 20 kişi katıldı.

Filmlerimiz
Yozlaşmaya Karşı

Avusturya-Viyana

İngiltere-Londra

Almanya-Duisburg



18 Ocak Komplosu ile tutuklanan 55 devrimci ve hal-
kın avukatları serbest bırakılana kadar Halk Cepheliler,
her Çarşamba günü saat 12.00-12.30’da Çağlayan’da bu-
lunan İstanbul Adliyesi önünde
Adalet nöbetinde olacaklarını du-
yurmuştu.

Adalet Nöbeti, 6 Şubat günü,
İstanbul Adliyesi önünde tutul-
maya başlandı. 57 kişinin katıldı-
ğı Adalet Nöbeti yapılan açıkla-
manın ardından oturma eylemi
ile devam etti. İdil Tiyatro Atöl-
yesi'nin oynadığı “KOZMİK

ODA” oyunu, yapılan baskınları ve yaşanan adaletsizli-
ği anlattı. Oyun, izleyenlerin büyük ilgisini gördü. Eylem
Eyüp Haklar Derneği müzik grubunun söyledikleri

marşlarla devam etti. 12.00’de
başlayan eylem 12.45'de sona
erdi.

Halk Cepheliler, “Sanatçı ve
aydın dostlarımızla birlikte Ada-
let Nöbetinde olacağız ve 'Faşiz-
me karşı Demokrasi, Keyfi Tu-
tuklamalara Karşı Adalet İstiyo-
ruz' kampanyası için 1 milyon
imza toplayacağız” dediler.

AKP Zulmü Altında Ezilen Tüm Halkımızı Adalet Nöbetine Bekliyoruz 

Yunanistan Halk Cephesi 1 Şubat günü yazılı bir
açıklama yaparak, İsrail savaş uçaklarının 30 Ocak 2013
tarihinde Şam yakınlarındaki askeri araştırma merke-
zini bombalamasını değerlendirdi. 

Emperyalizm her türlü olanakları ile Suriye halkı-
na saldırdığının belirtildiği açıklamada, “Dünya halk-
ları emperyalizme teslim olmayacak. Hiçbir güç dün-
ya halklarını teslim alamayacak. Çünkü her şeyden önce
M-L'ler teslim olmayacaklar. Her şeyden önce biz tes-
lim olmayacağız!” denildi

Dünya halklarının emperyalistleri yenecek gücünün
var olduğunu belirten Yunanistan Halk Cephesi, açık-
lamasını “Evet, sadece örgütlenmek zorundayız. Ör-
gütlenerek karşı koyduğumuzda önümüzde duracak hiç
bir güç olamaz. Bugün Suriye halkına saldıran emper-
yalizm ve işbirlikçileri yarın bizim ülkelerimize de sal-
dıracaktır. Bunun için Suriye'ye yönelik emperyalist sal-
dırıya dur demek, emperyalist saldırıların karşısında Su-
riye halkının yanında olmak tüm dünya halklarının gör-
evidir” diyerek bitirdi.

Suriye Halk Cephesi de Suriye'nin başkenti Şam ya-
kınlarındaki Camaraya bölgesinde bulunan Bilimsel
Araştırmalar Merkezi’ne 30 Ocak günü düzenlenen Si-
yonist İsrail'in hava saldırısı nedeniyle 2 Şubat’ta ya-
zılı bir açıklama yaptı.

Saldırıda iki askerin yaşamını yitirdiği belirtilerek,
“Suriye'nin bu onurlu mücadelesinde yanında olduğu-
muzu, direnen halkların asla yenilmeyeceğini bir kez
daha tekrarlıyor, zaferi direnen halkların kazanacağı-
na inanıyoruz” denildi.

Açıklamada, Suriye Halk Cephesi’nin irtibat tele-
fonu da verildi: 00 963 958747512

“Dergi satmak için çat-kapıya giderdi. Berlin'in çok
uzak bir bölgesinde kapıları çalarken tesadüf benim ye-
ğenim ile tanışmış. Bunu bana yeğenim söyledi.”

“Bize sürekli gelirdi. Dergimi düzenli getirirdi. Bir
gün piknikte bir konuşma yapıyordu. Biraz sessiz ve et-
kisiz konuştuğunu düşünerek eleştirmiştim. Ama ben ona
gönül gözüyle hiç bakmamışım. Nasıl bir adammış, na-
sıl bir sesi varmış. Tüm dünyayı ayağa kaldırdı.”

“Devrim emekçisiydi. Türkiye'den de tanıyordum, ona
zorla müdahale edildiğinde yanımdaydı. Çok güçlü bir
iradesi vardı, kısa sürede kendini toparladı.”

“Yürüyüşlerde en çok onun sesi duyulurdu. Halay-
larda, marşlarda en coşkulu olan yine oydu... Hayatım
boyunca bana en çok çiçek getiren ağabeyimdi.”

“Onun gibi bir insanla uzun süre birlikte bir şeyleri
paylaştığım için çok mutluyum.” 

"Çok zor şartlarda tek başına bıraktık... Ama gördüm
ki onu hiçbir şey yıldırmadı ve asıl yanılan biz olduk.
O aynı zamanda bizi de kendimize getirdi, sadece düş-
mana değil bize de çok büyük dersler verdi.”

“Onu tanımadım, tanışamadığımız içinde çok üzgü-
nüm. Daha yakın zamana kadar feda eylemlerinin ne-
den yapıldığı üzerine konuşuyorduk ve anlayabilmiş, ikna
olmuş değildim. Herkes ondan çok bahsetti, eylemiyle
de kafamdaki soru işaretlerinin hepsi silindi.”

“Eskiden başka bir derneğe gidip gelirdim. Onu da
o dönemler tanıdım. Bir gün anmaya çağırmıştı. Bu aile
ile tanıştım ve artık bu aileden biriyim.”

“Oğluma Grup Yorum'u sevdiren biriydi.”

“Onunla bir gün kahvelere dergi satmaya çıkmıştık.
Bana bir kahve gösterdi, buraya girip burada satalım dedi.
Ben orasını biliyordum ve faşistlere ait bir yer olduğu-
nu söyledim, girmek istemedim. Ama o ısrar edince gi-
rip, anlattık. 4-5 kişi vardı ve dinlediler. En sonunda adam
'helal olsun size. Yahu bu ne cesaret ki, buraya girip bize
dergi satmaya çalışıyorsunuz' diyerek dergiyi almıştı.”

Yaşasın Suriye Halkının
Emperyalizme Karşı Direnişi!

Tanıyanlar Alişan’ı Anlatıyor
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Mavzer i ,
türküsü ve
partisi mirastır
bize.

T H K P -
Cʼnin önder
kadrolarından
olan Ulaş,
1947ʼde Kır-
şehirʼin Hacı-
bektaş İlçe-
siʼnde doğdu.

ODTÜʼde okuduğu yıllarda devrimci
mücadele içinde aktif olarak yer aldı.
ʻ60ʼlı yıllarda Türkiye devrim müca-
delesine egemen olan reformist ke-
simlere karşı tavır alarak doğru dev-
rimci bir çizgi oluşturma mücadele-
sinde Mahir Çayan, Hüseyin Ceva-
hirʼle birlikte aynı safta yer aldı.

1968ʼde Fikir Kulüpleri Federas-
yonuʼnun Dev-Gençʼe dönüştürül-
mesinde yer alanlardan biri de Ulaşʼtır.
ʻ60ʼlı yılların sonlarında gerek refor-
mizme karşı ideolojik mücadelede, ge-
rekse de emekçilerin tütün, fındık
gibi direnişlerinde, köylünün toprak di-

renişlerinin içinde yer aldı.

Dev-Genç mücadelesinin en ön
saflarında örgütleyicilerinden biriydi.
6 Ocak 1969'da ODTÜʼye gelen ABD
Ankara Büyükelçisi Robert Commer'in
arabasını yakan öğrencilerin başında
yer alanlardan biri de yine Ulaşʼtı.

Türkiye devrim mücadelesine yön
verecek bir partinin zorunluluğunu
tespit eden Mahirʼin, Cevahirʼin ya-
nında, Ulaşʼı da görüyoruz. Türkiye
Halk Kurtuluş Partisi-Cephesiʼni birlikte
kurarlar. Ulaş, partinin ilk Genel Ko-
mitesiʼnde yer alır. THKP-Cʼnin kuru-
luşundan tutuklanmasına kadar geçen
sürede, partinin tüm eylemlerinin için-
de yer alanlardan biridir. 1971 yılında
İstanbulʼda gözaltına alınır, işkence-
lerden geçirilerek tutuklanır. Konul-
duğu Maltepe Askeri Hapishane-
siʼnde, devrimci bir tutsak olmanın bi-
linciyle hareket eder. Bir yandan ör-
gütlenen “özgürlük eyleminin” örgüt-
leyicilerinden olurken diğer yandan Se-
limiye Kışlasıʼnda hücrede tutulan
Mahir Çayanʼın da Maltepe Hapisha-
nesiʼne getirilmesi ve “firar” eylemin-

den yararlanması için yollar ararlar.
Mahir Çayanʼın da Maltepeʼye getiril-
mesiyle 29 Kasım 1971 günü firar ey-
lemi gerçekleştirilir. Mahir Çayan,
Ulaş Bardakçı, Ziya Yılmaz, Cihan Alp-
tekin, Ömer Ayna Maltepe Askeri Ha-
pishanesiʼnden firar ederler.

Firar sonrası kendi canlarını kur-
tarmanın derdine düşmezler. Savaşı
kaldığı yerden sürdürmek isterler.
Mahir, Ulaş ve bazı THKP-C yöneti-
ci ve kadrolarının tutuklanması ve Ce-
vahirʼin şehit düşmesinden sonra dı-
şarıda mücadeleyi sürdürmek yerine,
partiyi hareketsiz hale getirip can
derdine düşen Münir, Yusuf ihanetçi-
leriyle hesaplaşıp partiden uzaklaştı-
rırlar. Mahir ve Ulaş başta olmak
üzere partiyi yeniden organize edip,
mücadeleye kaldıkları yerden devam
etme kararı alırlar. Bu süreci yaşar-
larken, 19 Şubat 1972ʼde İstanbul Ar-
navutköyʼde Ulaşʼın kaldığı ev kuşa-
tılır. Tereddütsüz çatışmayı seçer. Si-
lah elde çatışan Ulaş katledilir. Mav-
zeri, türküsü ve partisi miras kalır Tür-
kiye halklarına.

Ulaş BARDAKÇI

Amerikan 6. filosu 10 Şubat
1969ʼda İstanbul Boğazıʼna
gelip demirlediğinde vatanse-
ver devrimci gençlik ve emek-
çiler “ABD defol” demek ve 6.
filoyu protesto etmek için 16
Şubat'ta İstanbulʼda bir yürü-
yüş düzenlerler. Yürüyüş Be-

yazıtʼtan başlayıp Taksimʼde bitecektir. Devrimciler, va-
tanseverler, yürüyüşe hazırlanırken, gerici, faşistler de yü-
rüyüşü engellemek için hazırlıklarını sürdürdüler. Gerici, fa-
şist gazetelerde, “ya tam susturacağız, ya kan kusturaca-
ğız”, “kızılları boğmanın vakti geldi” gibi yazılar yazılır.

16 Şubat günü yürüyüş kolundaki ilk gruplar, Taksim
alanına girerken, aralarında şu anki AKPʼnin yöneticileri-
nin de olduğu gericilerin ve faşistlerin saldırısına uğradı-
lar. Saldırıda Ali Turgut Aytaç ve Duran Erdoğan adında-
ki devrimci işçiler katledildiler.

Yitirdiklerimiz
Bağımsızlık Demokrasi Sosyalizm Mücadelesinde

“Kanımızı emen sülüklere artık dur demenin zamanı
geldi. Önce partiye layık olmam gerekiyor.

Fuat PERK

Ali Turgut AYTAÇ Duran ERDOĞAN

Bir bağımsızlık savaşçısıdır o.
ABD emperyalizmine karşı Latin
Amerikaʼda bağımsızlık bayrağını ilk
dalgalandıranlardandır. Sandino,
1893ʼte, bir köylü ailesinin çocuğu
olarak dünyaya geldi. Bir emekçi
olarak büyüdü; madenlerde, petrol
işletmelerinde çalıştı.

1926ʼda ülkesindeki yabancı iş-
galine karşı savaşmak üzere birkaç
yüz kişiyle dağlara çıktı. Nikaragua

halkı tarafından “Özgür insanların generali” olarak anıl-
dı hep.

Sandinoʼnun üzerine ABDʼnin kurup örgütlediği faşist
“ulusal muhafızlar” sürüldü. Sandinoʼnun önderliğinde-
ki köylü gerilla hareketi hızla gelişti, yaygınlaştı. ABDʼnin
hava saldırıları da bu gelişmeyi engelleyemedi. ABD, hal-
kın bu direnişi karşısında 1933ʼte kuvvetlerini Nikara-
guaʼdan çekmek zorunda kaldı. Sandino, yoksul Nika-
ragua halkı için mücadele etmeye devam etti. Köylü koo-
peratifleri kurma, ülkeden kaçan ABD sermayedarları-
nın mallarına el konulması gibi politikalar geliştirerek mü-
cadeleyi sürdürürken, 22 Şubat 1934ʼte Ulusal Muhafızlar
tarafından kaçırılarak katledildi.

Nikaragua halkı Sandinoʼnun öldüğüne inanmadı. Bir
gün döneceğini düşünüyordu. 45 yıl sonra onun adını
taşıyan gerilla hareketi ortaya çıktı ve “Sandinistler”
1979ʼda Nikaragua devrimini zafere ulaştırdılar.

Augusto Cesar  SANDİNO

1971 Dersim Ovacık doğumludur. Vata-
nının bağımsızlığı, halkının özgürlüğü için
devrimci hareketin saflarında mücadeleye ka-
tıldı. 13 Şubatʼta gözaltına alındı, aynı gün
Beyoğlu Emniyetiʼnin 3. katından aşağıya
atıldı. Kaldırıldığı hastanede 16 Şubat
1991ʼde şehit düştü. İşkenceciler tarafından
gözaltına alındığı o gün de emperyalist sa-

vaşa karşı bildiri dağıtıyordu.

Ali Rıza AĞDOĞAN

16 Şubat - 22 Şubat



Köşe başında birkaç insan küçük ilanı izliyor. Bir ço-
cuk annesini kolundan çekiştirerek, resmin olduğu yöne
sürüklüyor. Heceleyerek, resmin altındaki ve üstündeki
yazıları sökmeye çalışıyor: "Devrim Şehitleri Ölümsüz-
dür", "Hani geçen yıl öldürülen çocuğun resmi değil mi
bu?" diyerek, yanındaki kadına merakla soranın sözle-
ri karışıyor çocuğun sesine!

Duvarlardaki yazı ve afişler Örnektepe Mahalle-
si'nde olağandışı bir günün habercisi. Küçük resimde yer
alan kişiyi mahalle sakinlerinin neredeyse tümü tanıyor.
Ali Rıza Ağdoğan bu! Birçoklarının çeşitli kereler sohbet
ettiği, tartıştığı, yakından tanıdığı mahallenin "devrimci
çocuklarından". Anılar rüzgarı esiyor birçoğunda; "İyiy-
di", "dürüsttü", "bizler içindi her yaptığı"...

300 kişiydik. Sütlüce Mezarlığı uzun süredir bu kadar
öfkeli insanı bir arada görmemişti. Devrim şehitleri için
yumruklarımız havaya kalktığında oluşan sessizlik son-
rası, "İnsanlık Onuru işkenceyi Yenecek", "Ali Rıza Yol-
daş Yolumuzu Aydınlatıyor" sloganlarımızın bir an için de
olsa mezarlık dışında bekleyen polisleri ürperttiğini his-
sediyoruz. Duygularımızın ortak sesi olan ve "Ali Rıza Ağ-
doğan İçimizde Yaşıyor" nidasıyla süren konuşma, an-
nesinin ağıtlı ve öfkeli sesiyle bütünleşiyor: "Bak oğlum,
arkadaşların, yoldaşların seni anmaya, 20. yaşını kut-
lamaya gelmişler." 

Konuşma akmaya, Ali Rıza'yı ve mücadelesini an-
latmaya devam ediyor. Onu tanıyanlar, onu tekrar yaşı-
yorlar: "Ali Rıza, senin yokluğunda bu ülkede çok şey de-
ğişti. Ama bıraktığın miras hızımıza hız, kavgamıza güç
katarak gelişiyor." "Şehitlerimiz, devrimin harcı-tuğlası-
dır. Ne mutlu ki, Ali Rıza bu yapıda bir harç, bir tuğla ol-
manın onuruna sahip."

Ant içiyoruz. Andımız düşmana inat öfkemize yayılı-
yor. Bizleri mezarlık dışına sürüklüyor. Yürüyoruz. Ör-
nektepe'ye ulaşacağız. Polis amacımızı anladı, resim-
lerimizi çekiyor. Tedirgin olmamızı bekliyor. Ama ne fay-
da, yürüyoruz ve ulaştık, ulaşacağız. Coplar, silahlar gö-
ründü, saldırı başladı. Bu tavırda oldukça fütursuzdular.
Öyle bir hale geldiler ki, çevre evlerdeki ve kahvehane-
lerdeki insanlara saldırıp, bulduklarını polis otolarına dol-
durdular. Oysa, ilk silahı çektiklerinde kaybetmişlerdi...

Bir yoldaşı 
Ali Rıza AĞDOĞAN’ı anlatıyor:

‘Ne Mutlu ki, Ali Rıza 
Bu Yapıda Bir Harç,  
Bir Tuğla Olmanın 

Onuruna Sahip’

Anıları Mirasımız

İzmirʼde, Tecrite Karşı Mücadele Platformu
(TKMP), 1 Şubat günü Konak Kemeraltı girişinde
son dönemdeki tutuklamalara ve hapishanelerde
yaşanılan hak ihlallerine ilişkin yaptı.

“Devrimci İrade Teslim Alınamaz - Tecrite Kar-
şı Mücadele Platformu” pankartının açıldığı eylem
sloganlarla başladı. Eylemde devrimcilere ve
ÇHDʼli avukatlara yönelik tutuklama terörünün daha
çok örgütlenerek boşa çıkarılacağı vurgulandı ve
hapishanelerde devrimci tutsaklara yapılan iş-
kenceler, görüş ve iletişim yasakları gibi hak ihlalleri
anlatıldı.

Açıklamada, “Ülkemiz hapishanelerinde son sü-
reçte artan bir saldırganlıkla karşımıza çıkmaktadır
faşizm. Sohbet hakkının engellenmesi, kitap,
mektup, görüş yasakları vb. uygulamaların yanı
sıra, son dönemde hemen yanı başımızda bulu-
nan Şakran'da kadın tutsaklara cinsel saldırı ve
şiddet uygulanmıştır. Fatma isimli bir tutsak,
dava arkadaşları ile aynı koğuşa geçmek için di-
lekçe vermiş ve dilekçesi cevaplanmamıştır. Kı-
rıklar'da onursuz üst araması ve disiplin cezala-
rı, Bolu'da birçok tutsağa hücre, görüş yasağı, Ka-
rataş'ta çıplak, onursuz arama dayatmaları, yine
onursuz aramaya karşı duran devrimci tutsakla-
rın darp edilmesi, Tekirdağ'da battaniye, sıcak su
verilmemesi, kaloriferlerin yakılmaması yine tut-
sakların kullandığı suya kanalizasyon karışması
sonucu tutsakların zehirlenmesi, Midyat'ta ise ko-
ğuşlara günlerce elektrik ve su verilmemesi,
Uşak'ta da tutsakların can güvenliğinin tehdit edil-
mesi vb. uygulamalar sürmektedir. Yine ziyarete
gelen ailelere de onursuz arama dayatılmaktadır.
Özellikle son süreçte sürgün-sevkler artırılmıştır.”
denildi.

40 kişinin katıldığı eylem sloganlarla bitirildi.

F Tipleri Tecritle Değil
Direnişle Anılacak



“Balık kavağa çıkınca”
Gerçekleşmesi mümkün olmayacak

işleri anlatmak için kullanılır.

DÜNDEN HIZLI 
MISINIZ? 

Her sabah bir ceylan uyanır Af-
rika'da.

Kafasında tek bir düşünce vardır.
En hızlı koşan aslandan daha

hızlı koşabilmek. Yoksa aslana yem
olacaktır.

Her sabah bir aslan uyanır Afri-
ka'da.

Kafasında tek bir düşünce vardır.
En yavaş koşan ceylandan daha

hızlı koşabilmek. Yoksa açlıktan öle-
cektir.
İster aslan, ister ceylan olun hiç

önemi yok. Yeter ki güneş doğdu-
ğunda koşuyor olmanız gerektiğini,
hem de bir önceki günden daha hız-

lı koşuyor olmanız gerektiğini bilin.
Yaşam adlı koşuyu ne kadar gü-

zel anlatmış Afrika atasözü. Bir ön-
ceki günden daha hızlı koşmak ge-
rekmektedir. Çünkü eğer aslansanız
ve en yavaş koşan ceylanı bir önce-
ki gün yakalamışsanız ve bugün bir
ceylan yakalamak niyetindeyseniz ar-
tık bilmelisiniz ki en yavaş ceylan siz-
den daha hızlıdır. O halde düne göre
hızınızı arttırmanız gerekmektedir.

Yok eğer ceylansanız ve henüz as-
lana yem olmamışsanız, hızınızı
düne göre mutlaka artırmalısınız
çünkü sıra size gelmiş demektir.

Yani, devrim yürüyüşünde devam
edebilmenin tek koşulu var. Dünden
daha hızlı olabilmek. Bakın bakalım
şimdi kendinize, ondan, şundan,
bundan değil "DÜNDEN" hızlı mı-
sınız?

Kıssadan Hisse

Deyimler

EMEKÇİ ONUR'A SESLENİŞ
Bir emekçi Onur,
elbette Onurlu olmalı ve hem de 
gerçeği yalandan ayırmalı
"Var mı?" dersen ölçüsü...
Evet, olmalı...
Diyelim ki, bir politikacı
konuştukça çoğalıyor
yatları katları, para kasaları
bil ki, o bir yalancı
üstelik din, iman diyor
üstelik "şükret açlığına"
üstelik "takdir-i ilahi"
kimine sefa, kimine sefalet
Bil ki,
üstelik "allahtan korkmaz
kuldan utanmaz"
suçunu tanrıya yükleyen
iftiracı bir din tüccarı
Bir emekçi Onur,
gerçeği yalandan ayırmalı
Diyelim ki, bir politikacı
susturmak için açlığını
"bak" diyor
"elma verecek, karaçalı"
bil ki, o bir yalancı
doğa kanunları şaşmaz Onur
demokrasi meyvesi vermez

faşizm ağacı
Bir emekçi Onur,
gerçeği yalandan ayırmalı
Diyelim ki, bir politikacı
döküyor senin ve kardeşlerinin
kanını
Beyaz Saray önünde secde edip
her karış toprağımızı NATO'ya verip
vatan, millet, ecdat diyerek
bil ki,
o hem yalancı, hem vatan haini
ve hem de pezevenk, kendini
arzeden
"vatanı satmakla mükellef"
Vatan savunması değildir Onur,
Kürt kardeşinin kanını dökmek
Vatan savunması değildir Onur,
Afgan, Arap, Bedevi kardeşlerinin
kanını
Beyaz Saray kovboylarına içirmek
Vatan savunmasıdır Onur
topraklarında yakalanmış
emperyalist haydutları tepelemek
Vatan savunmasıdır Onur
dalgalandırmak bağımsızlık
bayrağını
Mahirlerce, Denizlerce, Saboca,
Dayıca
Vatan savunmasıdır Onur
kanını dökerken bile işbirlikçi cellat

ayırt etmeden Kürt, Türk, Laz,
Çerkez, Arap, Niyazi, Sabo, Sinan,
Ercüment
haykırmak
"bayrağımız ülkemizin her yanında
dalgalanacak"
Vatan savunmasıdır Onur,
alev alev yanan bedenine girerken
Amerikan malı çekirdek
yine de dimdik tutup başını
zafer müjdesini yükleyip
parmaklarına
Fıratlar, Aşurlar, Berrinler misali
sloganını kurşun yapmak
satılmış cellatların suratına
"Yaşasın Tam Bağımsız Türkiye"
Sen bir emekçiysen Onur
her şey gözünün önünde
Sen bir emekçiysen Onur
namluyu çevirmek kardeşlerine
kendine, halkına ve sınıfına 
en büyük ihanet
Sen gerçek bir emekçiysen Onur
gerçek bir vatansever olmak gerek
Ve bunların hepsi tamamsa
Sen Onur
gerçek bir vatansever
gerçek bir emekçi (...)   

Şadi Özbolat

"Yiyen bilmez,
doğrayan bilir"

Emek vermeyen, iş yapmayan
kimse kıymet bilmez.

Atasözü

Şiir

KULAĞIMIZA 
KÜPE OLSUN

Bir ilçeye bir kaymakam atanmış.
Kaymakam yanına başçavuşu alıp, köy-
lülerle tanışmak üzere köy köy dolaşma-
ya başlamış. Bakmışlar ki yolda bir adam
kucağında bir eşek yavrusuyla gidiyor.
Kaymakam baş çavuş'a demiş ki. "Ben bu
köylüye biraz sataşayım." 

Başçavuş kaymakamı uyarmış: "Aman
efendim, bunlar lafta altta kalmazlar,
dikkat edin." Kaymakam, “Bir şey olmaz.
Ben yıllarca mektep okudum, kültürlü-
yüm. Cahil bir köylü mü beni lafta yene-
cek demiş."

Arabayı durdurup köylüye yanaşmış-
lar. Kaymakam selam verip sormuş: 

"Nereye böyle kucağında yavrunuzla"
Köylü bir kaymakama bakmış, bir de baş-
çavuşa "Mektebe” demiş. “Mektebe yaz-
dırmaya gidiyorum. Çok okursa kayma-
kam, az okursa başçavuş olsun diye."

Fıkra

54

Yürüyüş

10 Şubat
2013

Sayı: 351


