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36 Tarihimizden Öğreniyoruz:
Sibel’den Hasan Ferit’e

direniş ve zafer bizimdir

38 Devrimci İşçi Hareketi:
Patronlar, işçilerin haklarını
yiyemeyeceklerini
öğrenecekler

39 Emek Haber:
BELTAŞ işçileri direniyor

42 Gençlikten Haberler:
Dev-Genç 44.yılında

44 Muharrem Karataş’tan

yoldaşlarına

45 Muharrem Karataş’tan ailesine

yazdığı son mektup

46 Halkın adaleti gecikmedi!
Halkımıza, yoldaşlarımıza
yaptıklarının bedelini
ödeyecekler 

48 Emniyet Genel Müdürlüğü’nün
roketlenmesinden sonra

160 istihbaratçıya sürgün

49 Cephe’nin eylemlerine karşı

TBMM’deki koruma

50 General Giap: Devrimin Komutanı

General Giap’ı halk kurtuluş
savaşımızda yaşatacağız

52 Haydut Amerika ve işbirlikçisi
AKP’nin saldırganlığının
nedenleri nedir? -4

54 Avrupa da Yürüyüş:
Hasan Ferik Gedik’in
hesabını soracağız
sloganlar Avrupa’da!

56 Yitirdiklerimiz...

59 Öğretmenimiz...

12 Ekim’de Harbiye’deyiz!
Kavgamızı Büyütüyoruz!

22 AKP yalan söylemekten

vazgeçsin Ergene temizlensin

23 Bizim Mahalleden:
Muharremleri halkımıza dergi
sayısını ikiye katlayarak
anlatabiliriz

25 Özgür Tutsaklardan: Kim öldü
diyebilir Muharrem’e

26 Devrimci Okul:
Barış için savaşmalıyız

28 Soru işaretleri sizin kirli
beyninizdedir

32 Sol’un Köşe Taşları: Evrensel
yazarı Vedat İlbeyoğlu ve
sahip olduğu EMEP

anlayışına

35 Savaşan Kelimeler: Örgütsel

döküman

6 Çeteleri azmettiren, koruyan,
AKP’dir!

9 Hasan Ferit’in hesabı mahşere
kalmayacak! Hasan Ferit
yozlaşmaya karşı elimizdeki
bayraktır artık

12 Demokrasi paketi açıldı, 70 ev ve
3 devrimci kurum basıldı!

14 Berkin, Hasan Ferit... Halkımızın
yiğit gençleri bitmez vurmak ile

16 Burjuva basın, yaptığı
ahlaksızlığın yanına kar
kalacağını düşünmesin

17 AKP’nin polisi çetelere karşı
mücadele eden devrimcilerin
kurumlarını basıyor

18 Röportaj: Yozlaşmaya karşı
mücadele edenler bu halkın en
yiğit evlatlarıdır “Gökhan’la
gurur duyuyoruz, onun arkasın-

dayız”

20 30 bin yürek özgürlük için
umudun şarkılarını söyledi

4 Mahallelerimizden Uyuşturucu

Çetelerini Söküp Atacağız!

Adalet İstiyoruz! 
Berkin Elvan’ı vuranların

yargılanması için her
hafta Cuma günü dilekçe

veriyoruz!
Yer: İstanbul
Adliyesi C

Kapısı Önü
Saat: 13.00
Halk Cephesi

Açlık, yoksulluk,
sömürüye son verip,
en güzel bayramları
halkımıza armağan

edeceğimiz  günlerin
inancı ve coşkusuyla tüm

halkımızın bayramını
kutlarız.

Halk Cephesi
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Geçen hafta Gülsuyu’nda halka ve
devrimcilere saldıran uyuşturucu
çetelerinin yanında Mehmet Ali Ağca
ile birlikte Kocaeli’nin Dilovası
İlçesi’nin AKP Belediye binasından
çıkarkenki resmini yayınlamıştık. Bu
resim internet medyasında yoğun bir
şekilde dolaştı. Burjuva basının da
resimden haberi var. Resim açıkça
göstermektedir ki; AKP ile uyuştur-
cu çetelerinin, yine AKP ile uyuştu-
rucu çetelerinin yanında görünen
devletin tetikçisi katil Mehmet Ali
Ağca’nın doğrudan ilişkisi vardır. 

Fakat bir kaç gazete dışında bur-
juva medyada, bu ilişki üzerinde hiç
durulmadı. 

Uyuşturucu çetelerine, Hasan Ferit
Gedik’in katledildiği ilk günün erte-
sinde yapılan göstermelik bir ‘ope-
rasyon’un dışında hiçbir şey yapıl-
madı.  Bu operasyonu da çeteleri
koruma amaçlı yapılmış bir operas-
yondur. Uyuşturucu çeteleri adeta
unutuldu. 

Halk uyuşturucu çetelerini mahal-
lelerine sokmak istemiyor. Çeteler
zorla mahallelere girip halkı zehirle-
yeceğim diyor. Aylardır adeta terör
estiriyor. Çetelere karşı çıkanların
üzerine kurşun yağdırıyor. Taksi
şöförlerinden mahallede dağıtım ağı
kurmuş. Esnaflar üzerinde tam bir
terör estiriyor. 

Bütün bunlar olurken AKP polis-
lerinin yaptığı tek şey çetelerin önü-
nü açmaktır. Bunun için ayda bir
uyuşturucu çetelerine karşı mücade-
le eden devrimcilere saldırılar. Şafak
operasyonlarıyla, panzerlerle, akrep-
lerle, TOMA’larla, helikopterlerle
bütün halkın üzerinde terör estirir ve

devrimcileri gözaltına alıp tutuklar. 

AKP iktidara geldiğinden beri bu
politika ısrarla sürdürülüyor. 

Hasan Ferit Gedik’in katledilme-
sinin üzerinden bir hafta geçmeden
Kartal Esentepe son durakta Hasan
Ferit Gedik için yapılacak yürüş afi-
şini asan Halk Cepheliler polis oldu-
ğunu söyleyen iki kişi tarafından 5
Ekim günü güpe gündüz silahla sal-
dırılıp işkence yapılarak hastanelik
edildi. Aynı gün, akşam ise polis
Gülsuyu Mahallesi’ne yine operasyon
yaptı. Akreplerle, TOMA’larla, yüz-
lerce çevik kuvvet polisi ve Özel
Harekatı saldırdı.

7 Ekim sabahı ise Gülsuyu-
Gülensu, Gazi, Okmeydanı, Sarıgazi
ve Çayan’da sabahın köründe 1500
çevik kuvet ve özel harekat polisle-
rinin katıldığı baskın yapıldı. Yüzün
üzerinde ev basıldı. Helikopterlerle,
panzerlerle, TOMA’larla, zırhlı araç-
larla tüm halka gözdağı vermek için
terör estirildi. Yüzün üzerinde ev
basıldı. 

Niçin? 

Uyuşturucu çeteleri rahat rahat
mahallelerimizde halkımızı zehirlesin
diye. 

Niçin?

Fuhuş çeteleri, hırsızlık çeteleri
rahat rahat mahallelerimizde ellerini
kollarını sallayarak çalışsın diye. 

Evet, AKP iktidara geldiğinden
beri polis çok sistemli bir şekilde
uyuşturucuyu, fuhuşu, hırsızlığı dev-
rimcilerin örgütlü olduğu mahalle-
lerde yaygınlaştırmaktadır. 

Uyuşturucu çeteleri hiçbir zaman
devletin koruması dışında, devletten

bağımsız iş yapamaz. 

Hele ki, bugün, Başbakan
Erdoğan’ın izni olmadan hiçbir işin
yapılamadığı AKP düzeninde,
AKP’nin izni olmadan tek bir uyuş-
turucu çetesi mahallelerde halkın
onca tepkisine rağmen uyuşturucu
satamaz. Halkımız yaşanan herşe-
yin tanığıdır: Polis bazen gösterme-
lik operasyonlar yaparak karakola
götürüp arka kapıdan serbest bırakı-
yor diyor. 

Polis Koruması Altında 
Halkı Zehirleyen 
Uyuşturucu Çetelerini 
Görmeyip “Terör 
Örgütleri” Demagojisi 
Yapan Yandaş Medya 
Riyakar, İftiracı Alçak 
ve Şerefsizdir! 

Esnafından mahalledeki çocukla-
rına kadar bütün halk uyuştucunun
Gülsuyu-Gülensu Mahallesi’ne nasıl
girdiğini, kimler tarafından sokul-
duğunu biliyor. Mahalle halkı açık
açık polis ve uyuşturucu çetelerinin
birlikte çalıştıklarını söylüyor. Bütün
bunlara rağmen burjuva medya uyuş-
turucu çetelerini tartışmıyor. Üstelik
mahalle halkının uyuşturucu çetele-
rine ve polise karşı açık bir tepkisi var.
“Polisi de, çeteleri de mahallemizde
istemiyoruz” diyor. 

Özellikle AKP’nin dinci medyası
kendilerine yakışanı yapıyor.
Riyakarlık, yalancılık, her türlü alçak-
lık, namussuzluk, şerefsizlik onlarda.
Uyuşturucu çetelerinin yaptığı her
şeyin üstünü örtüyor. Polis ve çete iliş-

Mahallelerimizden Uyuşturucu
Çetelerini Söküp Atacağız!

Uyuşturucu Çeteleri Rahat Çalışsın Diye AKP’nin Polisinden 

Devrimcilere ‘Şafak Operasyonu’: Gülsuyu, Gazi,

Okmeydanı, Sarıgazi ve Çayan Mahallelerinde

Onlarca Eve Baskın! 57 Gözaltı!
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MAHALLELERİMİZDEN ÇETELERİNİ SÖKÜP ATACAĞIZ!

kisinden hiç bahsetmiyor. “Terör
örgütü DHKP-C ile uyuşturucu maf-
yasının uyuşturucu pazarını payla-
şamadıkları için çatıştıklarını” yazı-
yor. 

Sözde bunlar içkiye, uyuşturucu-
ya, fuhuşa karşıdırlar... Halkın gele-
nek ve göreneklerine, değerlerine
bağlıdırlar... Ama her türlü namus-
suzluğun, alçaklığın arkasında duran
da yine onlar. 

Yıllardır AKP’nin yoksul halkın
yaşadığı gecekondu mahallelerinde-
ki yozlaştırma politikalarına karşı
şehitler vererek direnen devrimcile-
rin mücadelesini uyuşturucu pazarı-
nı paylaşma savaşı olarak gösteriyor. 

AKP’nin dinci medyasının bu tav-
rı da uyuşturucu çetelerinin arkasın-
da kimlerin olduğunu göstermektedir. 

1500 Polisle Nereye?
Başka Bir Devleti 
İşgale Mi Gidiyorsunuz? 

1500 polisle yapılan baskınlar
uyuşturucu, fuhuş, hırsızlık çeteleri-
nin önünü açmak için yapılmış, hal-
ka verilen bir gözdağıdır. 

Başka bir ülkenin topraklarını
işgal eder gibi sabahın köründe
Gülsuyu-Gülensu, Okmeydanı,
Çayan, Gazi Mahallesi ve Sarıgazi’de
yüzün üzerinde evi bastılar. Artık heli-
kopterli, panzerli, TOMA’lı, akrep-
li, Özel timlerle kar maskeli ev bas-
kınları, AKP’nin polislerinin sıradan
uygulamaları oldu. 

Yüzün üzerinde ev baskını yapıl-
dı, toplam 57 kişi gözaltına alındı. 

Peki 57 kişiyi gözaltına almak için
1500 polise mi ihtiyaç vardı? 57 kişi
için bir ülkeyi işgal eder gibi bu
kadar polis niye?

Elbette nedensiz değil. 1500 polis,
havada dönen helikopterler, panzer-
ler, TOMA’lar, akrepler, kar mas-
keyli özel timler gözaltına alınan 57
devrimci için değil. Bütün mahalle-
lerimizi polis terörüyle sindirmek
istiyorlar. Biliyorlar ki, 1500 polis
değil 150 bin polis de getirseler dev-
rimcileri korkutamazlar. AKP’nin
polisi, “sen misin devrimcilere destek
veren, sen misin polisi mahalleden
kovan, benin uyuşturucu çetelerime

karşı devrimcilerin yanında yer alan”
diye esas olarak halka gözdağı vermek
istemektedir.  Bu operasyonlar dev-
rimcilerin yanında çetelere karşı  dire-
nen halka da yapılmaktadır. 

Hasan Ferit Gedik’i sahiplenip
bağrına bastığı için halka yapılmıştır. 

Devletin ve çetelerin onca terörüne
rağmen halk televizyonlara çıkıp
uyuşturucu çetelerini polisin koru-
duğunu, çetelerin polisle birlikte
çalıştığını, mahallelerinde polisi de
çeteleri de istemediklerini söylemiş-
tir. Bu mahalleleri devrimcilerin kur-
duğunu ve çetelere, kentsel dönüşüm

adı altında AKP’ye yağmalatmaya-
caklarını söylemiştir. 

Bu operasyonlarla mahalle hal-
kını teslim almak istiyorlar. 

Devrimcileri de gözaltına alarak,
tutuklayarak mahallelerimizde elle-
rini kollarını sallaya sallaya çocuk-
larımızı, gençlerimizi zehirlemek
istiyorlar. Genç kızlarımızı fuhuş
batağına sürüklemek istiyorlar.
Mahallelerimizi pislik yuvasına dön-
üştürdükten sonra rahat rahat ele
geçirip yağmalayacaklar... 

AKP, şimdi bir de Gülsuyu’na
karakol yapacağını açıkladı.
Uyuşturucu çeteleri artık Gebze’den,
AKP’nin Dilovası Belediyesi’nden
Gülsuyu’na kadar gelmek zorunda
kalmayacak. Karakol aracılığıyla
zehirleyecekler halkımızı. Çeteler
artık karakolda yuvalanacaklar... 

Ama ne yaparsanız yapın. İter
karakol yapın, ister kale kol yapın.
Bu halk karakollarınızı başınıza
yıkmasını da bilir... 

Biz bu mahallelerde çok faşist
gördük. Polis koruması altında efe-
lenen mafya artığı çeteleri çok gör-
dük. 

Bu mahalleleri dişimizle, tırna-
ğımızla, alınterimizle, kanımızla
kurduk.  

Bu mahallelerin her tuğlasında
devrimcilerin kanı vardır. Bu ope-
rasyonlarla halkı, devrimcileri yıl-
dıramazsınız. Mahallelerimizin pis-
lik yuvasına dönüştürülmesine izin
vermeyeceğiz. 

Halkımızın uyuşturucuyla zehir-
lenmesine izin vermeyeceğiz. 

Genç kızlarımızın fuhuş batağına
sürüklenmesine izin vermeyeceğiz. 

BİZ HALKIZ! 

BİZ CEPHELİYİZ

Ne çeteleriniz, ne it sürüsü gibi
baskın yapan polisleriniz ne de özel
timleriniz bizi yıldıramaz. Biz bu
operasyonları çok gördük. 

Halkı operasyonlarla bitiremezsi-
niz. Uyuşturucu çetelerinizi de, pol-
islerinizi de mahallelerimizden söküp
atacağız.

DOĞUKAN KİM? 
Hasan Ferit'in katledilmesin-

den bir gün sonra polisler çetele-
re yönelik sözde bir operasyon
yaptılar. Operasyon esas olarak
çeteleri koruma altına almaktan

başka bir şey değildir. 
Hürriyet Gazetesinin haberine

göre Gülsuyu'nda 29 Eylül akşa-
mı çetelerin kendi aralarında
yapılan telefon konuşmasında
polisin dinlemesine şöyle bir

konuşma takılıyor: "Doğukan
yaralandı. Biz Gebze’ye geçiyoruz,

siz de gelin"

Haberde bahsi geçen
Doğukan'ın tutuklananlar ara-

sında olmadığı söyleniyor. 
Evet, soruyoruz; kimdir bu

Doğukan? 
AKP yalakası gazetelerin köşe

yazarları her zaman olduğu gibi
Hasan Ferit için Armutlu'da otu-

ran bir kişinin ne işi var
Gülsuyu'nda diye yazarak, uyuş-

turucu çetelerinin hamiliğini
yapıyorlar. Devrimciler ne iş yap-

tıklarını hiç saklamıyorlar,
Armutlu'dan Gülsuyu'na uyuştu-
rucu çetelerinin halkı zehirleme-
sine karşı mücadele etmek için

gitti oraya... 
Biz soruyoruz: Gebze'deki

çetelerin ne işi var Gülsuyu
mahallesinde?



Mafya-devlet ilişkisinin siyasi-
ekonomik temelleri eskiye dayanır.
Mafya, her halukarda sömürü, yağma,
talan düzeni olan kapitalizmin ada-
letsizliği içinde doğmuştur. 

“Devletten bağımsız ya da dev-
letin içine sızmış mafya çeteleri”
yoktur. Çeteleşen, mafyalaşan bir dev-
let vardır. Özellikle devrimci müca-
delenin geliştiği süreçlerde müca-
deleyi bastırmak için devletin baş-
vurduğu gayri-meşru yöntemlerdir. 

Ortaya çıkışı çok daha eskilere
dayanan mafya, 1900’lerin başında
emperyalist sistemle bugünkü ka-
rakterini almıştır. Emperyalist tekel-
lerin krizinin ağırlaştığı süreçte, Ame-
rikan işçi sınıfının direnişlerini bas-
tırılması ve sendikaların dize geti-
rilmesi için, kapitalizmin gayri-meşru
çocukları olan mafyacıların patronlar
ve sistem adına saldırılarda nasıl kul-
lanıldıkları bilinir.

Bizim ülkemizde mafyanın ortaya
çıkışı başlangıçta sendikalara, işçi
grevlerine karşı kullanılmasa da yine

düzenin adaletsizliği-
nin ortaya çıkarttığı bir
yapıdır. 

1960’lı-70’li yıllarda
devlet devrimci müca-
deleye karşı doğrudan
Amerikan eliyle örgüt-
lenen kontrgerillayı ve
MHP’li faşistleri kullan-
dığı için mafyayı kul-
lanma gereği duymamış-
tır. Ancak Abuzer Uğur-
lu, Oflu İsmail, Osman
İmamoğlu, Bekir Çelenk
gibi faşist mafyalar, daha
1970’lerde faşist hareket
ile iç içe olmuş ve dev-
rimci mücadeleye karşı
faşist hareketin silah,
para gibi lojistik deste-
ğini sağlamıştır. 

Devletin mafya çe-
telerini kullanması özel-

likle 12 Eylül’den sonra olmuştur.
12 Eylül öncesinde devrimcilere karşı
kullandıkları faşist katilleri, 12 Ey-
lül’den sonra  mafya içinde istihdam
ederek  devlet mafyayı da tamamen
kendi denetimi altına almıştır.

Devletin Mafyaya
Yönelik Operasyonları,
Gayri Meşru Çocuğunu
Denetim Altında Tutmak
İçindir! 

Oligarşi içi çatışmanın ve mafya

düzeni içindeki pastanın paylaşımı
nedeniyle devlet mafyaya yönelik
zaman zaman bazı operasyonlar yapar.
Bu durum mafyanın devletin suç ör-
gütü olduğu gerçeğini değiştirmez. 

İçinde devletin polisinin, askerinin,
MİT’inin, yargıcının, hakiminin, sav-
cısının olmadığı tek bir mafya ope-
rasyonu yoktur. 

Devrimci bir dergi okuyan liselinin
peşine bile polis takan, ailesine kadar
mektup gönderen, telefon açıp tehdit
eden bir devletin, bilgisi dışında mil-
yarlarca dolarlık paranın döndüğü
mafyadan heberdar olmaması müm-
kün değildir. Uyuşturucu, kadın ti-
careti, fuhuş, kumar, hırsızlık vb.
her türlü gayri-meşru pis işler doğ-
rudan devletin denetimi altında ya-
pılmaktadır.  

Devlet mafya ilişkisini görmek
için mafya babalarının cenaze tö-
renlerine  bakmak yeterlidir.  Mil-
letvekili, bakanı, valisi, emniyet mü-
dürü... bütün devlet erkanı temsilen
bulunurlar cenazede... 

Mafya, Devletin “Rutin 
Dışı”na Çıkan İşlerinde 
Kullandığı Suç 
Örgütlerindendir!

1980’lerin başlarında Çatlılar,
Kırcılar, Asala örgütü başta olmak
üzere, daha özel operasyonlarda ve
daha farklı ilişkiler içinde kullanıldılar.
Sonra MHP’liler Özel Timlerde is-
tihdam edildi, katliamcılar resmi
üniformaya kavuşturuldu. 

Mafyanın baktığı çek, senet, uyuş-
turucu, fuhuş, kumar, kara para ak-
lama, haraç alma-ihale alma-verme
işleri MHP’li faşistlerden devşirme
mafya çetelerine bizzat devlet tara-
fından verildi. 

Halkı her dönem sindirmeyi esas
alan bir ülkede, baskı ve terörün res-
mi, gayri-resmi çeşitli biçimleri de

Oligarşik devletin iradesi dı-
şında bir çete mafya düzeni yok-
tur. Çetelerle devletin ilişkisi de,
iddia edildiği gibi, devlet içindeki
kimi unsurlarla sınırlı bir ilişki
değildir. Organik bir ilişkidir ve
en açık ifadesini Susurluk’ta bu-
lan kontrgerilla politikalarının
bir ürünüdür.

GÜLSUYU’NDA HALKIMIZI
ZEHİRLEYEN UYUŞTURUCU

ÇETESİ VE KATİL MEHMET ALİ
AĞCA  KOCAELİ’NİN DİLOVASI
BELEDİYESİ’NDEN BİRLİKTE

ÇIKIYORLAR

Çeteleri Azmettiren, Koruyan, AKP’dir!

Mahallelerimizi, Düzenin Gayri Meşru

Çocuğu Çetelere Bırakmayacağız!
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olacaktır. Demirel’in deyimiyle devletin “rutin dışı”
işleri hep olmuştur ve olacaktır. 

“Rutin dışı” ise Susurluk devletinin ta kendisidir.
Bir milletvekili, bir emniyet müdürü ve devrimcileri
katletmekten idam cezası almış faşist bir katil...

Oligarşik devletin iradesi dışında bir çete, mafya
düzeni yoktur. Çetelerle devletin ilişkisi de, iddia
edildiği gibi, devlet içindeki kimi unsurlarla sınırlı
bir ilişki değildir. Organik bir ilişkidir ve en açık
ifadesini Susurluk’ta bulan kontrgerilla politikalarının
bir ürünüdür. 

Şu çok açıktır ki, devlete rağmen hiç kimse
mafya işleri örgütleyemez. Yapmaya kalkanın ömrü
kısa olur. Çünkü bu faaliyetlerin babası, her zaman
MGK olmuştur, ordu olmuştur, MİT, polis, hükümet,
TBMM olmuştur. 

Bugün geçmişten farklı olarak butün bu ilişkiler
AKP’nin kontrolü altında toplanmıştır. 

12 Eylül Öncesinde, Devrimcilere
Karşı Tetik Çeken Faşist Katiller
Devletin Mafyacısı  Oldu

Sümüklü Alaattin Çakıcı’dan, Drej Ali’ye, Nurullah
Ağansoy’dan, Oral Çelik’e, Haluk Kırcıdan, Ali
Fevzi Bir’e, Sami Hoştan’dan, Tarık Ümit’e, Abdullah
Çatlı’ya, Sedat Peker’e Kürşat Yılmaz’a, Nihat Akgün
vb... Bunların  hepsi de devletin 12 Eylül öncesinde
halka karşı savaşta kullandığı katilleriydi. 12 Eylül’den
sonra uyuşturucudan, kumara, arsa mafyacılığından
ihale mafyasına, kumarhanelerden barlara, pavyonlara,
fuhuştan kadın ticaretine kadar tüm pis işleri devlet,
devrimcilerin ve yurtseverlerin katledilmesi karşılığında
bu faşist katillere havale etti. 

Devletin resmi kurumlarınca yapılması, düzenin
meşruiyeti açısından sakıncalı görülen işler, kimi
zaman faşist mafya çetelerine yaptırılmış, kimi
zaman da korucu, itirafçı-JİTEM’cilerden oluşan
kontrgerilla örgütlenmeleriyle hayata geçirilmiştir. 

AKP İktidarında Yapılan Mafya 
Operasyonları Kimseyi Yanıltmasın! 
AKP Mafyanın Hamisidir!

AKP iktidarında Atabeyler, Sauna operasyonu,
Bufalo operasyonu, Sedat Peker’in tutuklanması,
Çakıcı’nın  önce kaçırılıp sonra yurtdışından geti-
rilmesi gibi çok sayıda uyuşturucu ve fuhuş operas-
yonları yapıldı. AKP bunların, “mafyaya, çetelere
karşı mücadele” olarak propagandasını yaptı. 

Ancak bu bir ikiyüzlülüktür. Her zaman olduğu
gibi AKP bu operasyonları da halkı kandırmak için
kullanmıştır. Operasyonlar mafya çetelerini denetim
altına almak için yapılmıştır. 

AKP, mafya çetelerini iktidarları boyunca halka

 “Devletten bağımsız
ya da devletin içine sız-
mış mafya çeteleri” yok-
tur. Çeteleşen, mafyala-
şan bir devlet vardır.
Özellikle halkın devrimci
mücadelesinin geliştiği
süreçlerde, mücadeleyi
bastırmak için devletin
başvurduğu gayri-meşru
yöntemlerdir.

 Her soygunun içinde;
mafya-polis-asker-büro-
krat-burjuva siyasetçi iş-
birliği vardır. Bu işbirliği
doğrudan veya dolaylıdır,
ama mutlaka vardır.

 Devrimcilerin fuhuşa,
uyuşturucuya, kumara kar-
şı kampanyasına bu kesim-
lerin hepsinin birden karşı
çıkması da bunun başka
bir kanıtı değil midir zaten? 

 En büyük mafyacılar,
parti liderleriyle, milletve-
killeriyle, bakanlarla içli
dışlı... Çeteler polis şeflerini
hamileri yapmışlar... Böyle
bir düzen, bataklığı temiz-
leyebilir mi? Düzen, bırakın
bunu temizlemeyi, bizzat
bu pisliğe karşı mücadele
eden devrimcilere karşı
baskı ve terör uygulamakla
meşgul. İhale yolsuzlukları,
soygunlar, kumar, fuhuş,
uyuşturucu düzeni sürmeli
ki, düzenden beslenenler
avantasız kalmasın! 

 Düzenin kendisi bir ba-
taklık haline dönüşmüşse,
bataklığı kurutmak, düzeni
değiştirmekle aynı şey ha-
line gelmiştir...

 Bir Alman atasözü der
ki; "Küçük hırsızlar asılır,
büyük hırsızlar serbest do-
laşır"

Dolayısıyla, göstermelik
operasyonlar da çıkarılan
hırsızlıkların, yolsuzlukla-
rın, uyuşturucuların buz-

dağının görünen kısmından
fazla olduğunu bilmek ge-
rekir. Büyük hırsızlar, iş-
lerine devam ediyorlar, yine
ve hala "en üst" mevkileri
işgal etmekteler. İşte en te-
medeki GÜL, işte yolsuz-
luk, soygunu uluslararası
boyutta olan halkın en te-
miz duygularını kullanan
Deniz Feneri, Başbakanlık
onaylı arabalarla cirit atı-
yor sokaklarda...

 Zenginlerin çözemediği
"geciken tahsilat" sorunu-
nun "çek- senet
mayfası"dır çözümü... 

 Burjuvazinin her çıkmaz
işinde, MAFYA tüm pis iş-
leriyle yanında biter... 

 Mafya; devlet ihalele-
rinde, devlet bankası kre-
dilerinin dağıtılmasında,
ihracat, üretim teşviklerin-
de, özelleştirme ihalelerin-
de; ihaleye girişleri engel-
lemek ya da ihalenin belli
bir firmada kalmasını sağ-
lamak üzere devlet görev-
lilerini “ikna etmek” sure-
tiyle çeşitli etkilerde bulu-
nur ve payını alır.

 Mafya; devlet bankası
kredilerinin belli kişilere
kullandırılmasında aracılık
etmek anlaşmalara hakem-
lik etmek sırasında bizzat
kredi kullanmak yoluyla
da devletin sağladığı rant-
tan nemalanır. Hazine ara-
zilerine el konulması ve
bunların pazarlanması, ya
da inşaat izni olmayan yer-
ler için hileyle ruhsat alın-
ması faşist devletin öz ev-
ladı olan mafyanın işleri-
dir.

 Mafya; çek-senet işle-
rinde, hakimlikte, kredi
kullanmakta, ihalelerde bü-
rokratlarla birlikte çalışır...
Meclis, babalarının yeridir
onların... 
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karşı kullanmış ve kullanmaktadır. 

Yoksul gecekondu mahallele-
rinde uyuşturucu, fuhuş, hırsızlık
gibi yozlaşma politikaları bizzat
AKP tarafından polis ve mafya iş-
birliği içinde yürütülmektedir.

Gecekondu mahallelerinde uyuş-
turucu, fuhuş, hırsızlık ve benzeri
her türlü yozlaşmaya karşı mücadele
eden devrimcilere sürekli operas-
yonlar yapılırken, onlarca kişi tu-
tuklanıp yıllarca hapis cezaları veri-
lirken; uyuşturucu, fuhuş ve hırsızlık
çeteleri mahallelerimizde polisin ko-
ruması altında cirit atmaktadır. 

Gülsuyu’nda yaşananlar artık bu-
nun hangi boyutlara geldiğini gözler
önüne sermektedir. Mahalle halkı
devrimcilerle birlikte uyuşturucuya
karşı yoğun ve ölümüne mücadele
ederken uyuşturucu çeteleri polis ko-
ruması altında zorla mahalleye girerek
halkı zehirlemeye çalışmaktadır. 

Yapılan çete operasyonları oligarşi
içi çatışmanın ürünüdür. Hatta deni-
lebilir ki AKP iktidar değişikliğini
önce gayri-meşru kurum ve yapılan-
malarını denetim altına alarak ger-
çekleştirmiştir. 

Gülsuyu’nda Uyuşturucu 
Çetelerinin Yanında 
Gözüken Devletin
Tetikçisi
Katil Mehmet Ali Ağca’yı 
Hapishaneden Çıkaran
AKP’dir 

12 Eylül öncesinde Gazeteci Abdi
İpekçi’nin ve onlarca devrimcinin
katledilmesinde devletin kullandığı
tetikçi katil Mehmet Ali Ağca, 2000
yılında Papa suikastinden tutuklu
bulunduğu İtalya’dan Türkiye’ye ge-
tirildi. 

AKP’nin iktidara gelmesiyle bir-
likte de can-hıraş bir çalışmayla Meh-
met Ali Ağca,  yasalar ve hukuk
hiçe sayılarak 2006’da tahliye ettirildi. 

İktidara yeni geldiklerinde Adalet
Bakanı olan Cemil Çiçek, Susurluk-
çular için “Bu tür devlet adına görev
yapanları davulla zurnayla ifşa et-
meyelim. Bir daha devlet adına

görev yapacak adamı nereden bu-
luruz” demişti. Bugünler için sakla-
dıkları Katil Mehmet Ali Ağca’nın
tahliyesi için o gün seferber oldular.

Müebbet hapse hükümlü faşist
katil Ağca, öncelikli olarak iki “af
yasasından” yararlandırıldı. Ancak
bu yetmiyordu. Bu nedenle İtalya’da
yattığı 19 yıl 1 ay da buradaki ceza-
sından düşüldü. Öyle acelesi vardı
ki kontrgerilla devletinin; bu süreyi
hem 20 yıl hesapladı, hem de infaz
dosyasında yattığı süreye dair hiçbir
belge koymaya bile gerek görmedi.
Susurluk hukukunun alenileşip, mey-
dan okuduğu bir örnek bilinçli şekilde
yaratıldı. 

Bir grup faşistin alkışları arasında
ve sözde Ağca’ya öfkeli ama onun
temsil ettiği sistemle barışık medyanın
“itibarlı şahıs” muamelesi ile tahliye
oldu Ağca. Susurluk devletinin te-
tikçisi için Genelkurmay da aleni
şekilde seferberdi. Öyle ki tatil günü
bile demediler, askerlik şubesi Cu-
martesi günü açık tutuldu ve yine
görülmedik bir hızla Ağca’nın iş-
lemleri yapılarak evine gönderildi. 

Genelkurmay’dan İtiraf
Mehmet Ali Ağca'nın AKP iktidarı

tarafından tahliye ettirilmesinden
sonra, basında bu katillerin kontrge-
rillayla olan ilişkilerinden dolayı
çıkan haberlerden rahatsız olan Ge-
nelkurmay, 16 Ocak 2006 tarihli
açıklamasında şöyle dedi: “Bil gi ek -
sik li ğin den kay nak lan dı ğı de ğer len -
di ri len bu gi bi suç la yı cı ve ama cı nı
aş mış ya zı ve yo rum la rın, Tür ki -
ye'nin ma ruz ka la bi le ce ği bir sal dı -

rı da mü te ca vi ze kar şı çok has sas
gö rev ler ic ra et mek üze re so ğuk
harp dö ne min de teş kil edil miş ve di -
ğer bir çok ül ke de ben ze ri bu lu nan
bu bi ri me za rar ver di ği ve va tan sa -
vun ma sı ha zır lık la rın da za fi ye te se -
bep ol du ğu res mi, ya sal ve ül ke gü -
ven li ği için çok ge rek li olan bi ri mi -
mi zi hak sız it ham lar la yıp ra ta cak
se vi ye ye tır man dı rıl ma ma sı nın ge -
re ği ne ina nıl mak ta dır.” (17 Ocak
2006, Mil li yet)

Açık la ma nın bir bo yu tu “su sun”
ta li ma tı içe rir ken, öte ki bo yu tun da
da üst len me var dır. “Çok has sas gö -
rev ler ic ra et mek üze re so ğuk harp
dö ne min de teş kil edil miş ve di ğer
bir çok ül ke de ben ze ri bu lu nan bu
bi ri m...” ifa de le ri, “NA TO ta li ma -
tıy la kur duk” de mek tir. Ha len “va -
tan sa vun ma sı ha zır lık la rı”ndan söz
edil me si de, fa aa li yet le ri ni sür dür -
dü ğü nün ila nı dır. Ki, “va tan sa vun -
ma sı” tüm kontr ge ril la bi rim le ri nin
kla sik meş ru laş tı rıl ma  ar gü ma nı dır.

Adeletin, demokrasinin olmadığı,
ekonomisi çarpık şekillenen ve yağ-
manın, talanın, soygunun, en yoğun
olduğu AKP döneminde, mafyanın
olmaması da mümkün değildir. Bugün
hemen hepsi “saygın iş adamı” gö-
rünümü altında faaliyetlerini sürdür-
mektedir. 

Çünkü sistem, hem ekonomik ne-
denlerle, hem de siyasi nedenlerle
mafyayı üretmektedir.

Adaletin olmadığı bir düzen za-
ten mafya düzenidir. Yağmanın, ta-
lanın, soygunun olduğu bir düzende
mafya kaçınılmazdır. Sonuç olarak
mafyayı üreten sömürü düzeni kapi-
talizmin ta kendisidir. 

 Devlet nasıl yaşadışı işleri
için mafyayı koruyup, besliyor,
kullanıyorsa... mafya da tüm
işlerini sürdürmek için devlet
babanın kucağından ayrılmaz.
Polisi, savcısı, bürokratı... onun
koruyucu melekleridir.

 Dünyadaki pisliğin kaynağı
AMERİKA'da da, yine bu
orantıdadır. Mafyanın faaliye-

ti... Dünya mafyasının kontrol
ettiği toplam sermayenin 84
trilyon dolar olduğu, bunun
yüzde 70'inin ABD mafyası
tarafından kontrol edildiği tah-
min ediliyor.

 Milano Ticaret Odası'nın
araştırmasına göre, mafyanın
İtalya'daki yıllık cirosu yaklaşık
133 milyar dolardır.
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Halkın yiğit evladı Hasan Ferit
Gedik, 30 Eylül günü Maltepe Gülsuyu
Mahallesi’nde polis-çete işbirliği ile
katledildi. Mahallede uyuşturucu çe-
telerini istemeyen Gülsuyu halkı çe-
telere karşı yürüyüş yaparken bir ara-
badan silahla ateş edildi. Köşe başla-
rında çeteciler pusu kurmuştu ve Hasan
Ferit’i  karanlık bir merdiven başında
durup vurdular. Haince sinsice vurul-
muştu... Çeteciler halkın kendilerine
karşı olmasından o kadar korkmuşlar
ki Hasan Ferit’in sadece kafasına dört
kurşun sıktılar. Hasan Ferit Gedik kal-
dırıldığı hastanede 1 Ekim günü 03.00
sıralarında şehit düştü.

Hasan Ferit’in cenazesi önce ço-
cukluğunu geçirdiği Armutlu Ma-
hallesi’ne getirildi. Burada 1 Ekim
günü öğle saatlerinde toplanan Halk
Cepheliler, Hasan Ferit’in şehit düş-
tüğü yerde bir anma gerçekleştirecek
daha sonra da Gazi Mahallesi’ne gö-
türeceklerdi.

Katliamcı AKP iktidarı, halkların
nasıl cenaze kaldıracaklarına, nereye
gömeceklerine bile karışıyordu. Ar-
mutlu önüne yeni bir karakol kuracak
kadar yığınak yaparken, tüm TEM
otoyolu boyunca da küçük küçük yı-
ğınaklar vardı. Ferit’in yoldaşları ve

ailesi buna karşı 3 gündür geceli-
gündüzlü, hızını hiç kesmeden
yağan yağmur altında, Armut-
lu’nun girişinde oturma eylemi
gerçekleştirdiler. 3 Ekim günü sabah
saatlerinde polisin geri çekilmesi ile
günlerdir attıkları, “Gülsuyu Bekle
Hasan Ferit Gedik Geliyor” sloga-
nının kararlılığı ile Gülsuyu’na ha-
reket etmek için hazırlıklara başla-
dılar.

Armutlu Cemevi önünde yapılan
konuşmalarda, “Hasan Ferit uyuştu-
rucuya karşı mücadele eden bir dev-
rimcidir. Bizlerde çetelere, uyuştu-
rucuya, yozlaşmaya ve fuhuşa karşı
mücadele etmeye devam edeceğiz.”
denildi.

Armutlu’dan öğle saatlerinde Gül-
suyu’na doğru hareket edildi. Gülsuyu
halkı binler olup sokaklara taştı, şe-
hitleri Hasan Ferit’i açtıkları, “Hasan
Ferit Gedik Ölümsüzdür” pankartları
ile karşıladılar. Hasan Ferit Heykel
Meydanı’na getirildikten sonra, bu-
rada Hasan Ferit nezdinde tüm devrim
şehitleri için bir dakikalık saygı du-
ruşunda bulunuldu. Burada dedesi
Mustafa Meray, “Benim torunum
Armutlu’da doğdu. Armutlu’da bir
güneş oldu ve Gülsuyu’da bu güneş

Tür-
k iye’n in

her yanına ışık
saçtı. Benim torunum

çok güzel bir devrimcidir.
Bu uğurda son anına kadar mü-

cadele etmiştir. Şimdi bu mücadeleyi
on binlerce, milyonlarca Ferit omuz-
layacak” dedi.

Halk Cephesi adına konuşan Barış
Önal ise cenaze için alınan güvenlik
önlemlerine tepki göstererek, “Gü-
venlik önlemleri Ferit katledilmeden
önce alınmalıydı, şimdi değil. Bunun
adı cezalandırmadır” dedi. Önal, “Bu,
öfkeli ve buruk bir zafer. Sevinçli
ve mutlu değiliz. Katillerin cezalan-
dırılmasını istiyoruz” diye konuştu.

Ve Gülsuyu’na veda vakti geldi...
Artık gecekondu halkı hepsi birer
Hasan Ferit olup sokaklarda “Çeteler
Halka Hesap Verecek”, “Hasan Ferit
Gedik Ölümsüzdür”, “Halkız Haklıyız
Kazanacağız” sloganlarıyla caddeleri
kuşattı. Binlerin ağzından öfke ve
kin ile bu sloganlar atılıyordu. Hasan
Ferit’in hesabını sormak için Gülsu-
yu’nun yokuş yollarından, Heykel

Hasan Ferit’in Hesabı Mahşere Kalmayacak!
Hasan Ferit Yozlaşmaya Karşı

Elimizdeki Bayraktır Artık!
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Meydanı’ndan Fatma Hanım’a yürüyüş yapıldı. Hasan
Ferit için balkonlardan, camlardan yaşlı analarımız göz-
yaşları içinde devlete lanet okuyorlardı.

Hasan Ferit’in şehit düştüğü yere gelince burada tekrar
dedesi bir konuşma yaptı. Mustafa Dede, “Torunum bu
mahallede şehit düştü. Artık birlik olmanın, bu düzene
karşı birlikte direnmenin zamanıdır. Ben torunumu burada
şehit verdim. Ve ben bundan çok onurluyum. Uyuşturucuya,
çetelere karşı artık mücadele sizlerin elinde. Ben burada
torunumu yitirdim, artık Ferit’im Gülsuyu halkının onurlu
mücadelesinde yaşayacak” dedi. Ayrıca burada Hasan
Ferit için bir de söz verildi. Sesli olarak, “Gülsuyu’nda
çeteleri bitirene kadar mücadele edecek miyiz? Uyuşturucu,
fuhuş bitene kadar mücadele edecek miyiz?” sözleri
üzerine binlerce kişi, “Söz veriyoruz” diyerek, Gülsuyu’nu
inletti. Daha sonra Gazi Mahallesi’ne doğru yola çıkıldı.

Hasan Ferit Artık Gazi’de
Yoldaşlarının Koynunda

Binler Gazi girişinde ellerinde Hasan Ferit’in resimleri
ve kızıl bayrakları ile selamladılar. Gazi Mahallesi henüz
cenaze Gülsuyu Mahallesi’ndeyken beklemeye başlamıştı.
Saat üçü vurduğunda bekleyen insan sayısı arttı. Hem
sloganların sesi gürleşiyor hem de sesli çağrılar yapılıyordu.
“Hasan Ferit Gedik AKP’nin koruyup sakladığı çeteler
tarafından, 4 kurşun kafasından iki kurşun bedeninden
vurularak öldürüldü. Üç gündür cenazenin gömülmesine
engel olan halk düşmanları halkın evladını sahiplenmesini
görünce geri adım attı. Şimdi biz de Hasan Ferit Gedik’i
sahiplenelim” çağrıları yapıldı. Sabırsız bir bekleyiş sü-
rerken sıra sıra kızıl flamalar dizildi. Üç gün bekleyişin

sonunda Hasan Ferit’e yakışır bir cenaze töreni olsun
diye koşuşturmaca başladı. Gazi Mahallesi’ne ilk girişten
itibaren flamalar dizildi.

Cenaze konvoyunun otobanda olduğunu öğrenince
sloganlar daha gür atıldı. Kitle ikiye bölündü, cenazeye
gelenlerin bir kısmı Gazi Mahallesi’nin girişinde beklerken,
bir kısmı Eski Karakol’da bekledi. Kızıl flamalarla, uzun
ve kızıl bir yol... Ve büyük bir öfkeyle ağızlarda patlayan
“Hepimiz Ferit’iz Öldürmekle Bitmeyiz ” sloganıyla
bekledi Gazililer. Kitle içinden yüzleri maskeli 7 Cepheli
“Umudun Adı DHKP-C”, “Umudun Adına Feda Feda
Bin Selam ”, “Öndere Selam Savaşa Devam” , “Hasan
Ferit Gedik Ölümsüzdür” sloganları ile ortaya çıktı.

Hasan Ferit Gedik’in cenaze konvoyu yolda görününce
Cepheliler konvoyu üçer kez silah atışları ile karşıladılar.
Aile konvoyun başına gelince sanki Cepheliler Hasan
Ferit’in ailesine yetiştirdikleri evlat için ellerinden öper-
cesine, tetiklerine tekrar dokundular. Bu Hasan Ferit’i
karşılamanın yanında aileye selam, düşmana ise korku
demekti. Attıkları her slogan, sıktıkları her kurşun
öfkelerini dile getiriyordu. Hasan Ferit’in dedesi zafer
işaretiyle kitleden Cephelilerden güç alarak yürüyordu.
Kitle Cemevi yakınlarında Cephe yıldızı arkasında yü-
rüyordu artık.

Gazi Karakolu önüne varıldığında bir yığınak göze
çarptı. TOMA’lar, çevik kuvvet otoları ve akrepler dizilmişti.
Ahde vefa derler ya, halkımız adaleti yerine getirmek
isteyen savaşçıları unutmamıştı. Karakol önünde “İbrahim
Çuhadar Ölümsüzdür” sloganı atıldı. Gazi mezarlık önünde
bir ring aracı vardı. Halk Cephesi’nin “Hasan Ferit’e
Saygı, Babasına Son Görev” kampanyası cevabını bulmuştu.

Gaz maskeleri hazır, ne olursa olsun Hasan Ferit Gül-
suyu'na gitmeyecekti. Yüce devlet kararlıydı uyuşturucu
çetelerine karşı çıkanlar karşısında. İzin vermeyiz, sizi
buradan geçirmeyiz dedi beyzbol sopasıyla emir alanlar. 

Ama Hasan Ferit'in yoldaşları 1 kişi kalsa dahi ona
verdiği sözü tutacaktı. Onun uğruna dilek balonları
uçurur, uğruna ölür öldürürlerdi. Günlerce sokaklarda
yatar, yağmurlarda ıslanır, ateş başlarında sabrı örer ve
kaldırırlardı barikatları. 

Gülsuyu ise bekler şehidini. Kanı karışmıştır Hasan
Ferit'in. Gülsuyu Meydanı'na adını vermiştir karanfille-
şerek. O yüzden dedesi "isterse kurşun sıksınlar gideceğim,
çocuğumun beynini alacağım" dediğinde yol kenarlarında
köşe başlarında bekleyen herkes duyar bu sedayı. İçle-

rinden tekrarlarlar “kararlıyız, alacağız Hasan Ferit'imizi.
“Bu kararlılığı engelleyebilecek bir güç yoktur, ulaşır
Hasan Ferit ikinci mahallesine. Hasan Ferit hem Armutlulu
hem Gülsuyuludur ne de olsa. Hasan Ferit’i karşılayanlar
mutlu, coşkulu ve kalabalıktır. Ve hiçbiri bir cenazede
gibi değildir. Onu bir kahraman gibi alkışlayarak mut-
lulukla karşılarlar. 

Armutlu'daki bekleyişten bu yana herkesin içinde
bir burukluk vardır. Hasan Ferit'in uğruna şiir yazdığı
babasıyla da vedalaşmasını isterler. Bu kadar çok isteyip
de yapılmayan birşey olabilir mi? İşte Gazi'de yaşanır o
kavuşma anı. Babası inerken o demir yığını ring
aracından, o da bir cenazeye gelmiş gibi değildir. Yüzüne
bir gülüş gelip yerleşmiştir. O gülüş zaferin gülüşüdür. 

TOMA’larıyla, Kalkanlarıyla Zaptettiklerini Sandılar Armutlu’yu
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Hasan Ferit’in babası Bolu Hapisha-
nesi’nden gelmişti.

Cenaze gömülürken Hasan Ferit’in
babası; “1993 yılında Bayrampaşa
Hapishanesi’nde arkadaşlar dostlar
senin adın Hasan Ferit olsun dediler.
Hasan Ferit kahraman olarak müca-
delesini verdi. Sistemin kokuşmuş-

luğu beni hiçbir zaman
kirletmedi. Ben adli
mahkum da, siyasi
mahkum da oldum.
Hasan Ferit başı dik,
yiğit durdu. Biz onunla
baba oğul hayallerimizi
hayata geçiremedik. Hasan
Ferit’in burada yoldaşları ve canları
olarak onu ne kadar sevdiğinizi gö-
rüyorum. Herkese teşekkür ederim.
Her zaman inandığı yolda gitti” dedi.

Cenaze ailenin taziye dileklerini
aldıktan sonra devam etti. Hasan Fe-
rit’in mezar başına gidilerek karan-
filler konuldu. En son Bize Ölüm
Yok marşı söylenerek cenaze töreni
bitirildi.

Gülsuyu'nda Çeteleşmeye
İzin Vermeyeceğiz
İstanbul Gülsuyu'nda 5 Ekim günü

Halk Cepheli İlyas Argun ve Ali Ek-
ber Durgun, Yürüyüş Dergi’sinin da-
ğıtımını yaparken, çeteler tarafından
saldırıya uğradı. Kartal Esentepe'de
ki minibüs durağında Yürüyüş dağı-
tımı yapan ve Hasan Ferit için yapı-
lacak yürüyüşün afişlerini asan Argun
ve Durgun'a saldıran 3 kişi kendilerini
polis olarak tanıttı. 

Saldırının ardından Kartal Eğitim
ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan
Argun ve Durgun'nda kesikler ve ya-
ralanmalar olduğu görüldü. Durgun,
aldığı darbeler nedeniyle tek başına
yürüyemezken, konuşmakta zorlandı.
Durgun yaşadıklarını şöyle anlattı:
"Yürüyüş Dergisi dağıtmak ve arka-
daşımız Hasan Ferit için yapılacak
yürüyüşe ilişkin afiş asmak üzere

Esentepe son durağın kulübesinde otu-
rup çay içtik. Kulübede altı kişiydik.
Saat 13.30 civarıydı. İçeriye 1.85 boy-
larında, zayıf atletik yapılı bir şahıs

girdi. Gözlerine büyük çerçeveli
güneş gözlüğü takmış, başını

kapşonla kapatmıştı. Biraz
daha gerisinde ise, 1.80 boy-
larında bir şahıs duruyordu.
Güneş gözlüklü şahıs ara-
baların kaçta kalkacağını

sorarak dışarıya çıktı. 5 da-
kika ya geçti ya geçmedi,

aynı şahıs yanında iki kişiyle
birlikte kulübeye girdi. Üçü de

belindeki silahları çıkartırken, güneş
gözlüklü olan 'Polis, yere yat. Burada
afiş asan DHKP-C'liler kim?" diye
sordu. Kimse cevap vermeyince, yere
yatmayınca bu kez saldırmaya başla-
dılar. Beni silah kabzasıyla darp edene
bakmak için yüzümü yukarıya doğru
kaldırdığımda 'Bakma lan' diyerek
çorba dolu tencereyi omzumun sol
tarafından üzerine boşalttı. Bu kez
tencereyle vurmaya başladı. Dakika-
larca dövdüler. Aralarından bir şahsın
'Sıkalım mı? Söyle sıkalım mı' diye
sorduğunu duydum. Sonra jet hızıyla
çekip gittiler. Dışarıdaki insanlar o
kadar korkmuştu ki herkes bir yerlere
saklanmıştı."

Durgun, mahalledeki polis ablukası
koşullarında kendilerine saldıranların
tavırları ve direktif verme tarzlarının
polise benzediğini söyledi.

Ali Ekber Durgun ve İlyas Argun'a
hastane polisi, dalga geçercesine si-
lahların hangi marka olduklarını sor-
du. Durgun ve Argun, gördükleri te-
davinin ardından hastaneden taburcu
oldular.

Yaşanan son saldırılar, Gülsu-
yu’nda AKP’nin saldırılardaki asıl
rolünü gösteriyor. Hasan Ferit Gedik
için kılını kıpırdatmayan polis dev-
rimcilere saldırmaya devam ediyor.  

“Hasan Feritler yaşadıkça,
halkımızı kirletemeyecekler,

mücadeleyi bitiremeyecekler...
Hasan Feritler... Onurumuz,

gururumuzdur.”

İlyas Argun
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Hasan Ferit Gedik'in cenazesinin,
Cephelilerin kararlılığı ve cüreti sonucu
katledildiği yere, Gülsuyu'na götürü-
lerek helallik alınması ve ardından
Gazi Mezarlığı'nda defnedilmesi, iş-
kencecileri ne yapacağını bilemez du-
ruma getirdi. Cenaze törenindeki meş-
ruluk, AKP'lileri korkutmuş olmalı ki,
devrimcilerin evlerine ve kurumlara
yönelik baskınlar gerçekleştirdiler. 

7 Ekim sabahı İstanbul'da Sarıgazi,
Gülsuyu, Gazi Mahallesi ve Nurte-
pe'de yapılan baskınlarda çok sayıda
gözaltı yaşandı. Gözaltına alınanların
isimleri şöyle: Şeref Özcan, İsmail
Bilgili, Muharrem Zengin, Emine
Cansever, Ufuk Boyraz, Savaş To-
raman, Serkan Bozoğlu, Güven Ay-
dın, Güner Gündoğdu, Zafer Hakver,
Muammer Kaya, İslam Tunç, Mesut
Taşgülük, Sinan Ağır ve Ali Çay.

Gülsuyu
Halk Cepheliler, 6 Ekim günü, Ha-

san Ferit Gedik Meydanı'nda eylem
yaparak, çetelere geçit vermeyecek-
lerini duyurdular. Ancak çetelere, uyuş-
turucu satıcılarına serbest olan ma-
hallenin meydanı, devrimcilere yasaktı.
Çeteleri koruyup kollayan polis, dev-
rimcilere azgınca saldırdı. Meydana
gelen Halk Cephelilere tazyikli su ve
gaz bombalarıyla saldırdılar. Meydan
ve meydana açılan bütün sokaklar
polis barikatlarıyla kapatıldı. Ali Çay
bu saldırıda gözaltına alındı.

Polisle Cepheliler arasındaki ça-
tışmalarda, hedef gözeterek gaz bom-
basını insanların üzerine, evlerin içine

atan polis, Yürüyüş muhabiri Cengiz
Karakaş'ı da göğsünden vurdu. Yara-
lanan Karakaş hastaneye kaldırıldı.

Mahallede, Heykel Meydanı'nda
yığınak yaparak, gelip geçen araçları
durdurarak, helikopter uçurarak halkı
tedirgin etmeye çalışan AKP'nin katil
polisleri, 7 Ekim günü Gülsuyu Hak-
lar ve Özgürlükler Derneği'ne baskın
düzenledi. Gülsuyu halkından olan
Muharrem Zengin ve Emine Cansever
gözaltına alındı.

Mahallede "Hasan Ferit Gedik
Meydanı" tabelasını söken polis, ta-
hammülsüzleşerek mahalledeki ya-
zılamaları da belediye görevlilerine
sildirdi. 

Sarıgazi
Sarıgazi Haklar Derneği’ne ardarda

iki kez baskın gerçekleşti. Birinci
baskında dernek talan edilirken dernek
çalışanlarının yanında herhangi bir
avukat dahi yoktu. İkinci baskında
AKP’nin katil polisleri hırsızlar gibi
tekrar derneğin kapılarını kırarak gir-
miş ve talan etmişti. Tüm bu baskınlara
karşı Sarıgazi Halk Cephesi 8 Ekim
günü Sarıgazi Haklar Derneği önünden
başlayarak yürüyüş düzenledi.

“Devrimcilere Değil Çetelere Bas-
kın Yapın! Baskılar Bizi Yıldıramaz
Gözaltılar Serbest Bırakılsın” pan-
kartının taşındığı eylemde “Çeteler
Halka Hesap Verecek”, “Hepimiz
Ferit’iz Öldürmekle Bitmeyiz”,
“Uyuşturucu Satmak Şerefsizliktir”
sloganları atılırken çevredeki halk
da alkışlayarak sloganlara eşlik etti.

Yapılan basın açıklamasında “Yüz-
lerce polis aracıyla mahalleler abluka
altına alınmıştır, halka korku verilmek
istenmiştir. Bu baskınlar sırasında
Hasan Ferit Gedik’in resminin olduğu
afişler ve adının verildiği meydandaki
tabela dahi polisler tarafından par-
çalanmıştır. AKP uyuşturucuya, fu-
huşa, çetelere karşı mücadele eden
devrimcilere saldırıyor. Onuruna, na-
musuna sahip çıkan çocuklarının
uyuşturucuyla zehirlenmesine karşı
çıkan halka saldırıyor. AKP, ‘Hasan
Ferit Gedik’in kanlı gömleği nerede’
diye soranlara saldırıyor” denildi. 

AKP’nin ileri diye sunduğu her
kanuni değişikliğin yeni hukuksuz-
luklara sebep olduğu “Demokrasi
paketleri ne zaman açılsa, AKP ikti-
darı saldırmıştır. Yine bir demokrasi
paketi açıldı. 70 ev ve 3 devrimci
kurum basıldı. İçişleri Bakanı, çeteler
Hasan Ferit Gedik’i öldürürken ses
çıkartmazken, halkın kendisini sa-
vunmasını, devrimcilerin sokakta nö-
bet tutmasını ise hazmedemiyor. ‘Eş-
kiyalar hakkında gereken yapılacaktır’
diyerek gözdağı verenler halk kur-
şunlanırken, Hasan Ferit Gedik’in
kanlı gömleği çalınırken neredeydi-
niz” sözleriyle ortaya konuldu.

Halkın devrimci evlatlarıyla bir-
likte adaleti arayacağı, çetelere karşı
birlikte mücadele edeceğinin vurgu-
lanmasının ardından basın açıklaması
sona erdi. Daha sonra Demokrasi
Caddesi boyunca coşkuyla Cephe
marşları söylenerek Sarıgazi Haklar
Derneği’ne dönüldü. 

Demokrasi Paketi Açıldı, 70 Ev ve 3 Devrimci Kurum Basıldı!
AKP'nin Demokrasisi Gözaltı, İşkence, Tutuklama, Katletmedir!

AKP Faşizmine Karşı
Demokrasi İçin Mücadele Ediyoruz!
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Nurtepe
Nurtepede 4 ev basılarak halkı tedirgin etmeye çalışan

katil polis gözaltı yapmadan gitti. Evi basılan kişiler:
Anıl Mahir Şahin, Abdullah Karaköcek, Eyüp Uzun ve
Oğuzhan Kavrak. 

Halk Cephesi Baskınlara Karşı
Eylem Yaptı

“5 kişiye 1500 polisle gelmiş utanmazlar. Size helal
olsun, arkanızdayız!”

7 Ekim’de İstanbul’da yaşanan gözaltı ve ev baskın-
larına karşı Ankara Halk Cephesi bir eylem yaptı. 8
Ekim günü AKP il binası önünde yapılan eylemde “Çe-
telerden Hesap Sorduk Soracağız/Halk Cephesi” yazan
pankart açıldı. Ayrıca kızıl bayraklar taşındı. Halk Cephesi
adına yapılan açıklamada gözaltı ve baskınlarla ilgili
son bilgiler aktarıldıktan sonra;

“AKP uyuşturucuya, fuhuşa, çetelere karşı mücadele
eden devrimcilere saldırıyor! Onuruna, namusuna sahip
çıkan, çocuklarının uyuşturucuyla zehirlenmesine karşı
çıkan halka saldırıyor! AKP, ‘Hasan Ferit Gedik’in Kanlı
Gömleği Nerede?’ diye soranlara saldırıyor! AKP halk
düşmanıdır, halka saldırıyor! Tetikçileri, çete artıkları
hala mahallelere sokulmaya, oralarda palazlandırılmaya
çalışılıyor. Onlar işlerine devam edebilsin diyedir bu
saldırı! Halk, korkmadan hak ettikleri biçimde faşist çe-

telere cevap verdiği içindir bu hazımsızlık” denildi. 

Açıklama devam ederken yoldan geçen bir kişi des-
teğini ifade etti. “5 kişiye 1500 polisle gelmiş utanmazlar.
Size helal olsun, arkanızdayız!” dedi.

Açıklamanın sonunda “Bu saldırılar karşısında kor-
kacağımızı, susacağımızı sanan AKP yanılmaktadır. Şe-
hitlerimizin kanıyla sulanmış mahallerimizi tekellere,
AKP’nin katil polislerine, kontra artığı çetelere teslim
etmeyeceğiz. Mücadele etmeye, örgütlenerek AKP”nin
korkularını büyütmeye devam edeceğiz! Gözaltındaki
arkadaşlarımız derhal serbest bırakılsın! Kahrolsun faşizm
yaşasın mücadelemiz! Mahallelerimize, inançlarımıza,
değerlerimize sahip çıkacağız! HASAN FERİT’İ KAT-
LEDEN, KANLI GÖMLEĞİNİ ÇALAN POLİS VE
BESLEMESİ ÇETELERDİR, HESAP SORACAĞIZ!”
denildi. Eylem sloganlarla sona erdi.

Antakya’da Halk Cepheliler, 8 Ekim günü Ahmet
Atakan’ın katledildiği yerde toplandılar. Burada eylemin
neden gerçekleştirildiği anlatıldı. Sloganlar atılarak,
meşaleler yakıldı ve 1 dakikalık saygı duruşunda bulu-
nuldu. Halk da eyleme destek verdi.

Ardından, sloganlar eşliğinde Ab-
dullah Cömert’in katledildiği
yere doğru yürüyüşe geçildi.
Abdullah Cömert’in katle-
dildiği yerde yapılan 1 da-
kikalık saygı duruşundan
sonra, Uğur Mumcu alanına
yüründü. Burada basın açıkla-
ması yapıldı. Basın açıklamasından
sonra mücadelenin önemine ait halka

sesli konuşmalar yapıldı; “Her karanlığın sonunda
aydınlık var. Bedeller ödeniyor ama önemli olan bedel
de ödetiliyor olmasıdır. Biz birlik olursak, halkımızı
birleştirirsek hiçbir kuvvetin gücü bize yetmez” denildi.
Solun da destek verdiği eyleme 40 kişi katıldı.

Meşalelerimiz Geleceğe Aydınlık Olacak!
Bedel Ödetmek İçin Bedel de Ödeyeceğiz,

Hesabımızı Yerde Bırakmayacağız!
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Berkin ve Hasan Ferit için yapılan
eylemler devam ediyor... Halk düş-
manlarının, halkı için direnen gençleri
öldürmekle bitiremeyeceğini vurgu-
layan Halk Cepheliler, dökülen kan-
ların, akıtılan beyinlerin hesabını so-
ruyor...

İstanbul
Gazi Mahallesi’nde Gazi Cemevi

önünde bir araya gelen 15 kişilik
Cepheli grup, "Cephe" imzalı "Hasan
Ferit Gedik Ölümsüzdür" pankartı
açtı. Ellerinde silahlarla eylem yapan
Cepheliler, Hasan Ferit Gedik'i öl-
dürenlerden hesap sormak için sokağa
çıktıklarını belirttiler. Havaya birkaç
el ateş eden Cepheliler, Gazi Dört-
yol’a doğru yürüyüşe geçti. 

Okmeydanı’nda 1 Ekim günü
Cepheliler, yoldaşları Hasan Ferit
Gedik’i selamladı. 20 kişinin katıldığı
ve 45 dakika süren eylem boyunca
sloganlar atıldı.

Halka hitaben "Hasan Ferit Ge-
dik'in polisle işbirliği içinde olan çe-
telerce kurşunlanarak katledildiğini
ve hiçbir yoldaşımızın kanının yerde
kalmadığını, Hasan Ferit Gedik'in
de hesabı sorulacaktır" şeklinde aji-
tasyonlar çekildi.

Okmeydanı Mahallesi’nin gençleri
5 Ekim günü Berkin ve Hasan Ferit
için bir yürüyüş düzenlediler. "Berkin
Elvan Onurumuzdur" pankartının ta-
şındığı eylemde sokak sokak her
adımda "Çeteler Halka Hesap Vere-
cek", "Uyuşturucu Satmak Şerefsiz-
liktir", "Bir Berkin Vurdular Bin
Berkin Geliyor", "Hepimiz Feritiz

Öldürmekle Bitmeyiz" sloganlarını
atarken, halk da camlardan alkışlarıyla
destek verdi.

Eylem sırasında "Berkin 110 gün-
dür komada. Devlet hala suçluları
yargılamıyor. Hasan Ferit Gedik’in
katillerini devlet koruyor. 3 gün bo-
yunca Ferit’in cenazesi verilmedi.
Berkin Elvan, Hasan Ferit’in en sev-
diği kardeşlerinden biridir... Bu so-
kaklarda Berkin’in emeği var. Bunu
hazmedemeyenler yüzlerine maske
takarak yazılamaları ve Berkin’in
resimlerini sildiler. Devlet katilleri
yargılamazsa biz yargılayacağız. Hal-
kın adaletinden
kurtulamayacaklar"şeklinde  konuş-
malar yapılarak halka devletin katli-
amcı yüzü anlatıldı. 

Ankara
Ankara Halk Cephesi, 30 Eylül

akşamı Yüksel Caddesi’nde yaptıkları
eylemle, Hasan Ferit’in katilinin AKP
ve beslemeleri olduğunu söylediler.
Hesap sorulacağı vurgusunun yine-
lendiği eyleme sol da destek verdi.
Yapılan açıklamada “Mahalleleri-
mizde uyuşturucuya, fuhuşa, kumara,
çeteleşmeye asla izin vermeyeceğiz.
Ne pahasına olursa olsun mahallele-
rimize pisliğin girmesini engelleye-
ceğiz. Bu uğurda şehit düşenlerimizin
hesabını mutlaka soracağız” denildi. 

İzmir
İzmir'de Halk Cepheliler Berkin

Elvan için meşaleli yürüyüş yaptılar.
Karşıyaka İzban durağında toplanan
halk, sloganlar ve ajitasyonlarla Kar-

şıyaka Çarşı boyunca İskele'ye kadar
yürüdü. Yürüyüşe halktan katılanlar
da oldu. Gülsuyu'nda şehit düşen
Hasan Ferit Gedik de ajitasyonlarla
halka anlatıldı.

Yürüyüşün ardından yapılan açık-
lamada, "Berkin'in, Hasan'ın hesabını
soracağız! Berkinlerin hesabını yine
Berkinler soracak... Berkin için adalet
istiyoruz" denildi. Sloganlarla bitirilen
eyleme 40 kişi katıldı.

Adana
Adana'da “Berkin Elvan İçin Ada-

let İstiyoruz” eylemlerinin 4.sü ya-
pıldı. Adana İnönü Parkı’nda 30
Eylül günü yapılan eylemde, 14 ya-
şındaki Berkin'in 116 gündür Ok-
meydanı Hastanesi’nde komada yat-
tığı belirtilerek, sloganlar atıldı.

Mersin
3 Ekim günü Mersin Üniversitesi

Çiftlikköy kampüsü çarşısında Dev-
Genç'liler, Hasan Ferit Gedik için,
kampüs yemekhanesinin çarşısından
Cumhuriyet Meydanı'na kadar yü-
rüyüş düzenlediler. Burada yaptıkları
açıklamada, "Hasan Ferit'in de dediği
gibi 'tüm yoksul mahalleler bizimdir,
tüm yoksul mahalleler bizimle öz-
gürleşecek, çeteler halka hesap ver-
mekten kaçamayacak'. Halkımıza ve
yoldaşlarımıza yapılan her saldırının
hesabını soracağız” denildi.

Demokratik kitle örgütlerinin de
destek verdiği eylem sloganlarla sona
erdi.

BBerkin, Hasan Ferit...
Halkımızın Yiğit Gençleri Bitmez Vurmak İle...

Bitecek Olan Soysuzların Saltanatıdır

Adana Hatay
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Hatay
3 Ekim günü Armutlu Mahalle-

si’nde, Ahmet Atakan’ın katledildiği
yerde eylem yapılarak, Hasan Ferit’in
3 gün bekletilen cenazesinin, yol-
daşlarının mücadelesi sonucu toprağa
verildiği belirtilerek, yarım saatlik
oturma eylemi yapıldı. Sloganların
atıldığı eylemde, Haziran Ayaklan-
ması şehitleri de anıldı. Solun da
destek verdiği eyleme 30 kişi katıl-
dı.

Samandağ'da 5 Ekim günü Ab-
dullah Cömert alanında, Halk Cep-
heliler tarafından Hasan Ferit Gedik
için eylem yapıldı. Açıklamanın ar-
dından Tekebaşı Beldesine geçen
Halk Cepheliler, 5 Ekim 1999’da
Adana’da katledilen Erdinç Arslan’ın
mezarını ziyaret etti.

Dersim
Hasan Ferit Gedik için 6 Ekim

günü Halk Cephesi’nin çağrısıyla
Dersim Yeraltı Çarşısı girişinde “Ha-
san Ferit Gedik'in Katili Polis ve
Çetelerdir! Hesap Soracağız" pankartı
açılarak eylem yapıldı.

Sloganlarla başlayan eylemde
“Hasan Ferit Gedik’in katileri polis
ve çetelerdir, hesabını mahşere bı-
rakmayacak hesap soracağız” denildi.
Solun da destek verdiği eyleme 20
kişi katıldı.

Eskişehir
Eskişehir’de 2 Ekim akşamı Es-

park önünde Hasan Ferit Gedik için
toplanıldı. Yaklaşık 150 kişilik kitleyle
birlikte yürüyüşe geçildi. Eskişehir
Direniş Forumlarının düzenlediği ey-
lem, Adalar Migros önünde oturma
eylemi yapılmasıyla devam etti.

Hasan Ferit ve devrim şehitleri
için yapılan bir dakikalık saygı du-
ruşuyla program başladı. Önce Halk
Cepheliler devrimcilerin yozlaşmaya
karşı verdikleri mücadeleyi ve Hasan
Ferit Gedik'i anlattılar. Babasının Fe-
rit'e, Ferit'in babasına yazdığı şiirler
okundu. Hasan'ın Türküsü, Büyü,
Bize Ölüm Yok, Bir Oğul Büyütme-
lisin şarkı ve marşları bağlama eşli-
ğinde söylendi. Oturma eylemi bir
saatin sonunda sloganlarla bitirildi. 

Balıkesir
6 Ekim günü TÜİK binası önünde

Hasan Ferit Gedik'i anmak ve Berkin
Elvan adalet istemek için Dev-Genç'li-
ler ve Balıkesir Gezi Direnişi Plat-
formu basın açıklaması yaptı.

Sloganlarla başlayan eyleme 18
kişi katıldı ve eylem, yapılan açıklama
ile sona erdi. 

Samsun
Samsun Halk Cephesi, Hasan Fe-

rit’in şehitliğinin ardından, 3 Ekim

tarihli yazılı bir açıklama yaptı. Açık-
lamada, “Şimdi ahlaksızlığın , haksız-
lığın olduğu her yerde Hasan Ferit
olacağız. Çoğalacak, onlarca Hasan
Ferit olarak hesap soracağız. Cenaze-
mize engel olanlardan hesap soracağız!
Kanla ödediğimiz her bedelin hesabını
soracağız!” denildi.

Denizli
Denizli’de 30 Eylül Pazartesi

günü, saat 19.00’da Hasan Ferit Ge-
dik'in katledilmesini protesto etmek
amacıyla Delikliçınar'da bir basın
açıklaması yapıldı. Basın açıklama-
sının ardından yarım saat süren otur-
ma eylemi gerçekleşti. Eylemde oku-
nan açıklamada;

“Devletin yıllardır süren mahal-
lelerde yozlaştırma politikaları gün
geçtikçe en azgınlaşarak çetelerin
elleriyle yaptırılmaktadır. AKP'nin
''Kentsel Dönüşüm'' adı altında rantına
karşı çıkan, devrimcileri sahiplenen
bütün mahalleleri terörize ederek,
halka saldıran ''kahraman'' polisleri
dün yaşanan çete saldırısına müdahale
etmemiş ve çete saldırısını protesto
eden halka saldırtmıştır. Çeteler ve
AKP, yozlaştırma politikalarına ne
kadar devam ederse etsin biz dev-
rimciler olarak yozlaşmaya karşı mü-
cadelede canımız pahasına devam
edeceğimize buradan söylüyoruz.”
denildi. Açıklama atılan sloganlarla
bitirildi. 

Hasan Ferit Gedik, şehit düşmeden önce, 14 yaşında
polis tarafından komaya sokulan Berkin Elvan için kü-
çükarmutlu'da dilek balonları uçurmayı teklif etmişti.
Berkin'in yanında olduklarını göstermek için uçuracaklardı
dilek balonlarını... Hasan Ferit, kendi önerdiği bu
eylemde yer alamadı ama kurdukları barikatlarda, Hasan
Ferit'in cenazesinin başında bekleyen yoldaşları, Cep-

heliler, 2 Eylül günü saat 20.00’de yüzlerce kişi ile

dilek balonlarını uçurdu.

Balonların uçması ile “Diren Berkin Armutlu

Seninle", "Bekle Gülsuyu Hasan Ferit Geliyor", "Hasan

Ferit Gedik Ölümsüzdür” sloganları öfkeli bir biçimde

atıldı. Eskişehir'de de dilek balonları uçuruldu. 

Küçükarmutlu’dan Berkin İçin Dilek Balonları Uçuruldu
Sen Diren Berkin, Sen Uyan Berkin, Ekmeği Biz Alırız

Eskişehir Mersin İzmir
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Kanal D’nin Hasan Ferit Gedik’le
ilgili olarak “Örgütle uyuşturucu çe-
teleri arasındaki anlaşmazlık nede-
niyle vuruldu” şeklindeki haberine,
internet üzerinden duyurulan bir kam-
panya ile halk tarafından tepki gös-
terildi.

“KanalDHalktanÖzürDile” slo-
ganıyla yapılan kampanya sonucu
Kanal D, telefonlarının çok yoğun
bir şekilde aranması nedeniyle polis
koruması istedi. Halk düşmanı haber
yapan Kanal D binasının önünde ak-
rep ve çevik kuvvet nöbet tuttu.

“#KanalDBoykot” ismiyle bir
kampanya daha başlatıldı ve Kanal
D izlenmemesi yönünde bir boykot
çağrısı yapıldı. “Ahlak yoksunu, çu-
kurun dibi Kanal D' ye haber yap-
masını öğreteceğiz!” şeklinde slo-
ganlar yazıldı.

Ayrıca internette herkesin profil
fotoğrafı olarak Ferit’in resmini pay-
laşması çağrısı yapıldı. Binlerce insan
Ferit’in resmini kendi resimlerinin
yerine koydular.

Aydın Doğan’ın vs. resimleri pay-
laşılarak “Şehidimize hakaret edenler”
diye teşhir edildi.

İnternet üzerinden “Adım Hasan
Ferit Gedik. Çeteler tarafından öl-
dürüldüm. Devlet sessiz kaldı. Beni
duyuyor musunuz ” sloganı yayılarak
duyarlılık oluşturulmaya çalışıldı.

Ukrayna Odessa’da oynanan PSV-
Odessa maçında “Hasan Ferit Gedik
Ölümsüzdür” yazılı pankart açıldı.

Liseliler sıralarına ve okul tahta-
larına “Hasan Ferit Gedik Ölümsüz-
dür” yazarak, fotoğrafını çektiler ve
internet ortamında paylaştılar.

Denizli’de Ferit için 30 Eylül’de
yürüyüş yapıldı, “Çetelerden Hesabı
Halk Soracak” yazılı pankart taşın-
dı.

Kocaeli Forumu Ferit için 30
Eylül günü bir yürüyüş yaptı. “Ben
Hasan Ferit Gedik Unutmayacağız
Affetmeyeceğiz” yazılı pankart ta-
şıdılar.

Emine Cansever
Gezi’nin Annesidir

Gülsuyu'nda Hasan Ferit'in öldü-
rülmesinin ardından çetelere karşı
elinde sopayla mahallenin güvenliğini
alanlardan birisi olan Devrimci İşçi
Hareketi üyesi Emine Cansever için
de Twitter'da "EmineCanseverGezi-
ninAnnesidir" sloganıyla kampanya
başlatıldı.

#EmineCanseverGezininAnnesidir
başlıklı hesapta şu çağrıda bulunuldu:
"Hukuksuz polis operasyonu ile göz-
altına alınanlar arasında bulunan 53
yaşındaki Emine Cansever'e sahip
çıkalım. Emine Cansever hakkında
Twitter'da bir karalama kampanyası
başlatılmış. Ak faşistler tarafından
yapılan hakaretlerde Emine teyze-
mizle dalga geçilmektedir. Emine-
CanseverGezininAnnesidir tagını
hızlı bir şekilde yayarak Emine tey-
zemize sahip çıkalım.

#kanalDboykot

Zeynep Erdoğan: Hasan Ferit
Gedik’in ölüm haberini uyusturucu
cetelerinin para anlasmazligi yasa-
digini iddaa ederek haber yaptiklari
icin...

Kutay Güvercin: Hasan Ferit'i
uyuşturucu çetesinin içinde gösterip
çete içi hesaplaşma gibi gösterdiler.
Ama bana sorarsanız en kısa yol hiç
TV izlememek.

Gül Gündal: Kanal D habercili-
ğini kınıyorum. Yalaka Aydın Doğan
ne oldu rte yalakalık yapacağım diye
yalan haber yapmaya mı başladınız?
Önceden penguen yayınladınız şimdi
de iftiramı yayınlıyorsunuz.. Yazıklar
olsun size..

Hakan Köse: Biz zaten uzun za-
mandr boykottayız.

Şükran Rençber: Ders vere vere
Geliyoruz....Ey Halkım Ey Aşk olsun
Sana...

Serav Eda Demirtaş: Ben izle-
miyorum da. Boykot neden?

Sinem Bingolo: Tv izlemeyen
biri olarak, boykot eylemime devam
ediyorum.

Zeynep Gültekin: Bendende boy-
kot yandaş yalakalar

Nihat Eroğul: Arkadaşlar Gezi
Parkı ve onlarca olayımız, Şehitleri-
mizi bu kanallardan hangisi verdi?
Zaten normal olarak hep bizler suç-
luyuz bizler teröristiz onlar için olay
bu...

Arkadaşlar Kanal D boykotu twit-
terda ilk sıraya kadar çıktı. Durmu-
yoruz facebook ve twitter hesapla-
rından boykot çağrısı yapmaya devam
ediyoruz. #kanalDboykot

Gül Sen Gül Sen: İki saat önce
kanal D’nin bütün paylaşımlarının
altına boykot yazdım. Kesmedi bir
daha girip devam edeyim dedim ama
yorum yapılamıyor. Sadece paylaşım
seçeneği kalmış. Haaahhaayy

Başak Kayar: Gezi'den beri hep-
sine boykot..

#melodi: Anahaberde Hasan’n
ölümünü 'çete hesaplasması, para
anlaşmazlığı, cenaze kullanılarak
provakasyon' olarak sunan,

gencecik çocuğun cenazesine,
ölümüne, ailesine saygısı olmayanları
kınıyoruz!

Burjuva Basın, Yaptığı Ahlaksızlığın Yanına
Kar Kalacağını Düşünmesin Yalan Haberlerin

Karşısında Halkın Örgütlü Gücünü Görecekler!
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AKP’NİN KATİL POLİSİ, ONU-
RUNA, NAMUSUNA, GELECEĞİNE
SAHİP ÇIKAN HALKIN EVLERİNİ
BASIYOR!

AKP’NİN BESLEMESİ ÇETELE-
RE, HASAN FERİT GEDİK’İN KAN-
LI GÖMLEĞİNİ ÇALAN KATİL PO-
LİSLERE KARŞI MÜCADELE ET-
MEYE DEVAM EDECEĞİZ!

7 Ekim 2013 günü sabahın erken
saatlerinde Gülsuyu, Sarıgazi, Nurtepe
ve Gazi Mahallelerinde devrimci ku-
rumlar ve onlarca ev basılmıştır. 1500
polisin görev aldığı ve “Şafak operas-
yonu” adıyla duyurulan baskınlarda,
onlarca devrimci gözaltına alınarak Va-
tan işkence merkezine götürülmüştür.
Yüzlerce polis aracıyla mahalleler
abluka altına alınmış, halka korku ve-
rilmek istenmiştir. Bu baskınlar sırasında
Hasan Ferit Gedik’in duvarlardaki af-
işleri, adının verildiği meydandaki tabela
dahi polisler tarafından parçalanmıştır. 

AKP uyuşturucuya, fuhuşa, çetelere
karşı mücadele eden devrimcilere sal-
dırıyor! Onuruna, namusuna sahip çıkan,
çocuklarının uyuşturucuyla zehirlen-
mesine karşı çıkan halka saldırıyor!
AKP, “Hasan Ferit Gedik’in Kanlı Göm-
leği Nerede” diye soranlara saldırıyor!

HALKIMIZ! 
Bu baskınlar bir kez daha göstermiştir

ki, çocuklarımızı uyuşturucuyla zehir-
leyen, genç kızlarımızı fuhuş batağına
sürükleyen, mahallelerimizde çeteleri
besleyip büyüten, çeteleri devrimcilerin,
halkın üstüne salan AKP iktidarıdır!

Günlerdir Gülsuyu Mahallesi’nde
yaşananlar devletin, AKP iktidarının
asıl yüzünü bir kez daha açığa çıkarmıştır.
Bu baskınların nedeni, çetelerin devletin
tetikçisi Ağca’larla, Sedat Peker’lerle
olan bağının ortaya çıkmasıdır. Bu sal-
dırıların nedeni, devrimcilerin yürüttüğü
kararlı mücadeledir.

Son bir haftadır yaşananlara bakın!
“Mahallemizde Çeteleri İstemiyoruz”
diyerek yürüyüş yapan devrimcilerin üs-
tüne çeteleri saldılar. Bir Halk Cepheli
kurşunlandı ve hastaneye kaldırıldı. Bunu
protesto etmek için yeniden sokağa çıkan
devrimcileri kurşunlattılar, altı Halk Cep-
heli hala hastanede tedavi altında. Hasan
Ferit Gedik çete-polis işbirliğiyle katle-

dildi. Cenazesini kaldırmamızı, beyninin
sokaklara akıtıldığı yerde anma yapma-
mızı engellediler. Günlerce direndik yağ-
murda, çamurda, Hasan Ferit gömülebilsin
diye bekledik. Sonunda yolu açmak zo-
runda kaldılar. Dün, Gülsuyu’nda Yürüyüş
dergisi dağıtan iki Halk Cepheli, polislerin
saldırısına uğrayarak hastaneye kaldırıldı.
Yine dün, Hasan Ferit Gedik’i selamla-
mak, çetelere karşı mücadele etmeyi sür-
düreceklerini açıklamak için yürüyüş
yapmak isteyen Gülsuyu halkı, polisin
saldırısına uğramış, gece yarısına kadar
çatışarak mahallesini savunmuştu.

“EŞKİYALAR HAKKINDA GE-
REKEN YAPILACAKTIR” DİYEREK
GÖZDAĞI VERENLER!  HALK
KURŞUNLANIRKEN, HASAN FE-
RİT GEDİK ‘İN KANLI GÖMLEĞİ
ÇALINIRKEN NEREDEYDİNİZ?

AKP’nin İçişleri Bakanı halkın ma-
hallesini savunması, kendi güvenliğini
alması karşısında her zaman sarıldığı
marjinaller, eşkıyalar, teröristler yalan-
larına sarıldı. Eli silahlı nöbet tutan
devrimcilerin görüntüleri günlerce tel-
evizyonlarda yayınlandı. “Gülsuyu Tek-
sas’a Döndü” başlıkları attırıldı gaze-
telere. Tüm bunların ardından İçişleri
Bakanı gerekenin yapılacağı açıklamaları
yapmaya başladı. “Eşkıyalar hakkında
gereken yapılacaktır” talimatı verdi. 

Kim bu eşkiyalar, mahallelerini çe-
telerden temizlemeye çalışan, mahalle-
lerine barikatlar kuran, elde silah nöbet
tutan devrimciler mi? Kendi can gü-
venliğini almaya çalışan halk mı?

Asıl eşkıya sizsiniz! Halkı sokak
ortalarında kurşunlatan, biber gazlarıyla,
gaz kapsülleriyle, karakollarda, hapis-
hanelerde katledenler, yaralı haldeki in-
sanlarımızı hastane önlerinde saatlerce
bekletip ölüme terk edenler, tüm bun-
lardan haberleri yokmuş gibi, sanki
bunların talimatını AKP vermiyormuş
gibi “demokratikleşme” yalanları sa-
vuranlar,  asıl sizsiniz eşkıya. 

Cevap verin!
Gülsuyu’nda çeteler ve polis halkın

üstüne kurşun yağdırırken, esnafı ha-
raca bağlarken, gençlerimizi uyuştu-
rucuyla zehirlerken, “yüce devletiniz”
neredeydi? Halk çocuklarının beyni so-
kaklara akıtılırken neredeydiniz?

HASAN FERİT GEDİK� in delil
sayılan kanlı gömleği kameraların, on-
larca insanın gözü önünde AKP’nin
polisleri tarafından çalınırken neredey-
diniz? Kimse ortaya silahlar çıktı, bu
baskınlar bu yüzden yapıldı diyerek ya-
lana sarılamaz. Devletin halkın canına
kastettiği, her gün halk çocuklarının
katledildiği bir ülkede, silahlı ya da si-
lahsız, direnmek meşrudur!

HALKIMIZ! BU BASKINLAR
AĞAOĞLU’LAR, ALBAYRAK’LAR,
SABANCI’LAR, ÜLKERLER İÇİN-
DİR!

Gülsuyu’nda çete saldırıları gündeme
geldiği günden bu yana herkes, adalar
manzaralı mahallenin nasıl bir rant alanı
olduğunu tartışmaya başladı. Halk, “ev-
lerimizi bırakıp gidelim istiyorlar, çeteleri
bu yüzden üstümüze salıyorlar” dedi.
İşte bu sözlerde özetlendiği gibi, bu
baskınlar, tekellerin çıkarları için yapıldı.
Yoksul halkımız evlerini terk etsin, Gül-
suyu’nda rezidanslar, AVM’ler yükselsin
istiyorlar. Bu mahalleyi size yedirme-
yeceğiz, yoksullara yedirmeyeceğiz di-
yorlar. Herkes sussun, korksun, evinden
dışarı çıkamasın istiyorlar!

Susmak yok! Korkmak yok!
Bu halk artık korku dağını devir-

miştir! Asıl korkması gerekenler, tekel-
lerdir. İktidarı sarsıldığı için tüm çare-
sizliğiyle halka saldıran AKP iktidarıdır.
İnlerinde halkın adaletini bekleyen,
kontra artığı çetelerdir, AKP’nin eli
kanlı katilleridir.

Bu saldırılar karşısında korkacağı-
mızı, susacağımızı sanan AKP yanıl-
maktadır. Şehitlerimizin kanıyla sulanmış
mahallerimizi tekellere, AKP’nin katil
polislerine, kontra artığı çetelere teslim
etmeyeceğiz. Mücadele etmeye, örgüt-
lenerek AKP’nin korkularını büyütmeye
devam edeceğiz!

KAHROLSUN FAŞİZM, YAŞASIN
MÜCADELEMİZ!

BASKILAR BİZİ YILDIRAMAZ!                           
HASAN FERİT’İ KATLEDEN,

KANLI GÖMLEĞİNİ ÇALAN POLİS
VE BESLEMESİ ÇETELERDİR, HE-
SAP SORACAĞIZ! 

Ankara Halk Cephesi

AKP’nin Katil Polisi Çetelere Karşı Mücadele Eden
Devrimcilerin Kurumlarını Basıyor!
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Hasan Ferit Gedik’in öldürüldüğü
Gülsuyu’ndaki çete saldırısında Gök-
han Aktaş da ağır yaralanmıştı. Ak-
taş’ın kardeşi ve nişanlısıyla yaptı-
ğımız röportajları yayınlıyoruz. Öte
yandan, Aktaş’ın son geçirdiği ame-
liyattan sonra doktorları tarafından
yapılan açıklamada, hayati tehlikenin
sürdüğü söylendi. 

Yusuf
AKTAŞ

( G ö k h a n
A k t a ş ’ ı n
kardeşi)

Yürüyüş:
Gökhan
ne
istiyordu
ve ne
için

vuruldu?
Yusuf Aktaş: Açıkçası Gökhan’ın

neden vurulduğuna gelmeden önce,
Gökhan’ın geçmişini konuşmak is-
terim. Gökhan yıllar boyunca uyuş-
turucuya karşı, yozlaşmaya karşı
mücadele veren bir insan. Zaten bun-
dan dolayı yıllarca hapis yattı. Gök-
han’ın son olayından bahsetmeden
evvel, bence öncelikle buna değinmek
gerekir. Zaten Gökhan kısa bir süre
önce yine böyle bir ahlaksızlığa karşı
çıktığı için saldırıya uğramıştı. Özü
itibariyle Gökhan’ın bu tür şeylere,
yozlaşmaya karşı çıktığı için başına
böyle şeyler geliyor, bunu ifade
etmek istiyorum.

Yürüyüş: Gökhan’ı vuran-
lar kimler, bu gücü kimden
alıyorlar?

Yusuf Aktaş: Benim fikrime göre
Gökhan’ı vuranlar, medyanın göster-
diği birkaç çeteden ibaret değil. Çünkü
bunu şundan anlıyorum, kendim fikir
yürütüyorum. Mesela polis, Hasan’ın

vurulmasından
sonra gelip de-
lilleri karart-
maya teşebbüs
etti. Bizzat bun-
lar yaşananları
polisin yaptığı-
nın ispatı gibi
duruyor. Yine
polisin, orada çe-
telere bir şekilde
göz yumması, si-
lahlanmasına, bu
şekilde aktifleş-
mesine izin ver-
mesi zaten polisin bu işin içinde ol-
duğunun en büyük ispatıdır bence.

Yürüyüş: Hasan Ferit,
Gökhan gibi  çeteleşmeye
karşı  mücadele eden in-
sanları düşündüğünde
adalet için ne yapmak
gerekir?

Yusuf Aktaş: Açıkçası adalet
ararken bu ülkedeki yargı sistemini
kastetmiyorum. Çünkü öyle beklen-
timiz yok. Yargı zaten egemenlerin
tekelinde bildiğiniz gibi. Buna al-
ternatif tek şey halkın adaleti. De-
diğimiz gibi, Gökhan da zaten yıllarca
bunu savundu, bu uğurda mücadele
etti. Bu noktadan sonra açıkçası
bizim yargıdan beklentimiz var mı
derseniz, o noktada çok iyimser de-
ğiliz. Ama ne yapacağız, bu yargılama
sürecinde kendi köşemize çekilip
beklemeyeceğiz. Bu konuda da hak-
kımızı arayacağız. Ama dediğimiz
gibi önemli olan halkın adaleti.

Yürüyüş: Biraz
Gökhan’ın yaşamıyla ilgili
bilgi verebilir misiniz?

Yusuf Aktaş: Gökhan dediğim
gibi yıllarca hapis yattığı için sürekli

bizden ayrı kaldı zaten. Hapishanede
nişanlanmıştı, yakında evlenecekti.
Gökhan’ın öyle medyada söylendiği
gibi, çatışmaydı şuydu buydu gibi
bir şeyi yoktu. Polis yaptığı bu sal-
dırıyı meşrulaştırmaya çalışıyor. Gök-
han daha çok kendi hayatıyla ilgiliydi
ama bu tür olaylara da kayıtsız kalan
bir insan değildi hiçbir zaman. De-
diğim gibi Gökhan’ın kardeşi olarak
ben şunu ifade etmek istiyorum, biz
Gökhan’la gurur duyuyoruz. Gök-
han’ın yaptığı şey tamamen haklıdır,
insan haklarını savunan bir kişi olarak
yaptığı son derece meşrudur. Ailesi
olarak sonuna ka-
dar arkasındayız.
Bunu öncelikle be-
lirtmek istiyoruz.

Canan
Görgü
(Gökhan Aktaş’ın
nişanlısı)  

Yürüyüş: Gökhan
hakkında   bilgi verebilir
misiniz?

Canan Gölge: Gökhan’ın önce-
likle hapishane süreci var. Daha ön-
cede Haziran Ayaklanmasında alın-
mıştı. Ülkenin sorunlarına sahip çı-
kan, onurlu namuslu bir insan yani.

Röportaj

Yozlaşmaya Karşı Mücadele Edenler
Bu Halkın En Yiğit Evlatlarıdır

“Gökhan’la Gurur Duyuyoruz, O’nun Arkasındayız”

Canan GÖRGÜ
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Yürüyüş: Peki Gökhan ne
istiyordu, neden vuruldu?

Canan Görgü: Gökhan çeteleş-
meye, yozlaşmaya, yıkımlara karşı
mahallesini koruyan bir insan. Zaten
o gün de, onun için gitti. Tamamıyla
burada hedef alınarak vuruldu. Dedi-
ğim gibi o mahallede yozlaşma vardı,
yıkımlar vardı. Duyarlı olduğunu gös-
terdi. O yüzden bu olaylar oldu.

Yürüyüş: Gökhan’ı
vuranlar kimler?
Bu gücü nereden
alıyorlar?

Canan Görgü: Tabii ki üç dört
tane çapulcunun yaptığı iş değil.
Orası zaten kesin. Polisin desteğiyle,
belki de polisin birebir yönlendir-
mesiyle oluşan bir durum. Yani çe-

telerle polislerin işbirliğiyle yapılan
bir durum.

Yürüyüş: Aynı saldırıda
Hasan Ferit Gedik şehit
düştü, Gökhan Aktaş da
vuruldu. Çeteleşmeye karşı
mücadele eden insanları
düşündüğünüzde adaletin
gerçekleşeceğini düşünü-
yor musunuz?

Canan Görgü: Bir kere kafam
net, yani hesap sorulacaktır. Bu oldu
bitti bir durum değildir yani. Ve halk
devrimcilere sahip çıkacaktır. Hesabı
sorulacaktır. Çünkü tamamiyle de-
mokratik, haklı ve meşru bir eylem.
İnsanların mahallesine sahip çık-
ması, yozlaşmaya, çeteleşmeye karşı
olması bu kadar meşruyken, bu so-

nucun çıkması aslında tamamen ada-
letin ne durumda olduğunu gösteriyor
bize. Halkın adaletiyle hesap soru-
lacaktır yani.

Yürüyüş: Halk
Cephesinin yozlaşmaya
karşı mücadelesi var.
Yozlaşmaya karşı mücadele
hakkında
ne düşünüyorsunuz?

Canan Görgü: Yozlaşma ger-
çekten büyük bir kampanya. Mahal-
leleri alan uyuşturucu, çeteleşme ger-
çekten yozlaşmanın bir parçası. Zaten
böyle mücadele edilmesi gereken bir
şey. Zaten bizim istediğimiz bir şey.
Gökhan da bunu yaptı, yani mahal-
lesine sahip çıktı. Ben gurur duyu-
yorum Gökhan’la.

Türkülerimizi, Yozlaşmaya
Karşı Söyleyelim
İzmir’in Doğançay Mahallesi’nde faaliyet yürüten Do-

ğançay Güzelleştirme Derneği’nin düzenlediği “Yozlaşmaya
Karşı Doğançay Halk Festivali”nin üçüncüsü büyük bir
coşkuyla yapıldı. Son günlerde mahallede artan hırsızlık
olayları ve uyuşturucu satıcılarına karşı örgütlenen festivalin
hazırlıkları sabahın erken saatlerinde başladı.

Halkla birlikte yollara pankartların ve flamaların
asılmasıyla hazırlıklar başladı. Ardından mahallenin
gençleriyle birlikte Halk Cepheliler mahalleye sesli du-
yuruya çıktılar. Öğlen platformlar elbirliği ile kuruldu.
Mahallenin kadınları, kendi yaptıkları börek, kurabiye
vb. yiyecekleri stantlarda satılması için getirip derneğe
bıraktılar.

Stantların kurulması ve hazırlıkların tamamlanmasının
ardından büyük bir halaya duruldu. Bu sırada İstanbul’da

katil polisin başına gaz fişeği atarak ağır yaraladığı Do-
ğançaylı Mustafa Ali Tonbul, festival alanına gelerek
yoldaşlarıyla ve arkadaşlarıyla kucaklaştı. Bu coşkulu
halayın ardından programa geçildi. 
İlk olarak Duvara Karşı Tiyatro Topluluğu sahneyi

alarak oyunlarını sergiledi. Kitle tarafından büyük ilgi
toplayan oyunun ardından “Cami-Cemevi-Aşevi Projesi
ve Alevilere Yönelik Asimilasyon Politikaları” konulu
panele geçildi. Hamza Dede ve Devrimci Alevi Komitesi
paneldeki konuşmacılardı.

Panelin ardından sahneye Grup GÜNIŞIĞI çıktı.
Umudun türkülerini halkla beraber büyük bir coşkuyla
seslendiren Günışığı, İzmir Kırıklar F Tipi Hapishane-
si’nde tutuklu bulunan üç grup elemanı Ahmet ALPÖZEL,
Ahmet Doruk TURHAN ve Ulaş ARSLAN’ı selamla-
yarak, onların sesiyle söyledi türkülerini.

Son olarak sahneye üç yıldır festivale özveriyle des-
teklerini sunan Hakan AKMAZ ve Grup YELİN çıktı.
Halk türküleriyle halk coştu. Oyun havaları ve halaylarla
samimi bir konser veren Hakan AKMAZ ve Grup YE-
LİN’in, marşlar ve coşkulu kavga türküleriyle konserler
son buldu.

Ardından sahneye çıkan Halk Cephesi sözcüsü ile
birlikte tüm kitle “Faşizme boyun eğmeyeceğiz. Kültü-
rümüze ve evlatlarımıza sahip çıkacağız. Çeteleri ma-
hallemizden atacağız. Bizim birlikteliğimizi bozama-
yacaklar. Biz halkız ve haklıyız!” diye haykırdı. Atılan
sloganlarla festival sona erdi

Mahallelerimizi Çetelerden Temizlemek İçin
Dayanışmayı Büyütelim
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“Ekmek, Adalet ve Özgürlük için”
şiarıyla ilk kez düzenlenen Anadolu
Halk Konseri, 5 Ekim'de Ankara'da
gerçekleştirildi. Batıkent Kent Koop
halk pazarında yapılan konserin ha-
zırlıkları günler öncesinden başlamıştı.
Konser Haziran’daki halk ayaklan-
masından sonra, şehitler veren Anadolu
için özel bir anlama sahipti. Komiteler
kuruldu ve herkes bu özel konser için
çalışmaya başladı. Konserin çalışması
Ankara'da, ve Eskişehir, Kütahya, Af-
yon, Konya, Çorum'da kurulan ko-
mitelerle de yapıldı.

Konser öncesinde AKP'nin polisi,
katılımı engellemek ve konseri yap-
tırmamak için her türlü saldırıyı acizce
denedi. İnternet üzerinden sürekli ola-
rak konser saatinin değiştiğini duyur-
dular. Son 3 gün konserin iptal oldu-
ğuna dair duyuru yaptılar. Konser ça-
lışması yapan, bildiri dağıtan, afiş
asanları sürekli taciz ettiler. Halkı
korkutmaya yönelik provokatif ha-
berler, köşe yazıları, televizyon prog-
ramları yaptırdılar. Afişleri yırttılar,
sokaklardan pankartları çaldılar. Ke-
çiören'de 2 liseli Dev-Genç’li gözaltına
alındı ve konser başladıktan sonra
serbest bırakıldılar. Ve son 3 gün ya-
ğışla beraber aşırı soğuk bir hava

vardı. Ancak hiçbiri konser çalışma-
larının sürmesini engelleyemedi.

Konser alanı 5 Ekim günü önceden
hazırlanmıştı. Muharrem Karataş'ı,
Hasan Ferit Gedik'i selamlayan pan-
kartlardan; mühendis-mimarların, hu-
kukçuların, işçilerin, gençlerin, Al-
evilerin, taraftar gruplarının taleplerinin
yazılı olduğu pankartlara kadar onlarca
pankart alanı çevrelemişti. Ayrıca tüm
direklerde kızıl sancaklar dalgalanı-
yordu. Halkın alanda yaşayabileceği
sorunları çözebilmek için ambulanstan
seyyar tuvaletlere, güvenlik bariyer-
lerinden, yön tabelalarına, danışma
bürosuna kadar pek çok ayrıntı ha-
zırlanmıştı. Stantlar kurulmuştu, dev-
rimci yayınlar, devrimci kurumların
propaganda masaları vardı. 

Saat 16.00' a doğru halk alana
gelmeye başladı. Gelenler arasında
Amasya, Adana gibi illerden misa-
firler de vardı. Dondurucu soğuk ha-
vada gelenler heyecanla Grup Yo-
rum'un sahneye çıkmasını beklediler.
Konser saat 16.30'da başladı. Eski
şarkılar, yeni şarkılar, İç Anadolu,
Karadeniz ezgileri derken türküler,
notalar sarıp sarmaladı alandakileri.
Direnenler için, Gezi şehitleri için,
tutsak devrimci sanatçılar için, Ferit

için, direnen Suriye ve Orta Doğu
halkları için söylendi türküler.

Sahneye “Ekmek, Adalet ve Öz-
gürlük İçin Anadolu Halk Konseri 5
Ekim 2013- Ankara” yazan büyük
bir pankart asılmıştı. Konseri hazır-
layan Ankara Halk Cephesi adına
da bir konuşma bu pankartın önünde,
Grup Yorum üyeleri ile omuz omuza
yapıldı. Komite sözcüsü şunları söy-
ledi:

“Biz şimdi alçak sesle konuşu-
yoruz ya

Sessizce birleşip sessizce ayrılı-
yoruz ya

Anamız çay demliyor ya güzel
günlere

Sevgilimizse çiçekler koyuyor ya
bardağa

Sabahları işimize gidiyoruz ya
sessiz sedasız

Bu, böyle gidecek demek değil
bu işler

Biz şimdi yan yana geliyor ve
çoğalıyoruz

Ama bir ağızdan tutturduğumuz
gün hürlüğün havasını

İşte o gün sizi tanrılar bile kurta-
ramaz.

Böyle diyordu şair... Anadolu
halkları olarak biz de Ekmek, Adalet

30 Bin Yürek Ekmek, Adalet ve
Özgürlük İçin Umudun Şarkılarını Söyledi

Halkın Elleri Bir Oldukça Zalimler
Yıkılacak, Güzel Günler Göreceğiz!
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ve Özgürlük diyerek ayaklandık ve
haykırdık milyonlar olup.

Merhaba, şanlı Haziran günlerine
yenilerini ekleyenler!

Merhaba halklarımız!.. Biliyorduk
ki, bedelsiz olmaz zulmün karşısına
dikilmek. O yüzden Ethem olduk.
Abdullah, Ali İsmail, İrfan, Mehmet,
Ahmet olduk; tohum olduk toprağa
saçıldık. Biliyorduk ki, zulmün olduğu
yerde direniş de vardır. Adaletin ol-
madığı yerde halkın adaleti vardır.
Muharrem olup, Serdar olup böyle
düştük hesabımızın ardına... Biliyoruz
ki, vatanımız sahipsiz değil. İnancı-
mız, kültürümüz, değerlerimiz, tır-
naklarımızla kurduğumuz mahalle-
lerimiz için yaktık Tuzluçayır'da,
ODTÜ'de, Gülsuyu'nda direniş ateş-
lerini... Ve Ferit olduk emperyalist
yoz kültüre, çetelere karşı...

Şimdi daha da kenetlenme günü!
Faşizme, emperyalist saldırganlığa,
halk düşmanı AKP'ye karşı birleşelim.
Bağımsız, demokratik, özgür vatanı
birlikte savaşarak kazanalım!

Faşizme Karşı Omuz
Omuza! Halkız Haklıyız
Kazanacağız!
Saygıyla Selamlıyoruz”

Sahnenin her iki yanında yer alan
ekranlarda Haziran Ayaklanması’ndan
görüntüler vardı ve ilk türkü söylen-
meye başladı. Grup Yorum’un kla-
sikleşmiş türküleri, marşları hep bir

ağızdan söylendi. Grup Yorum’un
Türkçe, Kürtçe ve Arapça marş ve
türkülerini on binlerce dinleyiciyle
birlikte söylediği konserde, sık sık
“Her Yer Taksim, Her Yer Direniş”,
“Direne Direne Kazanacağız”, “Tür-
küler Susmaz, Halaylar Sürer”, “Fa-
şizme Karşı Omuz Omuza”, “Devrim
Şehitleri Ölümsüzdür” şeklinde slo-
ganlar atıldı. Yeni albümün bir-iki
hafta içinde çıkacağını duyuran Grup
Yorum, “Uğurlamayı” baştan sona
dinleyicilere söyletirken, “Neredesin
Sen” parçasıyla da Neşet Ertaş’a se-
lam gönderdi. Gezi Direnişi’nde ha-
yatını kaybedenler tek tek anıldı. Yo-
rum, “Büyü” şarkısını evden ekmek
almak için çıktığı sırada polisin attığı
gaz kapsülüyle başından vurulan ve
112 gündür Okmeydanı Devlet Has-
tanesi’nde direnen 14 yaşındaki Ber-
kin Elvan için söyledi.

Suriye halkının da selamlandığı
konsere konuk olarak katılan Selçuk
Balcı “Sevdanıza Ant Olsun” parça-
sına kemençesiyle eşlik etti. Ayrıca
Gülsuyu’nda çetelerin kurşunuyla
başından vurularak öldürülen Hasan
Ferit Gedik için, Selçuk Balcıda
horon tepti. Grup Yorum’un reper-
tuarında yeni albümleri Halkın Elle-
ri’nden de şarkılar vardı. 

Halaylar çekilirken alanda büyük
bir coşku vardı. Her şeye rağmen
konseri yapmanın ve böylece sonraki
yıllarda da aynı heyecanı paylaşacak
olmanın coşkusuydu bu yaşanan.

Konser boyunca atılan sloganlar da
bu coşkunun bir başka yansımasıy-
dı.

Saat 18.30'da artık konserin so-
nuna gelinmişti. Ancak kapılardan
hala gelenler vardı. Konser telefonunu
arayarak, konserin yapıldığına ina-
namadığını söyleyenler vardı. Onlarla
da bir sonraki yıl birlikte olma sözü
verildi. 30 bin kişinin katıldığı Ana-
dolu Halk Konserinin birincisi böyle
bitti.

Komiteler Gücümüzdür
Ankara Batıkent'teki konser ön-

cesinde Halk Cepheliler, oluşturduk-
ları komitelerle konser hazırlıklarını
sürdürdüler.

Sincan, Etimesgut ve Elvankent'te
tüm yol güzergahlarına, sokaklara,
parklara, duraklara afiş asılarak bölge
halkı konsere çağrıldı. 

4 Ekim günü Keçiören’de konser
çalışması yapan Damla Kayöz ve
Onur Kayöz’e, faşist Ankara polisi
saldırdı. İki Dev-Genç'li işkenceyle
gözaltına alındı. İşkence sırasında
kulak zarı patlayan Onur Kayöz ve
saldırıya uğrayan Damla Kayöz has-
taneye kaldırıldı. 

4 Ekim günü Ankara Batıkent’te
ise 900 ev gezildi; afiş ve pankart
çalışması yapıldı. Akşam üzeri metro
çıkışında bildiri dağıtımı yapıldı.
GİMSA önünde halay çeken Halk
Cephelilere halk da katılarak omuz
verdi.

Katilleri Bulacak, Ahmetlerin
Hesabını Soracağız!

Hatay’da Armutlu Mahallesi’nin gençleri, 6 Ekim
günü, Ahmet Atakan'ın katledildiği yerde toplandı.
Buradan Abdullah Cömert'in katledildiği yere yürüyen
gençler, oradan da Ahmet Atakan'ın ailesinin evine
yürüyüş düzenlendi. Ahmet Atakan'ın evinin yanındaki
parkta bekleyen gençlerin yanına Ahmet Atakan'ın annesi,
kardeşleri akrabaları ve komşuları geldi. Bu sırada
gençler, "Ağlama Anne Evlatların Seninle" diye slogan
attılar. Gençler daha sonra anne ile sohbet ettiler ve her
zaman yanında olacaklarını belirttiler.

Aile, çocukları için yapılan yalan haberlerden bıktık-
larını ve bir an önce Ahmet’in nasıl katledildiğini
öğrenmek istediklerini söyleyerek, faillerin bulunmasını
istedi. Olayı gören herkesten, bizzat olayları kendilerine
anlatmasını istediler. Aile, gençlerin sahiplenişini gördükleri

için çok duygulandılar ve ”Sizler hepiniz evladımızsınız”
diyerek gençleri sahiplendiler.

Gençler, ziyaret sonrası, sloganlarıyla yeniden Ahmet
Atakan'ın katledildiği yere doğru hareket etti. Ve daha
sonra eylemlerini iradi olarak bitirdi. Ayrıca Ahmet
Atakan için, Fenerbahçe taraftarlarının yapmış olduğu
marşla birlikte “Gündoğdu” ve “Bize Ölüm Yok” marşlarını
söylediler. Eyleme 30 kişi katıldı.

Çocuklarımızın Beynini
Akıtanlara Karşı Umudu Büyütüyoruz!

Antakya’da, umudun çocukları, film gösteriminde
buluştu. 6 Ekim’de yapılan film gösterimi, ekmek almaya
giderken polis tarafından gaz bombasıyla vurularak
komaya sokulan Berkin Elvan için düzenlendi.

Berkin Elvan, umudun çocuklarına anlatıldı. “İki Dil
Bir Bavul” filminin izlendiği gösterimine 10 kişi katıldı. 
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Ergene Nehri’nin temizlenmesi
için 38 gün Çorlu Deresi yanında
çadır direnişi yapan Halk Komitesi
üyeleri, bu kez de Ergene Nehri’nin
kirlenmesinde esas sorumluluğu ta-
şıyan AKP iktidarını teşhir etmek
için Ankara'ya gitti. 7 Ekim günü
saat 10.00'da Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı önünde pankartlarını ve
dövizlerini açan Trakya Halk Komi-
tesi üyelerine, önce özel güvenlik
görevlileri engel olmaya çalıştı. Ancak
istediklerini elde edemediler.

Trakya Halk Komitesi üyeleri,
Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan
Bayraktar’ın olmaması nedeniyle
Bakanın Özel Kalemi, Çevre ve Şe-
hircilik Başmüdürü, İller Bankası
Genel Müdürü, Atık Su ve Arıtma
Bölümü Genel Müdürü'nün aralarında
bulunduğu bakanlık görevlileriyle
yaklaşık 40 dakika tartıştılar. Bakanlık
görevlileri, ellerinde getirdikleri dos-
yalar ve dokümanlarla "derslerine
iyi çalışmışlardı" ancak Trakya Halk
Komitesi ile birlikte görüşmede yer
alan Halkın Mühendis ve Mimarları
karşısında "İlgileneceğiz, bu konuyu
araştırıyoruz, yetkili değiliz" gibi ta-
vırlarıyla açıkça sadece rant peşinde
olduklarını sergilediler.

Bu görüşmenin sonunda Halk
Komitesi üyeleri “Bürokratik söy-
lemlerde, sözde tarihlerden çıkıp so-
mut adım atılmalıdır, halkı kandır-

maktan vazgeçmelisiniz" diyerek gö-
rüşmeyi bitirdiler. Yanlarında getir-
dikleri Ergene suyunu, sudan alınan
çamur numunelerini ve kuş ölülerini
götüren Komite üyeleri "Bunun so-
rumlusu sadece fabrikalar değil aynı
zamanda sizsiniz" dediler. 

Daha sonra Meclise geçen Halk
Komitesi üyelerini CHP Tekirdağ
Milletvekili Candan Yüceer karşıladı.
Bir süre polis komite üyelerini içeri
almak istemedi, yapılan tartışmaların
ardından içeri giren komite üyeleri
Meclis’te Candan Yüceer'in katılı-
mıyla basın toplantısı yaptılar. Er-
gene’nin kirliliğini gösteren resimleri
sergilediler.

Burada okunan basın metninin
ardından Bakanlık ile yapılan gö-
rüşme hakkında basın bilgilendirildi
ve "AKP yalan söylemekten vazgeç-
meli somut adımlar atıp Ergene'yi
temizlemeli" denildi.

Meclis çıkışında kapı önünde
açıklama yapıldıktan sonra eylem
sona erdi. Açıklamada, 283 km uzun-
luğundaki Ergene Nehri’nin Tekirdağ,
Kırklareli ve Edirne’nin can damarı
olduğu belirtilerek, “Çorlu, Çerkez-
köy, Lüleburgaz ve Saray ilçeleri ci-
varındaki yaklaşık 2000 fabrika arıtma
kullanmadan atık sularını nehre bı-
rakıyor” denildi.

Ergene Havzası’nda özellikle Çor-
lu ve Uzunköprü ilçelerinde kanser

hastalığı %100'e varan oranlarda art-
mıştır… 

2012 yılında adım adım Ankara’ya
yürüdük. 900 km yolu 39 gün yürü-
yerek topladığımız 13.676 imzayı
TBMM Çevre Komisyonu’na verdik.
Sadece fabrikalara para cezası kes-
tiler.

Bu yaz 7 Temmuz-13 Ağustos
2013 tarihleri arasında Çorlu Deresi
yanında ‘Ergene Temizlensin’ diyerek
çadır direnişi yaptık. Bir kez daha
gördük ki fabrikaların dereye atıklarını
arıtmadan bırakmasına izin veren ik-
tidardır.

13 Haziran 2013 günü Resmi Ga-
zete’de Ergene Havzası Koruma Ey-
lem Planı adıyla bir genelge yayın-
lanmıştır. Çevre ve Şehircilik Ba-
kanlığı ‘Temizliyoruz’ diyor yalan
söylüyor. Bu planı da cevreyi temiz-
lemek yerine daha çok fabrika kurmak
için yaptılar.

Ergene Nehrini kirlettikleri yet-
medi birde bölgemize termik ve nük-
leer santral yapacaklar. Plan deği-
şikliği ile kurulmasına yasal zemin
hazırlanan Marmara Ereğlisi, Şarköy,
Malkara ve yakın gelecekte gündeme
gelmesi muhtemel Kıyıköy ve İğ-
neada Termik Santralleri, İğneada
Nükleer Santrali, halk sağlığı ve
doğa açısından son derece tehlikeli
faaliyetlerdir. Plan Değişikliği Acilen
İptal Edilmelidir ” denildi.

Trakya Halk Komitesi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Önündeydi! 

AKP Yalan Söylemekten Vazgeçsin,
Ergene Temizlensin!
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“Silahımı kuşandım ve artık andım vardır
ki, ben toprağa düşünceye kadar silahım
düşmeyecek elimden. Bu yola gönüllülü-
ğümle, isteyerek ve bu savaşın en temel ya-
sasını bilerek çıktım.” (Muharrem Karataş)

***

“Ölmek ve öldürmek...” Muharrem yoldaşımız savaşın
bu temel yasasını bilerek yola çıktı. Eylemin gücü ve
başarısı da buradaydı. Feda ruhuyla savaşmak... Düşmanın
en büyük korkusu... 

Eylemden sonra herkesin şaşkınlık içinde “Başkentin
göbeğinde” diyerek şaşkınlıklarını ifade etmeleri boşuna
değildi. 

Ankara, cumhurbaşkanlığıyla, başbakanlığıyla, meclisi,
MİT’i, polisi, jandarması, genelkurmayı... tüm halk düş-
manı kurumların genel karargahıdır. Dolayısıyla en iyi
korunan yerlerdir. 

Her caddesi, her sokağı kameralarla dolu. Her köşe-
başında bir polis kulübesi... Onların dışında görünen ve
görünmeyen yüzlerce MİT’in, polisin, JİTEM’in, CIA’nın
istihbaratçıları ve güvenlikçileriyle dolu. 

Savaşçılarımız bütün bu önlemleri aşıp belirlenen
hedefleri tam yerinden vurdular. 

Amerikan Büyükelçiliği dünyanın en iyi korunan bi-
nalarından birisiydi. AKP’nin polisleri TBMM’deki ko-
ruma görevlilerine eğitim verirken “Amerikan elçiliğine
girebiliyorlarsa her yere girebilirler” diye korkularının
büyüklüğünü ortaya koyuyor ve alınması gereken önlemler
noktasında koruma görevlilerine eğitim veriyorlar. 

Son Ankara Emniyet Genel Müdürlüğü ve Ek Hizmet
Binası’na yapılan eylemimiz ise düşmanı tamamen
çaresiz bıraktı. 

AKP iktidarının çok güvendiği 250 bin polisin yöne-
tildiği karargahı vurdu savaşçılarımız. 

Evet, halka karşı savaşın baş karargahı da vurulduktan
sonra oligarşi için güvenli hiçbir yer yoktur. 

Eylemlerimizin Gücü,
Onun Halka Taşıdığı Politik Mesajıdır!

AKP iktidarı adeta kendini dokunulmaz görüyordu.

Asıyor, kesiyor, vuruyor, kırıyor. Ali kıran baş kesen...
Halka yaklaşımları küstahça... Ağızlarından çıkan her
söz “tanrı kelamı” gibi. Cesaret edip sözlerinin üzerine
söz söyleyebilen kimse yok... 

AKP’nin polisleri TOMA’larla sokaklarda halkın üze-
rine giderken adeta ölüm saçan canavarlar gibi güç
gösterisi yapıyor. Polis halka korku salmak için sokaklarda
bölük bölük, tabur tabur güç gösterisi yapıyor... 

İşte savaşçılarımız AKP’nin ve onun katil polislerinin
tüm dengelerini sarstı. Eylemlerimizle milyonlara
AKP’nin dokunulmaz olmadığını gösterdik. 

Ne kadar kof olduklarını, eylemlerimiz karşısında ne
kadar zavallı olduklarını gördü halkımız. Cephe savaşçıları
karşısındaki aczi gördü halkımız. 

Aylardır sokaklarda gaz bombasına boğulan milyonların
yüreğine su serpildi. Derinden bir “OH” dediler. 

Yürüyüş’ün 284. sayısında halkımızın eylem sonrasında
attıkları bazı mesajları yayınlamıştık. Kelimenin gerçek
anlamıyla eylemimiz adalete susayan halkımızın yüreğine
su olmuştur. Derinden bir “oh” çekmiştir halkımız. 

Silahlı mücadelenin “askeri değil, politik mücadele”
olması da budur. Eylemlerimiz milyonların duygularına
tercüman olmuştur. 

Muharremleri Halkımıza Anlatmalıyız! 
Bunun İçin Dergi Sayısını
En Az İki Katına Çıkarmalıyız!

Silahlı propagandanın kendisi en etkili propaganda
yöntemidir. 

Muharrem yoldaşımız eylemiyle tüm Türkiye halk-
larına, hatta dünya halklarına kendini tanıttı. Eylemiyle
söylenmesi gerekeni söyledi. 

Fakat bu yeterli değil. Muharrem yoldaşımızın kim
olduğunu halkımıza anlatmalıyız. O’nun eylemi, O’nun
kişiliği, O’nun yaşamı, O’nun düşünceleri... bir okuldur.
Muharrem’i halkımıza biz anlatmalıyız. 

Bunun yolu da halkımıza Yürüyüş dergisini daha
çok ulaştırmaktır. Daha önce bir dergi verdiklerimize iki
dergi vermeliyiz. Çaldığımız kapı sayısını iki katına çı-
karmalıyız. Dergi verdiğimiz kişilerle iki kat daha fazla
konuşmalıyız. 

Sadece daha önce dergi verdiğimiz sabit okurlarımıza
değil, hiç tanımadıklarımıza götürmeliyiz dergimizi...
Çünkü milyonlar Halk Kurtuluş savaşçılarını merak edi-
yorlar.  

Bizim Mahalleden

“Duvar yoksulların   matbaasıdır”

Halk Kurtuluş Savaşçıları  
Ölümsüzdür

Muharremler Halkın Adaletidir!

Muharremleri Halkımıza
Dergi Sayısını İkiye

Katlayarak Anlatabiliriz!
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Kimdir bu zulmü karargahlarında vuranlar?
Halkımız öğrenmek istiyor. Çünkü halkımız,
savaşçılarımız hakkındaki bilgilerin çoğunu
burjuva gazete ve televizyonlardan öğreniyor.
Orada yazılanların da yüzde 90’ı çarpıtılmış
yalan haberlerdir.

Halkımızın şehitlerimizin hakkında
bildikleri ya çarpıtılmış bilgilerdir ya
da eylemlerin verdiği mesajla sınırlı
kalmaktadır.

Halkımız gerçekleri bizden öğe-
renmeli. Biz anlatmalıyız halkımıza.
Bunun yolu da dergimizi halka ulaş-
tırmaktır. 

Şehitlerimiz hakkında gerçek bilgiler sadece
bizim dergimizde vardır. Şehitlerimizi her
yönleriyle ancak dergimizden öğrenebilirler. 

Dergimizi halkın ne kadarına  ulaştı-
rırsak Muharrem’i o kadar kişiye ulaş-
tırmış oluruz. 

Bakın Muharrem ne diyor;
“Halkımızın içinden geldim, saf-

larımızda halkın değerleriyle dev-
rim mücadelesinin birleştiğini
gördüm. Cepheli olmanın onu-
runu yaşadım.”

Muharrem’i halkımızın en yoksullarına
anlatmalıyız. 

Yoksulluğun ne demek olduğunu çok iyi
bilir. Onun da yoksul bir halk çocuğu oldu-
ğunu anlatmalıyız. Halkımız evlatlarını
tanımalı. 

Muharrem çok zor koşullarda üni-
versiteyi okudu. Ailesi, Muharrem’in
okulunu bitirmesi için kendi boğaz-
larından kısıp okul masraflarını kar-
şılamaya çalıştı. 

Muharrem üniversiteyi bitir-
dikten sonra sadece kendini, aile-
sini kurtarmanın peşine düşmedi, tüm
yoksul halk çocuklarının okuyabilmesi için dev-
rimcilik yaptı. 

Muharrem’i yoksulluktan çocuklarını okutamayan
halkımıza anlatın. Halkımız bilmeli Maharrem’in kendi
çocuklarının okuyabilmesi için devrimcilik yaptığını. 

Yozlaşmanın, çürümenin ayyuka çıktığı günümüzde
halkın tüm olumlu değerlerini devrimci değerlerle bü-
tünleştirip kişiliğinde yaşatandır Muharrem. Anlatın Mu-
harrem’i halkımıza; onun gibi evlatlar yetiştirsin. 

Aşağıda Muharrem’in ailesine yazdığı son mektu-
bundan bir bölüm aktarıyoruz. Onun ailesi tüm halkımızdır.
Tüm halkımız okusun bu satırları: 

“Kapımızdaki iki üç ineği güderken nasıl arkadaş se-

çeceğimi öğrettin. Azığındaki dürümünü
bölüp çoğunu sana veren arkadaşındır

dedin, şimdi o öğrettiğin, hayatı
canını paylaşan yoldaş sevgim-

dedir. Baba, nasıl çalıştın didindin
yıllarca, ceketimi satar seni okuturum

dedin, öylede yaptın varınla yoğunla
okuttun. Sizden öğrendiklerimle devrim

okulundan öğrendiklerim birleşti, yalnız
benim babam için değil de yoksulluğun

çaresizliği içindeki bütün babalar için
çarpıyor yüreğim. Sana sırf adın Ali diye

işkence yapan soysuzlar hiç durmadı baba.
Yoldaşlarım kaybedildi, işkencede katledildi,
diri diri yakıldı. Bunları bilip de durmak ya-

kışmazdı öyle değil mi?” 

Halk açlık, yoksulluk, sefalet
içinde yaşarken durmak, kendini

düşünmek, mücadele etmemek ya-
kışmazdı Muharrem’e. 

Biliyordu sadece kendi babası değildi
işkence gören; halkımız faşizmin zulmü

altında ezilirken korkup kabuğuna çekil-
mek, sinmek yakışmazdı Muharrem’e.

Yoldaşları diri diri yakılırken durmak ya-
kışmazdı Muharrem’e...

Muharrem kendine en yakışanı yaptı. 

“Yapacak Daha Çok İşim, 
Öğreneceğim Çok
Şeyim Var!”

Muharrem, “Yapacak daha çok işi-
min, öğrenecek çok şeyimin olduğunu

her geçen gün daha fazla hissettim...
Şimdi en  büyük hayalim sorulacak hesa-

bımızdan bir parçasını yerine getirmek,
düşmana iyi bir vuruş yapmak ve çok sevdi-

ğim memleketime onurluca gidebilmektir”
diyor. 

Muharrem yapılabileceklerin en iyisini yaptı.
“Büyük hayalim” dediği düşmandan hesap sordu. 

Şimdi onun yaşamından öğrenmeli herkes. Mu-
harrem’in yaşamı, mücadelesi okuldur. 

Anlatmalıyız Muharrem’i halkımıza. 

Kitle Çalışmamızın
Konusu Muharrem’dir! 
Muharrem’i Halkımıza Anlatmalıyız!

Kitle çalışması konusunda bizden daha zengin deneylere
sahip olan yoktur. Sol kitle çalışmasını adeta unuttu.
Kitlelerle bağı kopmuş sol gerçeği var. 

Bizim kökümüz hep halkın içinde oldu. İşte Muharrem
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halkın içinden çıkıp geldi. 

Kitlelerin en umutsuz olduğu günler yaşadık. 7 yıl
süren Büyük Direniş’imiz böylesi bir dönemdi. Bizim
dışımızda meydanlarda kimse yoktu. 

Adeta iğneyle kuyu kazar gibi çalışmalar yaptık. Tec-
ritin, sansürün en koyu olduğu 7 yıl boyunca tüm
zorluklara rağmen halka gitmenin, tecriti, ölümleri an-
latmanın yolunu bulduk. 

Bugün artık o günler değil. O günlerin hesabının so-
rulduğu günlerdir. Halkımızın milyonlar olup sokaklara
çıktığı günlerdir. AKP zulmüne isyan ettiği günlerdir. 

Artık iğneyle kuyu kazma günleri geride kalmıştır.

Elimizde sondaj makinası var. Sloganlarımız milyonların
dilinde, politikalarımız milyonlara yol gösteriyor. Ey-
lemlerimiz milyonlara umut oluyor, milyonların adalet
özlemini dile getiriyor. 

Dergimiz o milyonlara ulaşmanın en etkili aracıdır.
Kitleleri örgütlemenin en dolaysız aracıdır. 

Muharremler halkın adaletiyse, umuduysa, dergimiz
de umudun sesidir. Halkımıza dergimizi ulaştırmazsak,
dergi sayımızı ikiye katlamazsak Muharremleri anlatmamış
oluruz. Umudun sesini halka ulaştırmamış oluruz. 

GÖREVİMİZ AÇIK: DERGİLERİ ÇİFTLEMEK.
BİR DERGİ ALANA İKİ DERGİ VERMEK!

Hürriyet gibi

Kardeşlik gibi sözlerle

Dövüştü zulme karşı o

Ve istiklal ve hürriyet uğruna

Ve milletleri kardeş sofrasına
davet ederek ve yarin yanağından
gayrı her yerde

Her şeyde

Hep beraber diyebilmek için

Yürüdü peşince Bedreddin’in ”

Nazım Hikmet

Kim “öldü”diyebilir Muharrem’e?
Sadece onu katledenler böyle der.
Oysa “Bize Ölüm Yok” bu kavga-
da

Yürüyor Muharrem, Bedreddin’in
peşinde ve zulme karşı dövüşüyor
halkının en önünde. Ki halka kalkan
faşist elleri kırmak için fedasını ku-
şanıp harekete geçen adalet savaşçı-
larına sahip olan bir halkı, hiçbir
güç yenemez.

Dünya halklarının, halkımızın,
hepimizin başı sağolsun. Halkımızın

yiğit bir evladı daha faşist cellatlarca
katledildi. Ki Muharrem Karataş yol-
daşımız ölümsüzleşmiştir.

Halkın mutluluğu ve özgürlüğü
için omuzdan düşmeyi göze almış
bir baş taşıyordu Muharrem. Ve baş
eğmeden yürüyordu zulmün üstüne.
Tarihin derinliklerinden, Köroğ-
lu’ndan, Mahir-Hüseyin-Ulaş’a eri-
şen, Mahir’in bilimsel içeriğine ka-
vuşturduğu ve Dayı’nın halklaştırarak
büyüttüğü Anadolu İhtilali’nin yılmaz
bir savaşçısıdır Muharrem.

Afişe edilmesine, “vur emri”yle
aranmasına ve faşizmin her türde
tedbirine rağmen, halk ile halk düş-
manları arasındaki savaşın en önünde
oldu.

Faşizm halka saldırıyor. Halk ço-
cuklarının beyinlerini sokaklara akı-
tıyor. Kuytu sokaklarda kıstırdığı
gençlerimizi döve döve öldürüyor.

Faşizm halka saldırıyor. Hak ve
özgürlük talep eden her kesime diz-
ginsiz bir şekilde saldırıyla, baskı,
yasak ve katliamla cevap veriyor.
Ve cellatlarının elleri soğumasın diye
ödüllendiriyor.

Faşizm halka saldırıyor ve halkı-
mız “Faşizme Karşı Omuz Omuza”
direniyor, adalet arıyor. Bu arayış
üstüne panzerler kaldırılıyor, halkın
adalet arayışı zulümle ezilmeye ça-
lışılıyor.

Adalet yoksa, halk kendi adaletini
uygular ve Muharrem olup halk düş-
manlarından hesap sorar. Ki halkı-
mızın adalet özlemini kuşanan Mu-
harremler, halk düşmanlarının ken-
dilerini en güvenli saydıkları karar-
gahlarının ortasında halkın öfkesini
somutlayarak hesap sormuştur.

Herkes bilsin ki, halka çektirilen
acıların, gözyaşları aka aka kuruyan
o anaların, gözü çıkartılan insanları-
mızın, binlerce yaralımızın, katledilen
Ethem, Abdullah, Ali İsmail, Mehmet
ve Ahmetlerimizin, 14 yaşındaki Ber-
kinlerimizin ahı da, kanı da yerde
kalmaz.

Biz halkız. Muharrem olup Mu-
harremce hesap sorarak adaletsiz kal-
mayacağız

Biz halkız ve göğsümüzdeki umu-
dun çapraz fişekliğine kuşandık şimdi
Muharrem’in öfkesini

Biz halkız ve Muharrem’in hesa-
bını da Muharremce soracağız

Biz halkız ve Muharremlerle, dö-
ğüşe döğüşe, öle-vura kendi tarihimizi
yazarak, ayaklanarak, hesap sorarak,
çatışarak ve teslim olmayarak devrime
yürüyoruz.

Selam olsun Muharrem’e ve Mu-
harrem gibi dövüşenlere BİN SE-
LAM.

ÖZGÜR TUTSAKLAR

KİM, ÖLDÜ DİYEBİLİR
MUHARREM’E...

Özgür TutsaklardanÖzgür Tutsaklardan
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Sevgili Devrimci Okul Okurları
Merhaba;

"Barış" dünyada ya da ülkemizde
üzerinde en çok çarpıtma ya da de-
magoji konusu yapılan kavramlardan
birisidir.

Ülkemizde özellikle Kürt milli-
yetçi hareketin teslimiyet sürecine
"barış süreci" demesi boşuna değildir.
"Silahlar sussun, siyaset konuşsun," "ar-
tık analar ağlamasın" gibi söylemlerin
içi boştur. 

Çünkü silahların kullanıl-
masına neden olan koşullar de-
ğişmemiştir. 

Silahın, politik amaçlar için
bir araç olarak kullanılması be-
lirli tarihsel, siyasal ve sosyal ne-
denlerin sonucudur. Bu neden-
lerde bir değişiklik olmadan si-
lahları bırakmak, adına ne de-
nirse denilsin, teslimiyettir.

Lenin "Soyut bir barış çağ-
rısı yapan pasifizm, işçi sınıfını kan-
dırmanın pek çok yolundan biridir. Ba-
rış propagandası yalnızca hayal to-
humları ekecek ve proletaryanın ce-
saretini kıracaktır. Çünkü bu, prole-
taryayı, burjuvazinin barışçıl olduğu-
na inandırır." 

(Lenin, Sosyalizm ve Savaş, sayfa
67)

Sovyetler Birliği’nin yıkılmasının
ardından Marksist-Leninist olmayan
pek çok örgüt kendi ayakları üzerinde
duracak ideolojik güce sahip olma-
dıkları için bir başka gücün yani em-
peryalizmin etkisi altında kaldılar. 

Emperyalizme karşı savaşmanın
gerekliliğini inkar etmeye; demokratik
yollarla barışın geleceğini vaat etme-
ye başladılar.

Nihai barışın ancak emperyalizme
karşı savaşarak kazanılabileceği ger-
çeğini, var güçleriyle kapatmaya ça-
lıştılar. 

Bu nedenle soyut
barış çağrıları ikiyüz-
lüdür. 

Barış için savaşıl-
masını öğütlemediği
için emperyalizmin eli-
ni güçlendiren, burjuva
ideolojisine hizmet

eden anlayışlar halkların mücadelesi-
ne zarar verecektir. 

Tarih boyunca sınıflı toplumlarda
ezen sınıf hep silahlı olmuştur. Burju-
va iktidarını şiddetle ve baskıyla sağ-
lamaktadır. Zira bu şiddet ve vahşet hal-
kın şiddetini, yani devrimci şiddeti ya-
ratmıştır.

Bugün barış süreci adı altında Kürt
halkına teslimiyet dayatılıyor. Kürt
halkının direniş kültürü yok edilmeye

çalışılıyor. Bugüne kadar kazanılan
haklar, yıllardır verilen silahlı müca-
delenin sonucudur. Ancak Türk ve
Kürt halklarının açlık ve yoksulluğu sü-
rerken; Kürt halkına yönelik imha-in-
kar-asimilasyon politikası hiç değiş-
memişken silah bırakmak düşmanla uz-
laşmaktır.

"Barışta kazanan her iki taraftır"
denilerek halkın bilinci çarpıtılmaya ça-
lışılıyor. 

Ülkemizde faşist AKP iktidarının
halka var gücüyle savaş açtığı bu sü-
reçte barış denilerek halklar silahsız, sa-
vunmasız bırakılıyor. Her savaşın bir
galibi ve bir mağlubu varsa elbette ba-
rışın da bir tane galibi vardır. Ki "ba-
rış" adı verilen politikaların kazananı
emperyalizm ve oligarşi olacaktır. 

2. Paylaşım Savaşı’nda faşizmi
yenme onuruna sahip olan Sovyetler
Birliği dünya halklarına barışı kazan-
dırmıştır. Yenilen ise faşizm olmuştur.

Tüm Türkiye halkları da emperya-
lizme ve onun işbirlikçilerine karşı sa-
vaşarak barışı kazanabilir.

Barış Politikaları
Halkın Bilincini Bulandırma
İşlevi Görür!

Barış politikaları örgütleri, halkla-
rı sınıf bakış açısından uzaklaştırır. Düş-
man kavramını, sınıfsal öfkeyi ve de-
ğerleri yitirmeye neden olur. 

Emperyalistler bilinç yitimini, ideo-
lojik bulanıklaşmanın kendi çıkarları
için yaratacağı sonuçları iyi bildikleri
için her fırsatta "barış" propaganda-
sı yaparlar.

1997 yılında Paris’te UNESCO
Genel Merkezi’nde yapılan törende bir

kadın, örgütün barış elçisi ol-
makla "onurlandırılmış"tı.
Ödülü alırken yanında oturan
kişi ise kadını yaralayan na-
palm bombasını atmış olan
Amerikalı pilottu. 

İşte bu bir değer yitimi
ve yozlaşmadır.

Tarih boyunca tüm savaş-
ların bir nedeni olmuştur. Sa-
vaş iki taraf arasındaki çeliş-

kilerin düğümlendiği noktada onu çöz-
menin yoludur.

Ve bugün emperyalizmle halklar
arasındaki çelişki kördüğüm olmuşken
bunu çözecek olan, halkların emper-
yalizme ve işbirlikçilerine açtığı sava-
şı daha da büyütmektir. 

Barış mı istiyoruz? 

O halde emperyalizme karşı sava-
şacağız. 

Dünya halklarının nihai barışı an-
cak tüm dünyada emperyalizmin ye-
nildiği koşullarda olacaktır. 

Lenin "Sloganımız şu olmalı" diyor;
"Burjuvaziyi yenmek, silahsızlandırmak
ve mülksüzleştirmek için proletaryanın
silahlanması" (a.g.e, sayfa 99)

Marksist-Leninistler için sorunun
çözümü bu kadar basit ve sadedir. 

Devrimciler bütün savaşlara karşı
değildir.

Haklı ve haksız savaşlar vardır.
Emperyalist savaşlar haksız savaşlar-

Ders: BARIŞ İÇİN
SAVAŞMALIYIZ

Barış İçi̇n
Savaşmalıyız
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dır ve biz bu savaşlara her ko-
şulda karşı çıkarız. 

Emperyalistlere ve onun
işbirlikçisi iktidarlara karşı
emekçi halkların yürüttüğü
ulusal, sosyal kurtuluş savaşları
haklı savaşlardır ve biz bu sa-
vaşları her zaman destekleriz
ve şiarımız Kurtuluşa Kadar
Savaş’tır. 

Devrimciler, halkların mü-
cadelesini geriye çeken uzlaş-
macı ve teslimiyet politikala-
rının her türüne karşı çıkarlar.

"Savaşa Hayır" diyorlar... "İnsanlar
ölmesin" diyorlar...

Evet, insanlar ölmesin... Peki, bunu
nasıl sağlayacağız?

Ülkemizi psikopat, tecavüzcü ka-
tiller çetesi sardıysa...

Kan kusturuyorsa bize...

Malımıza, emeğimize el koyuyor-
sa... Karşı çıkanı öldürüyorsa...

Ne yapmalı? Nasıl kurtulmalı?

Onurumuzu, ailemizi nasıl koru-
malıyız?

Bize bunları yapanlarla barış mı ya-
pacağız?

İnsanlar ölmesin, insanlar
onurlu yaşasın diyorsak o halde
SAVAŞACAĞIZ.

Barışın yolu; savaşmak ve
yenmektir.

Emperyalizme ve oligarşiye
karşı halk kurtuluş savaşı vermek
zorundayız.

Emperyalizm direnen halklara
teslimiyet politikalarını dayatır-
ken kendisi silahlanmaya ve
halkları katletmeye devam ediyor. 

Amerika "demokrasi" götür-
mek adı altında işgallerine devam
ediyor. Amerika’nın katlettiği
1.5 milyon Iraklının 1 milyonu
çocukkur.

İşgal ettiği ülkelere her türden
işkence ve zulmü götüren; atom
bombalarıyla tek bir günde yüz
binlerce insanı katleden Ameri-
ka’nın kanlı ellerine barış için el
uzatanlar elleri, kan içinde olan
Amerika’yı halkların nezdinde
meşrulaştırmasına hizmet eder.

Emekçilerin sömürüsü, halkların
katliamı devam ettiği sürece halkların
kurtuluş mücadelesi de var olacaktır. 

Halkın haklı savaşının karşısına di-
kilen barış söylemleri gericidir; halk-
ların umutlarını, emperyalizmin lehi-
ne söndürmeye yarar.

Emperyalizm reformist söylemle-
rin aksine "değişmemiş"tir. İşgalleriyle,
sömürü politikalarıyla kan dökmeye de-
vam ediyor. Krizi derinleştikçe daha da
pervasızlaşıyor. 

Bangladeşli işçilerin, Vietnamlı
köylülerin, Iraklı bebeklerin... hepsinin
katili emperyalizmdir, kar ve sömürü

düzenidir.

Emperyalizme boyun eğ-
mek daha fazla kan dökülme-
sine neden olur. 

Boyun eğmeyeceğiz. Ör-
gütlü halkın karşısında em-
peryalizmin devasa güçleri-
nin hiçbir hükmü yoktur.

Emperyalizme ve onun
işbirlikçilerine verilecek en
önemli cevap halkı örgütle-
mek ve silahlandırmaktır.
Faşist AKP iktidarı, halka ve
halkın tüm değerlerine saldır-

maktadır. Halkımız bağrında büyük bir
öfke taşımaktadır.

Bu öfkeyi bilinçli ve örgütlü bir
güce dönüştürmeliyiz. Halkı savaştır-
malı ve savaşı halklaştırmalıyız. 

Sosyalizm için savaşmayan, barış
için mücadele edemez.

Dünya halklarının katili emperya-
lizmle uzlaşmayacak; faşizme teslim ol-
mayacağız.

Sevgili okurlar;

Haftaya başka bir konuda görüşmek
üzere...

Hoşça kalın...

EEmperyalizme ve onun
işbirlikçilerine verilecek en

önemli cevap halkı
örgütlemek ve

silahlandırmaktır. Faşist
AKP iktidarı, halka ve
halkın tüm değerlerine

saldırmaktadır. Halkımız
bağrında büyük bir öfke

taşımaktadır.

Ali Rıza Kurt’un elleri arkadan kelepçeli resmini Cepheliler
hatırlar. Ali Rıza Hiçbir koşulda düşmana teslim olmayan, elleri
kelpçeliyken bile zafer işareti yaparak düşmana darbeler vuran
bir SPB Komutanı olarak Cephe savaşçılarına örnek olmuştur.
Ali Rıza’nın bu direnişi artık Cephe savaşçıları için  geleneğe

dönüşmüştür. İşte Serdar Polat. Ankara’da Emniyet Genel
Müdürlüğü’ne yapılan roketli saldırıda komutanı Muharrem

Karataş’ın şehitliğini ağır yaralı olarak tedavisi süren hastanede
zafer işareti yaparak selamlıyor... Salam olsun halk için düşen ve

dövüşen Halk Kurtuluş savaşçılarına...

13 Ekim 
2013

27

Yürüyüş

Sayı: 386

MAHALLELERİMİZDEN ÇETELERİNİ SÖKÜP ATACAĞIZ!

Ali Rıza Kurt
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22 Eylül 2013 tarihli TKP'nin ya-
yın organı Sol gazetesi Ankara Em-
niyet Müdürlüğü’ne DHKC'nin yap-
tığı eylemi “Polisevi saldırısında
soru işaretleri” başlığıyla verdi. Ya-
zının içeriğinde de aynı bakış açısıyla
değerlendirmeler yer alıyor. Zaman
gazetesinin haberini heberlerine da-
yanak yapmışlar. 

Bu habere göre, “eyleme göz yu-
mulduğunu” düşünüyor Sol gazetesi. 

Haberlerinin ilk paragrafı sadece
bilgi içeriyor, genel bilgi vermişler.
Eylem olmuş, bir gün sonra da DHKC
eylemi üstlenmiş... Buraya kadar bir
sorun yok, sadece haber yapılmış...
Ancak bundan sonra eylemde şaibe
aramaya başlamışlar. İlk ara başlık,
“AKP bağlantısı hızlıca kuruldu"
diye büyük puntolarla verilmiş. Yani
Sol’un komplocu beyni çalışmaya
başlıyor. Fethullah’ın Zaman’ından
feyzi almışya... komplo teorileri üre-
tiyor...  

Fakat yazının içeriğinde, bu şüp-
heye dair tek kelime edilmemiş.
“Emniyet, yaptığı açıklamada öl-
dürülen eylemci Muharrem Kara-
taş'ın Mart ayında AKP Genel Mer-
kezi'ne yapılan saldırıyı düzenleyen
kişi olduğunu” belirtmiş miş....

Eee... Ne olmuş? Buradan hangi
sonuca varıyorsunuz? Niye yazmı-
yorsunuz kafanızdaki soru işaretlerini? 

Sol gazetesine soruyoruz, polis
nasıl hızlıca AKP'ye yapılan eylemle,
Polisevine yapılan eylem arasında
bağ kurmuş, ne kadar sürede belir-
lemiş kişiyi? Haberinizde bu soruların
cevabını bulamıyoruz. “AKP bağ-
lantısı hızla kuruldu” diye bir ga-
riplik olduğunu ima ediyorsunuz.

Ama bu soruların cevabını vermi-
yorsunuz. 

Devam ediyoruz, Sol gazetesinin
haberinde yazdığı ikinci ara başlık
da yine şaibe yaratma amacı taşıyor;
“Örgüt ismini hazır buldular”

Sol gazetesine göre bu olay çok
garip, şüphelenmek gerek, polis örgüt
ismini hazır bulmuş. “Olay yerinde
çekildiği anlaşılan fotoğraflarda,
kırmızı bir kumaşın üstünde DHKP-
C yazdığı görülüyor. Böylesi bir sal-
dırıyı gerçekleştirecek illegal bir ör-
gütün elemanlarının, örgütlerinin
isimlerini taşıyan  bir malzemeyi
yanlarında bulundurmaları ise dik-
kat çekti” 

Neden  bayrak bırakmak dikkati-
nizi çekti? Polisiye roman mı sandınız
devrimci eylemleri. Olayda gizem
olacak, karmaşık deliller olacak, zeki
polisler de gizemi çözmekle uğraşa-
caklar öyle mi?

Sol gazetesi eylem yerine bayrak
bırakmayı da şaibeli bulmuş. Sanki
ülkemizde ilk defa bu tür eylemler
oluyor, sanki ilk defa eylem yerine
böylesi imzalar bırakılıyor. Bir defa,
kırmızı bez üzerine DHKP-C yazı-
yorsa bu bayraktır. Bayrağa neden
bayrak demezsiniz? Bunda da mı
şüphe var? Devlet DHKC yaptı diyor,
Örgüt, eylemi üstleniyor. Ama bu
yetmiyor Sol gazetesine, illa işin
içinde bir gizem olacak. Sol gazete-
sinin buradaki dili de, şühpe uyan-
dırmaya yönelik. Eylem yerine bayrak
bırakılmış, diye yazmıyor. Çünkü bu
çok net bir ifade, herkes de bilir.
Bayrak bırakılmışsa eylemi bir örgüt
üstlenmiştir. 

Sanki eylemi başka birileri yapmış

da örgütün adını kullanıyor. Bunu
mu ima ediyorsunuz . Eğer öyle dü-
şünüyorsanız açık açık söyleyin, tar-
tışın. 

Devrimci örgütler yaptıkları ey-
lemlerde flama ve bayrak taşırlar.
Yaptıkları her eylemi de üstlenirler,
eylem yerine bildiri bırakırlar, gere-
kirse duvarlara slogan yazarlar, imza
atarlar...

Roketatar taşıyan savaşçıların
yanlarında bayrak taşımalarına akıl
erdirememişler. 

Bırakın siz silahlı eylemlerin nasıl
yapıldığını düşünmeyi, bunlar için
boşuna “sol” kafanızı yormayın. Sizin
o komplolardan başka birşey ürete-
meyen beyniniz bunları anlayamaz.
Bir eylemden sonra bayrak, bildiri
neden bırakılır, eylemler neden üst-
lenilir... bunları anlamak için boşuna
kafanızı yormayın. Yorsanız da aklınız
ermez. Siz Zaman gazetesinden alın
haberi yazmaya devam edin... 

Siz ancak emlakçılıktan anlarsınız.
Emlakçılık yapmaya devam edin... 

Sol Gazetesi, “İstihbarat Nerede”
diye kocaman puntolarla Başbakanlık
Danışmanın twitter da sorduğu sorunu
başlık yapmış. 

Sol’un buna da aklı ermemiş ve
kafası anlaşılan soru işaretleriyle
dolu. Diyor ki Sol: “Bu kadar istih-
barat var, (İti, MİT’i, polisi, JİTEM’i,
CIA’sı, MOSSAD’ı....) adım başı ka-
merelar, tüm telefonlar dinleniyor...
Nasıl bütün bunları atlatarak başkentin
göbeğinde hem de en iyi korunan
Emniyet Genel Müdürülüğü’ne, Ek
Hizmet Binası’na roketatarlı eylem
yapıldı...”

Bu soruları soran tüm burjuva

Komünist Emlakçı TKP'nin Gazetesi Sol’dan 
Emniyet Genel Müdürlüğü Eylem Haberi:

“Polisevi Saldırısında Soru İşaretleri” 

Soru İşaretleri Sizin
Kirli Beyninizdedir
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kalemşörler gibi Sol da akıl sır
erdiremiyor. Bunun mümkün ola-
mayacağını düşünüyor... 

Zaman gazetesi kendine referans
alan o kirli beyinle bunu anlayabil-
selerdi biz ona şaşardık... Emlakçı
Sol’a çok görmüyoruz bunları. O
beyinler başka türlü düşünemez. Dev-
rimcilerin neler yapabileceğini asla
hayal bile edemezler... 

Şu Beyine Bakın:
Bu Kafa Ne Üretebilir?

Soruyor Sol: “Eyleme göz mü
yumuldu?” diye büyük puntolarla
başlık atmış. Haberin devamında da
şunları yazmış: “Olayla ilgili bir
diğer önemli nokta ise Zaman gaze-
tesinin 4 Eylül günü eylemi önceden
duyuran bir haber yapması oldu.
Öldürülen Muharrem Karataş'ın is-
minin de geçtiği Zaman haberinde,
yeni eylemlerin yapılacağı belirtilerek
şöyle deniyor; 'AK Parti Genel Mer-
kezi'ne LAW silahlı saldırı düzen-
leyen DHKP-C militanları Murat
Korkut ve Muharrem Karataş'ın
ikinci eylem hazırlığında olduğu
bilgisi güvenlik birimlerini alarma
geçirdi.' Zaman'ın haberin'de Emniyet
güçlerinin alarma geçtiği belirtilerek,
önlemlerin arttırıldığı yazıyordu. Em-
niyet'in aldığı tüm istihbarata rağmen
Ankara'nın göbeğinde bu saldırının
gerçekleşmesi, eylemin görmezden
gelinmiş olabileceğini düşündürüyor.
Eylemde Muharrem Karataş dışında
kimsenin ölmemesi, saldırganların
izinin kısa sürede bulunması ve ey-
lemin AKP'yi mağdur pozisyonuna
düşürecek bir sonuç vermesi, bu şüp-
heleri güçlendiriyor.” 

Buyurun size ‘komünist’ emlak-
çılardan bir klasik daha... 

Komüniste Bakın; Kendi 
Düşüncelerini Açıkça 
Yazacak Kadar Cesarete 
Bile Sahip Değiller!

Fethullah’ın Zaman gazetesini
kendilerine referans yaparak Devrimci
bir eyleme saldırıyorlar...

Komünist emlakçılar her halu-

kar-
da saldırıcaklar.

Eylem hakkında kendile-
rince bir ‘şaibe’ yaratmaya çalışa-

caklar ama o kadar yüreksizler ki,
Zaman gezetesi gibi Fethullah’ın
kontra yayın organlarının arkasına
saklanarak bunu yapıyor. Biraz yü-
rekli olun... yürekli... 

Fethullahın Zaman gazetesini ken-
dinize referans yapmayın. Ne düşü-
yorsanız açık açık söyleyin. 

Komünist emlakçımız eleştirile-
rine dayanak yapmak için Başbakan
Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından
bile yararlanmak zorunda kalmış. 

Erdoğan’ın “Ankara'da ODTÜ
de CHP ile bu kanlı örgüt birlikte
eylem yaptılar” diye yaptığı açıkla-
mayı alıntı yapmış. 

Eee... siz ne çıkarttınız Erdoğan’ın
bu sözlerinden? Ne diyorsunuz Er-
doğan’ın bu açıklamasına? 1 Mayıs
2013’te olduğu gibi bir “aferin” alır-
sınız artık Erdoğan’dan... 

4 Eylülde, Zaman gazetesindeki
haberde Muharrem Karataş'ın da adı
geçmiş.... Aman ne büyük istihbarat.
Bu mu sizin haber anlayışınız. Elle-
rinde law silahıyla, el bombalarıyla
devrimciler Ankara sokaklarında ge-
ziyor, polis de görmezden geliyor,
size de bu düşündürücü geliyor, öyle
mi... 

Başbakan’ın açıklamasının ikinci
yanı, Gezi eylemiyle ilişkilendirmiş
Başbakan. Sol’da Başbakan’ın paha
biçilmez bu tespitlerini başlığa taşı-
mış. 

Zaten örgüt açıklamış, eylemi:
“Gezi şehitlerini hesabını sormak
için” yaptığını söylemiş. Ama Sol,
kerameti Başbakan’ın sözlerinde bu-
luyor...

SOL’a göre neden AKP bu eyleme
gözyummuş olabilir? “Sol” buna da
cevap bulmuş. Eylem, AKP'yi mağ-
dur duruma düşürecek bir sonuç

vermiş. Bu da işlerine gele-
cek bu yüzden gözyum-

muş...

Zaman gazetesi önce-
den uyarmış da, bazı ay-

rıntılar varmış da, önlem alın-
mamışta... Acaba eylemin yapılmasına
göz mü yumulmuş.... Bu kadar mı
çürüdü beyinleriniz. Bu kadar mı
gözünüz kör?

En başta, Tayyip Erdoğan'ı, Fe-
hullah'ın Zaman gazetesini kendinize
kılavuz edinmişsiniz. Onların cüm-
leleriyle devrimcilere saldırıyorsunuz,
eylemlerine şaibe katıyorsunuz. Bu
mudur komünistlik? 

Adı Sol... Komünist bir partinin
yayın organı... Ama durumu bu...
Sol’a, devrimcilere o kadar yaban-
cılaşmış, o kadar yozlaşmış ki, beynini
burjuvazi yönlendiriyor. Kendine fa-
şist Başbakan Erdoğan’ın açıklama-
larını, Amerikan ajanı Fethullah Gü-
len’in yayın organlarını referans alı-
yor. 

Ve aynı zamanda eleştiri yaparken
kendi düşüncelerini açıkça söyleye-
meyecek kadar yüreksiz... 

FKF kuruldu diye kampanyalar
yaparlar... SİP adını çaldıkları TKP
ile değiştirirler... Solculuk, komü-
nistlik bu değil, bunun adı emlakçı-
lıktır, emlakçılık....

Öyle isim hakkını devletten alarak
olmuyor bu işler. 1968'li yıllarda ku-
rulan FKF içinden üç tane silahlı
örgüt çıkardı. 40 küsür yıldır, dev-
rimciler yaptıkları eylemleri bildirilerle,
pankartlarla, afişlerle halka duyururlar.
O adını zimmetinize geçirdiğiniz FKF
içinden çıkan örgütler yapacakları ey-
lemleri önceden duyuruyorlar, halk
düşmanlarını 40 küsür yıldır teşhir
ediyorlar, halk düşmanlarına karşı ey-
lemler yapıyorlar. Siz hiç görmediniz
mi, duymadınız mı bu eylemlerin
nasıl yapıldığını, hangi propaganda
araçlarının kullanıldığını?

Komünist Emlakçılar
Ancak Böyle Düşünebilir!

“AKP’nin zevzek Genel Başkan
Yardımcısı HÜSEYİN ÇELİK ve halka
karşı savaşta Başbakan Erdoğan’ın
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akıl hocası YALÇIN AKDOĞAN’ı
özellikle uyarıyoruz. Halk düşman-
lığından vazgeçin!.. Ağzınızı her aç-
tığınızda halklarımıza hakaretler teh-
ditler yağdıran faşist Göbels artığı
bu iki zevzeği AYRICA VE AÇIKCA
uyarıyoruz. Halkımıza hakaret et-
mekten halkımızı aşağılamaktan vaz-
geçin.”

DHKC açıklamasında, devrimciler
böyle açıktan uyarmışlar ve eylem
yapmışlar. Ancak TKP’ye göre An-
kara’nın göbeğinde devrimciler böyle
bir eylemi asla yapamaz... Mutlaka
göz yumulmuştur.... 

İşte “Komünist”
Emlakçıların Aklı, Fikri,
Beyni, Ufku Bu Kadar!

Gazetenizin logosunda, “halka
yalan söylemek suçtur” diye yaz-
mışsınız. Şimdi siz bu yaptığınız ha-
berde halka doğruları mı söylediniz?
Bir eylem yapılmış, eylemi yapan
örgüt açıklamış, ama örgütün açık-
lamalarına hiç yer vermemişsiniz. 

Zaman gazetesi 4 Eylül’de is-
tihbarat olduğunu açıklamış, aman
ne büyük bir gazetecilik başarısı...
Zaman gazetesi sık sık, bu tür ha-
berleri yayınlar, polisin verdiği ta-
limatlara uyarak, yalan haber ya-
parlar, bunu bütün devrimci demokrat
halkımız bilir. Zaman kontranın se-
sidir. Devrimciler hakkında da, al-
eviler hakkında da, Kürt halkı hak-
kında da, her türlü iftirayı atar, yalan
söyler... Bilmeyen yoktur. Ama “Sol”
Zaman'ı referans almış.... Araştırıp
bir ay önceki Zaman'ın haberini bul-
muş.... 

Eylemi yapan belli, neden yaptığı
belli. Gazeteciliğin kuralı, kim yaptı,
neden yaptı sorusunu sormak... Siz
gazeteciliğin en temel sorularını bile
sormamışsınız. 

4 Ağustos 2013 tarihli, DHKP-
C 414 No’lu açıklamada örgüt Em-
niyet müdürlüklerinin hedeflerinde
olduğunu açıklamıştı... Örgüt he-
deflerini açıklamış, Zaman gazetesi
de, bu açıklamalara dayanarak is-
tihbarat var diye haber yapmış.
DHKP-C hiçbir zaman hedeflerini

gizlemedi, aksine tüm dünyaya
ilan etti, 4 Ağustos 2013 tarihli
açıklamadan; 

“Biz de ilan ettik. HEDEFLE-
RİMİZİ BİLİYORLARMIŞ... Bu bir
sır değildir. Tekrar ilan ediyoruz:
Halka karşı savaşın karargahlığını
yapan faşizmin tüm kurumları ve bu
savaşta yer alan tüm halk düşmanları
hedefimizdir. Bunları bilmeniz, ne bi-
zim zaferimizi ne de sizin yenilginizi
önleyebilir; çünkü bu hedefleri hangi
yöntemlerle ne zaman ve nasıl vura-
cağımızı asla bilemezsiniz. Bileme-
yeceksiniz. Bunu gizli tutuyoruz.

HALKA ZULMEDENLER,
HALKLA ALAY EDENLER, HALKI
AŞAĞILAYANLAR HALKIN KAT-
LİAMI EMRİNİ VERENLER HEDE-
FİMİZDİR!

BAŞTA BAŞBAKAN OLMAK
ÜZERE BAKANLAR KURU-
LU'NU; HALKA AÇILAN SAVAŞA

ONAY
VEREN MİLLETVE-

KİLLERİNİ; AKP İKTİDARINA
HİZMET EDEN EMNİYET MÜ-
DÜRLERİNİ, VALİLERİ, POLİS
ŞEFLERİNİ, ORDU VE JANDAR-
MA KOMUTANLARINI VE Dİ-
ĞER GÖREVLİLERİ; UYARIYO-
RUZ!....

…

AKP’nin zevzek Genel Başkan
Yardımcısı HÜSEYİN ÇELİK ve
halka karşı savaşta Başbakan Er-
doğan’ın akıl hocası YALÇIN AK-
DOĞAN’ı özellikle uyarıyoruz...”
denilmektedir. 

İşte DHKP-C açıklamış, hatta
sizin haberinizden çok daha önce-

sinden, hedeflerinin açık olduğunu,
sır olmadığını açıklamış. Polisin
aldığı tüm önlemlere rağmen eylem
yapacağını ilan etmiş... Siz hala
şaibe bulma peşindesiniz? 

Sol gazetesi “şüphe”leri güç-
lendirmek için bunu haber yapıyor.
Oysa DHKP-C eylemin gezi şehit-
lerinin hesabını sormak için yapıl-
dığını açıkladı. 

Yine 417 No’lu açıklamada  he-
def açıkça belirtiliyor.... 

“Adalet yoksa halkın adaleti var.
Cephe var. Halk kurtuluş savaşçıları
var... Halka zulmeden, halk çocuk-
larını katleden AKP iktidarından
hesap sorduk sormaya devam ede-
ceğiz! 

Mehmet Ayvalıtaş, Abdullah Cö-
mert, Ethem Sarısülük, İrfan Tuna,
Ali İsmail Korkmaz, Ahmet Atakan
talimatı vermiştir. Berkin Elvan ta-
limatı vermiştir. 

HALKIN ADALETİNİ İSTİYOR-
LAR... 

MUHARREM KARATAŞ TALİ-
MATI VERMİŞTİR!

HEDEFLERİMİZİ AÇIKLADIK.

HADİ İSTİHBARATINIZI GÖ-
RELİM... 

İTİNİZ, MİT’İNİZ, POLİSİNİZ

AYDINLIK GAZETESİ HER
ZAMANKİ ROLÜNÜ OYNUYOR!

Aydınlık gazetesi 22 Eylül sayısında,
“Roketatarlı saldırıda soru işaretleri”
başlığıyla haberi verdi. “Dikmende bu-
lunan Emniyet Genele Müdürlüğü'nün
çok yakınında gerçekleştirilen ve olay
sırasında küçük hasarlarla atlatılan
eylem kuşku yarattı. Zaman gazetesinin
olaydan 16 gün önce, 4 Eylül tarihinde
benzer bir saldırı hazırlığına karşı uyar-
ması dikkat çekti”

Aydınlık gazeteside eylemde şaibe
arama derdinde. Zaman gazetesi 16 gün
önce bir saldırı hazırlığına karşı uyar-
mış... Yani AKP bu uyarıları neden dik-
kate almamış diye şaibe yaratmak istiyor.
Yukarıda TKP'ye yazdığımız cevaplar
yeterlidir. Aylardır DHKP-C yapacağı
eylemleri ve hedefleri ilan ediyor. 

Aydınlık başka türlü düşünemez za-
ten. On yıllardır yaptığı devrimcileri
ihbar etmek, saldırmak, komplo terorileri
üretmek olmuştur. Bu eylemde de farklı
düşünmesi beklenemezdi. 

Aldatarak saflarınıza kattığınız in-
sanlar da sizin ne kadar alçak olduğunuzu
anlayacaktır.... Amerikan uşağı ordunun
arkasına sığınarak “ulusalcılık” yapıl-
maz... 
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MAHALLELERİMİZDEN ÇETELERİNİ SÖKÜP ATACAĞIZ!

ŞEFİNİZ....

...

KİM KORUYACAKSA KORU-
SUN SİZİ!

MUHARREM KARATAŞ’IN TA-
LİMATI YERİNE GETİRİLECEK... 

YAŞASIN HALKIN ADALETİ...”

***

Hadi durmayın, şimdiden başlayın
komplo teorileri üretmeye... Aklınız
silahlı eylemlere ermez... 

Bakın AKP kendince önlemlerini
alıyor. 160 istihbaratçısını sürgün et-
miş. Polise yeni yeni genelgeler çı-
kartıyor. Siz ise “demokrasi paketi
boş çıktı” diye hayal kırıklığı yaşı-
yorsunuz... 

TKP, Devrimci
Eylemlere Saldırarak
Kirli Tarihine Bir
Sayfa Daha Eklemiştir!

Reformizm devrimci olandan her
zaman korkar. Devrimci eylemler en
az düzen kadar reformizmi de kor-
kutur. Çünkü Reformizm devrimci
bir politik ortam da kendine politika
yapacak alan bulamaz. Hele faşizmin
halkın her kesimine pervasızca sal-
dırdığı bugünkü koşullarda silahlı
mücadelenin yükseltilmesi onları
tirtir titretir. Kendilerinin devrimci-
lerden farklı olduklarını faşist iktidarın
yöneticilerine göstermek isterler. 

Faşizm, artık en sıradan demok-
ratları bile hedef almaya başlamıştır,
Komünist emlakçılarımız hala “Fa-
şizme Geçit Yok” derler... Demok-
rasiden bahsederler... 

Bu haberler öylesine yapılmış ha-
berler değildir. Devrimci eylemlere
saldırmak “akıllı soluculuğun”, fa-
şizmin saldırılarından korunmak için
dahiyane buluşudur.

Devrimcilere saldırırlarsa faşist
AKP iktidarı onlara dokunmaz. Hatta
‘aferin’ alırlar... 

Siz nasıl bir komünist partisiniz
öyle?

Bugün AKP politikalarına karşı
çıkan sıradan insanlar bile tutukla-
nıyor. Hapishanelerin gazetecilerle,

avukatlarla, sanatçılarla, siyasi tut-
saklarla tıkabasa dolu olduğu böylesi
bir dönemde sizin niye bir tek tutsa-
ğınız yok?

Çünkü siz faşizmin saldırılarının
en pervasızlaştığı bir dönemde dev-
rimcilere saldırarak faşizmin saldı-
rılarından kurtulacak kadar “akıllı
solcu”sunuz. 

Komünist Emlakçıların
Kirli Tarihinden!

Komünist emlakçıların SİP dö-
neminde Çayan Mahallesi’ndeki pro-
vokatif kontralaşan saldırılarına git-
meyeceğiz. Yakın dönemden kısaca
bazı kesitler aktaracağız. 

1- 26 Eylül 1999: Ulucanlar
Hapishanesi’nde koğuş istedi diye
devlet devrimci tutsakları işkenceyle
katletti. Bunun üzerine komünist em-
lakçılarımızın yaptığı açıklama  şöyle:
"Ulucanlar devrimci demokrasi-
ninin de ölümüdür." 

2- 19 Aralık 2000: F Tipi
hapishanelere karşı ölüm orucu yapan
devrimci tutsakların direnişini kıra-
mayan devlet, 19 Aralık 2000’de 20
hapishaneye aynı anda saldırdı ve
28 tutsağı katletti. Bayrampaşa Ha-
pishanesi’nde 6 kadın tutsağı diri
diri yaktı. Devrimcilerin naaşları
maltalarda dururken TKP'nin Genel
Başkanı Aydemir Güler "Devrimci
demokrasi artık siyaset dışına düştü...
bu yolda ısrar edenlerin tasfiyesi
kaçınılmazdı" diye yazdı. 

Ama ne yazık ki, ne faşist devlet
ne de TKP “devrimci demokrasi”yi
bir türlü “siyaset dışına” düşüremedi.

3- Hırsız TKP:Hiçbir gele-
neği, hiçbir geçmişi olmayan SİP’tir.
Köksüz olduğu için TKP adını çalarak
kendine soy sop edinmeye çalışmak-
tadır. TKP isminin SİP ile hiçbir
ilgisi yoktur. Ama SİP, TKP adını
çalmıştır. 

4- FKF Hırszlığı: SİP’lilerin

tek hırsızlığı TKP adının çalınması
değildir. TKP ile siyasi ideolojik
hiçbir  geçmiş bağı olmayan FKF
adını da çalmışlardır.

5- F Tipi Kelimeye
Sansür: Mihri Belli'yi bile on yıl-

ların tecrübesine rağmen kandırarak
kongrelerine getirmişlerdir. Belli’nin
orada yaptığı konuşmada F Tipiyle
ilgili bölümleri sansürlemişlerdir.
Çünkü o dönemde F Tiplerini ağzına
almak yürek isteyen bir dönemdir.

6- Polis TAYAD’lılara
Saldırırken Binasını
Kilitleyen SİP: 19 Aralık Kat-

liamı’ndan önce Ankara'da F Tiplerini
protesto etmek için yapılan eyleme
polis ve sivil faşitler coplarla, gaz
bombalarıyla saldırdı. Binalarına sı-
ğınmak isteyen 50-60 yaşlarındaki
TAYAD’lı aileleri kapılarını kilitle-
yerek içeri almadılar. Bunun üzerine
binlerce kişi hep bir ağızdan o günkü
SİP’i yuhaladı.

7- 2004 NATO
Türkiye’de TKP Tatilde:
2004 yılında emperyalizmin halka
karşı savaş örgütü olan NATO zirvesi
ülkemizde yapıldı. Yüzlerce örgüt
NATO’ya karşı eylemler yaparken
TKP gençlik kampına gitti. 

8- Genelkurmay’a akıl
verir: Genelkurmay'ın "kitlesel
refleks" çağrısı yapan açıklamasına
TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan
imzasıyla yayınlanan açıklamada "iyi
düşünün ve yanlış anlaşıldık" deyip
açıklamanızı çekin diyerek akıl verdi. 

9- Kadıköy’de 1 Mayıs
ve Erdoğan’dan kutlama:
2013 1 Mayıs’ında AKP Taksim’de
1 Mayıs’ı yasakladığını açıkladı.
Devrimci, demokrat, ilerici yüzlerce
kurum herşeye rağmen Taksim’e çı-
kacaklarını açıklamasına rağmen TKP
1 Mayıs’ı AKP’nin istediği yerde,
Kadıköy’de kutladı ve tüm AKP’liler
tarafından, İstanbul Valisi ve Emniyet
Müdürü tarafından kutlandı. Örnek
gösterildi. 

Bekleyin “Akıllı Komünistler”
bir kutlama daha alırsınız bu haberiniz
üzerine AKP’den... 



E v -
rensel gazetesi yazarı Vedat İlbeyoğlu olmayan "çözüm
sürecinin" tıkanması karşısında, süreci savunma telaşına
düşmüş. İsim vermeden, devrimcileri, Cephe'yi eleştiriyor. 

Evrensel gazetesinde 8 Eylül 2013 tarihindeki köşe
yazısında, "Dogmatik solcunun dediği ne ki?!" baş-
lığıyla, yayınlanan yazısında devrimcileri eleştirmiş.

Bu eleştirileri yaparken Solu eleştirme adına bir ge-
nelleme yapmış, somut şeyler söylememiş. 

Birincisi; eleştiri-özeleştiri Marksist-Leninist’lerin
ideolojik mücadeledeki en güçlü silahlarıdır. 

Fakat reformizmin özeleştiri yapma gibi bir alışkanlığı
olmadığı gibi açıkça eleştiri yapma yürekliliği de yoktur.
Çünkü, eleştiri de, özeleştiri de ideolojk bir sağlamlılık,
tutarlılık, ister. Reformizmin devrimci saflarda kabul
edilebilecek bir ideolojisi yoktur. Reformizm özünde
burjuvaziden beslenir. Onun için iki yüzlüdür. Devrimci
saflarda kabul görülmek ister ama burjuvazinin dümenine
su taşır. 

İkincisi; Eleştirinin hedefi net olmalıdır. Kime ne
söylüyorsan açıkça söylemelisin. Genelleme yaparak,
ima ederek, üstü kapalı eleştiri olmaz. Onun adı da
eleştiri değildir zaten, başka birşeydir... 

Evrensel gazetesi yazarlarından Vedat İlbeyoğlu’da
böyle bir yazı yazmış. Bugün devrimci saflarda terk et-
mediği tek bir değeri kalmayan EMEP’liler "Dogmatik
solcu” diyerek devrimcileri eleştiriyor. 

Bizim adımızı açıkça anmıyorlar, ancak yazıdan an-
laşıldığı gibi Kürt milliyetçilerinin uzlaşma politikalarına
yedeklenmeyen başta biz olmak üzere devrimci, sol,
sosyalist yapıları eleştiriyor. 

Söylemediğimiz bir cümleyi başa ekleyerek, dev-
rimcilerin "müzakere süreci"ne bakışlarının yanlış ol-
duğunu iddia ediyor... En başta tartışılması gereken ve
ahlaki olmayan budur. Eğer gerçekten tartışmak istiyorsa,
açık açık kimin ne söylediğini yazmalıdır. Devrimcilerin
söylemediği bir şeyi yazmak ahlaki değildir. 

PKK'nin silah bırakması, "müzakere süreci" karşısında
kimin ne söylediği açıktır. Bizim ne söylediğimiz, ne
yazdığımız açıktır. Bu yüzden yazıyı üstümüze alıyoruz
ve cevap veriyoruz. 

Vedat İlbeyoğlu "müzakere süreci"ne kendisini o
kadar kaptırmış ki, Başbakanın "söz" verdiğine inanıyor.
Öncelikle soralım, siz hiç müzakere gördünüz mü
ortada? Ne zaman, kimlerle görüşmeler yapıldı, neler
konuşuldu, ne sözler verildi bilginiz, haberiniz var mı?
PKK'liler bile diyor ki, “hükümet bizimle görüşmüyor,
bir şeyden haberimiz yok, muhatap yok, süreç yürü-

müyor"
Ama EMEP’liler, Başbakan

söz verdi, sözünü tutsun,
diyor.

Süreç tıkanmaya başla-
yınca da, hemen ilk eleştiri-
nizi devrimcilere yöneltiyorsunuz; "Dogmatizmin zırhları
içinde kasılıp kalmışların başından beri müzakere
sürecine yaklaşımları şimdi gelinen noktada yeni bir
evreye giriyor artık:’ Biz dememiş miydik AKP’yle pa-
zarlıktan bir şey çıkmaz diye!”(8 Eylül Evrensel gazetesi
Vedat İlbeyoğlu köşe yazısından)

Hayır biz “AKP’yle pazarlıktan bir şey çıkmaz”
demedik, çünkü ortada bir pazarlık falan yok. Oligarşiyle,
emperyalizmle uzlaşmak isteyen, düzen içine yer-
leşmek istiyen bir PKK var. Bir de uzlaşmaya yanaş-
mayan, Kürt milliyeçi hareketi tasfiye etmek isteyen
AKP var.

Başbakan bütün konuşmalarında PKK silah bıraksın
diyor... Tek dil, tek bayrak, tek millet demeye devam
ediyor. Halka karşı savaşı tüm pervasızlığıyla sürdürüyor.
Son iki ayda yaşadıklarımız bile bunu göstermeye
yetiyor. Halk ayaklanması var ve halka karşı savaş ilan
eden bir AKP var. Yani ortada barış yok, Kürt halkını
ikna etme süreci var. 

Şubat ayında gazetelerde İmralı görüşmeleri yayın-
lanmıştı.  İmralı görüşme tutanakları açıkça gösteriyor
ki; Öcalan ile AKP arasında uzun süreden beri devam
eden görüşmelerde hemen her konuda anlaşma sağlanmış.
Bundan sonraki süreç, örgütün alt kadrolarının ve Kürt
halkının ikna edilmesi sürecidir aslında. Öcalan'ın, Kan-
dil'e, BDP'ye ve Avrupa'ya gönderdiği mektupların
anlamı da budur. Tasfiye sürecine uymaları istenmektedir. 

AKP tam da bunu istiyor... PKK silahı bırakırsa,
tasfiye olursa “terör” sorunu da kalmaz, diyerek halkı
aldatmaya çalışıyor. "Benim Kürt vatandaşımın bir
sorunu yok" diyor, bunun yanında ırkçılığı körüklemek
için elinden geleni yapıyor. Milyonlarca kişi AKP fa-
şizmine karşı ayaklanmışken, hangi olumlu havadan,
hangi barıştan söz edilebilir?

“Şimdi ‘biz dememiş miydik’ diye doğrulandıklarını
zanneden dogmatik solculara sormak lazım: ‘Emper-
yalizmin işbirlikçisi AKP’yle çözüm mü konuşulur’
diye akıl vermek; ya da savaşı durduran Kürt hareketini
adeta ‘işbirlikçilik’le itham etmek, (siyasi ahlaksızlık
dışında) siyaseten ciddiye alınabilecek ‘bir şey demek’
oluyor mu?” (Aynı yazı)

Evrensel Gazetesi yazarı yukarıdaki alıntıda yine

Evrensel Yazarı Vedat İlbeyoğlu ve Sahip
Olduğu Emep Anlayışına:

Eleştiri-özeleştiri SOL’da ideolojik mücadelenin en güçlü silahıdır!

Reformizmin açıkça eleştirecek yüreği yoktur!

Çünkü Reformizm SOL’dan değil,
burjuvaziden alır ideolojik gıdasını...
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çarpıtıyor. "Biz dememiş miydik" tarzında bir yazımız
olmadı. 

İlbeyoğlu, “kraldan çok kralcı” kesilerek Kürt milli-
yetçilerinin sözcülüğünü yapıyor. Olabilecek eleştirilerin
önünü kesmeye çalışıyor. 

Yazdıklarımız çok açık, 10 Mart 2013 tarihli Yürüyüş
Dergisinde yazdıklarımızı tekrar hatırlatıyoruz:

“1- İmralı'da Kürt halkının özgürlüğü değil, silahlı
direnişinin tasfiyesi tartışılıyor! 

2- Öcalan ile AKP arasında silahlı mücadelenin
tasfiyesi konusunda anlaşma bitmiştir. Şimdi yıllardır
milliyetçilikle, şovenizmle doldurulan halkın ikna
süreci yaşanıyor! 

3- Emperyalizmle ve işbirlikçileriyle uzlaşarak Kürt
sorunu asla çözülemez. 

4- Kürt sorununun çözümü Kürt, Türk tüm Anadolu
halklarının emperyalizm ve işbirlikçi iktidarlara karşı
birlikte savaşındadır. Yani anti-emperyalist, anti-oli-
garşik, demokratik halk iktidarındadır!”

Yazdıklarımızdan da anlaşılacağı gibi, "çözüm süreci"
diye söylenen sürecin başından itibaren, halkı uzlaşmaya
hazırlama  sürecidir. Bugün de, değişen bir şey yok.
Son BDP heyetinin Öcalan ile 10. görüşmesinden de
anlaşılıyor ki, AKP hiçbir vaatte bulunmadan, Kürt hal-
kının hiçbir talebini kabul etmeden “süreci” Öcalan
aracılığıyla ilerletmektedir. 

AKP’nin “demokrasi” paketinden “çözüm” adına
kırıntı denecek haklar bile çıkmadı. Ama Öcalan buna
rağmen sürecin “yeni bir format” ile ilerlemesini istiyor.
Yeni formatın “müzakere konusu” ise gerillanın dağdan
indirilmesi... 

"Sol’un müzakere sürecine yaklaşımının farklı olması
anlaşılır elbette. Kürt meselesine ve Kürt hareketine
mesafeler, müzakere sürecindeki tutumları da belirledi.
Ama bu farklılıklar bir yana, sürecin kendiliğinden so-
nuçlarını bile kayda değer bulmamak, değer biçmemek,
değerlendirmemek doğrudan politik bönlükle ilgili olsa
gerek. Evet, müzakereden hareketle Kürtlerin defterini
dürmekle uğraşan, bu haliyle bile sürecin batıda mücadele
zeminini güçlendirdiğini görmeyen, bunu önemsemeyen
dogmatik solcuları karakterize eden de bu bönlük işte.
AKP’nin bir şey vermeyeceği belli, o halde Kürtler
neden savaşmıyorlar?... vb. sorularla meşgul olan,
masayı bir an önce devirmelerini salık verenlerin,
öncelikle müzakere sürecinin batıda açtığı siyasal çalışma
zeminine yoğunlaşmaları gerekmiyor mu? Kaç aydır
cenazelerin gelmiyor olması bile tek başına çok önemli
bir avantajdır ama ‘solcu’ bunu görmüyor. 

Kör onlar, kör... göremezler... “dogmatik solcu”
onlar... Nasıl görsünler... “Dogma”ları onların gözünü
kör etmiş... Oysa “çözüm süreciyle oluşan ne güzel de-
mokratik ortam var... Tutturmuşlar ayaklanma ayaklanma
diye habire kaşıyorlar... “Süreç”i bozmaya çalışıyorlar... 

1,2, 3, 4, 5, 6... kişi ölmüşse, 12 kişinin gözü çıkmışa,
Berkin Elvan hala komadaysa, AKP biraz gaz atıyorsa
ne olmuş yani. Biraz da “batıdakiler gaz yesin...” 

Dogmatik solcular tutturdular TAKSİM de TAKSİM... 

Eskiden 1 Mayıslar’da TAKSİM TAKSİM diye tut-
turuyorlardı, şimdi bir de başımıza “HER YER TAKSİM
HER YER DİRENİŞ” sloganları çıktı... Sanki fabrikalar
Taksim’de... Ne var Taksim’de?... Hazır barış ortamı
varken fabrikalara gitsenize.... 

Ne yaparsın İlbeyoğlu.... “Dogmatik solculuk....”

Biz İlbeyoğlu’nu dinleyelim... 

“Kürt ve Türk işçi arasında sızıp duran kan durmuş
ve ‘solcu’ bunu görüp çoktan beri unuttuğu fabrikaların,
sanayi sitelerinin yolunu tutmuyor da “AKP’yle
görüşme olur mu” diye hesap soruyor! “Kürtler savaşa
başlasın” mealli önermeler zuldur, ayıptır. Bu bir yana,
kendi çalışma zeminini olgunlaştıran etkenlerden, di-
namiklerden şikayetçi olma halidir.”(Aynı yazı)

Bak sen hele... Bu EMEP’liler neler de görüyormuş
öyle... 

“Dogmatik solcular” böyledir işte... Gözüne ‘mil’
çekilmiş onların. Hiçbir şey görmezler... Oysa bir körün
bile rahatlıkla göreceği gelişmeler var... Hazır cenazeler
gelmezken bu ortamı değerlendirip fabrikanın yolunu
tutacağı yerde “AKP’yle görüşme olur muymuş, olmuyor
muymuş...” ...

Eyyyy İlbeyoğlu... 

Siz şu ana kadar hangi fabrikanın yolunu tuttunuz?
Hazır cenazeler gelmiyorken kaç işçi örgütlediniz? Kaç
direnişe öncülük yaptınız? Bırakalım ‘cenazelerin gel-
mediği’ son dönemleri.... On yıllardır “işçi sınıfı işçi
sınıfı” dersiniz, bugüne kadar tarihiniz boyunca işçi sı-
nıfının hangi mücadelesini verdiniz? Örgütlediğiniz,
zafere taşıdığınız bir direniş var mı? Düzen sendikala-
rından bir kaç koltuk kapmayı, Türk-İş’in, Hak-İş’in
kuyruğuna takılıp gitmeyi işçi sınıfı mücadelesi mi sa-
yıyorsunuz. 

İnsan bu satırları yazarken biraz kendine bakar.
Utanır sıkılır... 

Bunu söyleyeceğiz artık... Ey utanmazlar... Tasfiye
ettiğiniz direnişlerin dışında tek bir zefere taşıdığınız
direniş söyleyin... 

Ey Allahın körü... Kraldan çok kralcı olmak böyle
oluyor işte... Devam edin dalkavukluğa...  Bir milletve-
killiği kaptınız, bir kaç da Belediye Başkanlığı kaparsınız
belki...  

Devrimci İşçi Hareketi’nin örgütlediği son bir yıl
içindeki zaferle sonuçlanan Cansel Malatyalı direnişi,
Rose Tekstil direnişi, Darkmen direnişi, Akçay fabrika
işgali, Doluca Şarap Fabrikası direnişi, Şeker Tekstil
Direnişi, Sarıgazi Bölge Hastanesi işçilerinin direnişleri
var... Bunların hepsi son bir yıl içinde zeferle sonuçlanan
işçi direnişleridir... 
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EMEP’liler işçi sınıfı işçi sınıfı deyip de işçi sınıfıyla
zerre kadar ilgisi olmayan reformist bir kuyrukçudur.
Hadi bu direnişleri görmediniz;

BÜTÜN GAZETELERİN MANŞETİNTE YER
ALDI. (Evrensel Hariç) TÜRKİYE’DE İŞÇİ SINIFI
ADINA BİR İLK YARATILDI. DİH’İN ÖNCÜLÜ-
ĞÜNDE DİRENEN KAZOVA TEKSTİL İŞÇİLERİ
İŞGAL ETTİKLERİ FABRİKADA ÜRETİME GEÇ-
TİLER. 

EMEP’liler bunu dahi görmeyecek kadar işçi sınıfına
kördür. Dünyanın öbür ucundan haber alıp gelip Kazova
işçileri ile röportaj yaptılar. Sizin gazeteniz televizyonunuz
ne işe yarar? Burnunuzun dibindeki direnişi bir gün
bile gelip ziyaret etmediniz. Gazetenizde haber yapma-
yacak kadar körsünüz. Bujuva basın dahi EMEP’in
yayın organlarından daha fazla yer vermiştir...  

Bu konuda EMEP’e söylenecek çok şey var. Bu ya-
zımızda olmasa da söyleyeceğiz. 

Evrensel Yazarı, bir yerden sonra artık hakarete baş-
lıyor. "Sol"u bönlükle suçluyor. Bönlük: Budalalık, ap-
tallık, sersemlik, saflık anlamında kullanılan bir kelimedir.
Tabii, onlara göre devrimciler “bön” oluyor. Onlar ise
“akıllı solcu”dur. 

Fakat gelinen süreçte AKP “akıllı” “makıllı” demiyor.
Ya bana hizmet edeceksin, ya da düşmanımsın diyor...
Ama “akıllı solcu” her zaman “akıllıdır” kime dostluk
kime düşmanlık yapacağını bilir...

Biz dönelim, İlbeyoğlu’nun eleştirilerine; 

Süreç batıda mücadele zeminin güçlendirmiş, sol da
bunu görmeyerek, aptallık, budalalık yapmış... "dogmatik
solcular Kürtlerin defterini dürmekle uğraşıyor" muş...
Ne zaman, kim Kürtlerin defterini dürmekle uğraşmış.
Açık yazsanız da bilsek. “Kürt hareketi bu haliyle bile
batıda mücadele zeminin güçlendiriyor” “Müzakere
sürecinin batıda açtığı siyasal çalışma zeminine yo-
ğunlaşmaları gerekmiyor mu?” Hangi birine cevap
vereceğimizi şaşırıyoruz. Tek kelime doğru değerlendirme
yapmamış. "Müzakere süreci"nin nasıl bir avantaj sağ-
ladığını bir siz görmüşsünüz. Vedat İlbeyoğlu hangi
ülkede yaşıyor anlamadık. Sokaktaki herhangi bir çocuğa
sorun, "Son aylarda ülkemiz demokratikleşti mi?" Ala-
cağınız cevaba biz de, razı olacağız...

AKP'yle “çözüm” süreci için, solcular PKK'ye
“masayı devirmeyi salık veriyor”muş. Ortada devrilecek
masa var mı İlbeyoğlu? Hangi masayı devrimeyi salık
veriyormuşuz. Ortada ne masa var, ne müzakere... AKP
teslim olun, silah bırakın, uzlaşın diyor... başka bir şey
demiyor.

“Peki neden bu kendi ayağına sıkan şizofrenik
durum? Açık değil mi; birincisi, Kürtlerle olan o bilindik
geleneksel mesafe... Diğeri ise, Türkiye solcularının
dogmatik bönlüğü, Batı’yı, işçiyi, emekçiyi örgütleme
perspektifini yitirmiş durumdadır. Kendisi için vardır.

Sınıf mücadelesini kendisinden ibaret görür hale gelmiştir.
Böyle olmasa, olgunlaşan çalışma zeminine odaklan-
mayıp, ‘Kürtler neden savaşmıyor?’ diye sızlanıp durur
mu?” (Aynı yazı)

Evrensel yazarına göre “Müzakere Süreci” öyle ol-
gunlaşan bir çalışma zemini hazırlamış ki, sol bunu
eleştirerek kendi ayağına sıkıyormuş. Şizofrenik bir
durummuş bu...  

Hadi diyelim “Sol” aptallık yaptı... Şizofrenik vakayla,
ne işçiye gitti, ne emekçiyi örgütledi... Peki siz ne
yaptınız? Madem o kadar akıllısınız, hangi fabrikada
direnişi büyüttünüz. Hangi fabrikada çalışma yaptınız?
Kaç işçiyi örgütlediniz? 

“Evet, defter dürmeden önce Kürdün hakkı teslim
edilmelidir önce; batıda mücadelenin zeminine katkıda
bulundular müzakereyle. Örneğin, Gezi direnişinin bu
zeminle bağını kimse inkâr edemez herhalde. Bir sos-
yalistin müzakere sürecinin kendiliğinden doğurduğu
bu avantajlara yoğunlaşması gerekmez mi?” (Aynı
yazı)

“Gezi Direnişinin, müzakere süreciyle bağını kimse
inkar edemez heralde” diyor... 

Ne diyelim? Başka türlü “kralcılık” yapılabilir mi? 

Henüz daha ayaklanma başlamışken, BDP başkanı
“Irkçılarla yanyana olmayız” diyerek BDP’lilerin
Gezi eylemlerini desteklemeyeceklerini ifade etmişti.
Müzakere Sürecini sekteye uğratacak bir olay olarak
değerlendirmişti. BDP uzun süre Gezi eylemlerine uzak
durdu. 

Evet, ayaklanmaya Kürt halkı da katılmıştır. Ama
bu katılım Kürt milliyetçi harekete rağmen Kürt halkını
Türkiye halklarıyla omuz omuza  direnişi seçtikleri
içindir. 

AKP’nin faşist terörüne, reformizmin, Kürt milliyetçi
hareketin direnişi tasfiye etme çabalarına rağmen Türkiye
çapında 3.5 milyon insan halk ayaklanmasına katılmış-
tı.

Halkımız, AKP'ye karşı taşla, sopayla, eline ne ge-
çirdiyse savaştı. Korku duvarını yıktı halk. Kucağında
bebeğiyle çatışmaların ortasına gelecek kadar cüretliydi.
Halk ayaklanmasının gücü karşısında, günler sonra
BDP Gezi eylemlerini destekleyeceğini açıkladı. Yani
örgütün kendisi bile Gezi eylemlerinden uzak durduğunu
açıklarken, siz neye dayanarak müzakere sürecinin gezi
eylemleriyle bağını kuruyorsunuz? İşte “kralcılık” bu
ya, Kürt milliyetçi hareket ayaklanmadaki tavırlarının
üzerini böyle örtmeye çalıştıya, “kralcılar”da aynı şeyi
tekrarlamasa “kralcı” olamazlardı. 

Eğer “Batıda olgunlaşan zemin”den bahsedeceksek,
bu da Gezi direnişi ile başlayan, bütün ülkeyi saran
halk ayaklanması sonucudur, halk ayaklanmasının ar-
dından halk hızla politikleşti. Örgütler de bu “avantajları”
kendi güçleri oranında değerlendirmeye çalışıyorlar.
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“Örgütsel doküman” söylemi, polis komplolarının,
halka, devrimcilere karşı saldırılarının bir aracı, hukuksuz,
gayri meşru operasyonlarının örtüsü olarak karşımıza
çıkar. Sabaha karşı, helikopter destekleriyle kapılar kırılır,
duvarlar yıkılır, insanların yatak odalarına silahlarla girilir.
İşkenceyle gözaltılar yapılır. Sonra da, haber bültenlerinde
bildik manşet; “Çok sayıda örgütsel doküman ele geçi-
rildi.”

Nedir bu örgütsel dokümanlar? Dergilerimiz, kitapları-
mız, afişlerimiz vb. gibi yasal, meşru araçlar. Utanmadan,
düşünce ve örgütlenme özgürlüğünden bahsederler ama
yasal basılan dergi bile “örgütsel doküman” olarak yan-
sıtılır. 

Bunu yapmalarındaki amaç nedir? Bir nedeni oligarşi-
nin, halkın örgütlenmesini, hakkını aramasını istememesi-
dir. Bu yüzden her şeyde, örgüt korkusu yaratır. Ama ken-
disi polisi, askeri, MİT'i, itiyle A'dan Z'ye örgütlüdür. 

Halk nezdinde, "örgüt" deyince, "suç, terör, yasa dışı-
lık" düşüncesi beyinle işlenir. Örgütlenme korkulacak bir
şeye dönüştürülmek istenmiştir. Bunda başarılı da olmuş-
lardır. Dergiler, kitaplar, yasaldır ama onları okumak suç-
tur, gibi bir anlayış yaratılır. Halk örgütten de, “döküman-
lardan” da uzak durmalıdır. Yoksa, başının belaya girece-
ğinin mesajını verir. Çünkü örgütlü halk güçlüdür. Zalimi
ezer, geçer. Korkuları, örgütlü halktandır. Örgüt korkusu

yaratmaları ve pekiştirmeleri bundandır. Kitap, dergi dışın-
da milyonların dinlediği bir müzik kaseti de, kişisel bir
fotoğraf veya bir dostun iki satır mektubu da aynı damgayı
“örgütsel doküman” damgasını yiyebilir. Hepsinin amacı
aynıdır ve saldırı düşünceye ve örgütlenmeyedir.

Faşizm, şu mesajı verir; “Eğer muhalifsen, eğer bu
düzene karşıysan, senin her şeyin suç unsurudur.” Bu
şekilde korkutmak, sindirmek ister. Halkı politikleştirecek
dergi, kitap, müzik albümü, afiş vb. her türlü materyali suç
unsuru gibi gösterir.

Örgütlenmek suç değildir, haktır. Hak aramak için
zorunluluktur. Asıl suç, örgütlenme özgürlüğünü yasadışı
gibi göstererek bu hakkın önüne geçmek ve engel olmak-
tır.

Halkımız, örgütlenmeli, hem de her bir devrimci mater-
yali takip ederek politikleşmelidir. “Örgütsel doküman-
larını” her platformda sahiplenmelidir, sahipleneceğiz.

Evet, biz örgütlü insanlarız. Ve halkın da örgütlenmesi-
ni istiyoruz. Çünkü ancak bu şekilde hak arama mücadele-
sini büyütüp, haklarımızı kazanabiliriz. Ve ancak örgütlü
olursak kazandıklarımızı koruyabiliriz. Yayınlarımızın,
propaganda araçlarımızın, her türlü devrimci malzemenin
meşruluğunu savunacağız. 

Düşüncelerimizi gizlemiyoruz, saklamıyoruz. Her
yerde bağıra bağıra haykırıyoruz. Tüm dergilerimizde,
pankartlarımızda, afişlerimizde bunu dile getiriyoruz.
Yasal haklarımızı mücadelemizle kazandık.
Düşüncelerimizi ifade ettiğimiz propaganda araçlarımızı
yasadışı ilan etmek onların yalanıdır. Yayınlarımız yasal,
meşru yayınlardır. Meşru olmayan halkın örgütlenme hak-
kını gasp eden AKP’dir... 

Savaşan
Kelimeler 

ÖRGÜTSEL DOKÜMAN

Gezi eylemlerinde kitleyi yüzüstü bırakıp dönen EMEP’li-
lere sorun siz avatajlara yoğunlaşma işini. 

Hiçbir karar alınmamışken, Taksim Dayanışması
adına, Taksim meydanını boşaltma çağrısını nasıl yap-
tığınızı anlatın. 

Bütün halk Meydanı doldurmuşken "meydanı boş-
altıyoruz" diyen EMEP temsilcisine, kitle su şişeleri
fırlattı, yuhaladı. Herkes Taksim Meydanı'nda nasıl
daha uzun süre kalırız diye çalışırken, EMEP temsilcisi
“Meydanı Boşaltın” çağrısı yaptı. Siz bunlara “yoğun-
laştığınız” için, anlaşılan kim nerede hangi direnişi ör-
gütledi göremediniz. 

Türkiye tablosuna bakıldığında kimse “barış” olduğunu
iddia edemez... Halka karşı açılan ve pervasızca süren
bir savaş var... Son iki ayda, Gezi eylemleri sırasında
12 kişi gözünü kaybetti, binlerce gözaltı var, bütün
ülkeyi gaza boğdular. Şehitler verildi, yüzlerce yaralı
var. Neredeyse bütün şehir revire döndü.Gencecik ço-
cukların beyinlerini yollara akıttılar. Berkin Elvan hala
komada yatıyor. “Çözüm süreci”nin sağladığı hangi
“ortam”dan bahsediyorsunuz? 

AKP Suriye halkını bombalamak için savaş çığırt-
kanlığı yapıyor, bütün sınır boyunu islamcı çeteler

sarmış durumda. Reyhanlı'da 52 insanımız katledildi,
Suriye ile sınır diye bir şey kalmadı. Rojava'da Kürt
halkını katleden islamcı çeteleri AKP'nin beslediğini
bütün dünya biliyor. Hangi barıştan sözediyorsunuz?
Hani kan durmuştu? Gözlerinizi kapatarak gerçekleri
değiştiremezsiniz. 

Kürt milliyetçi hareketin yedeğinden kopamayan
Evrenselcilerin sancısı farklı. Süreç oligarşi açısından
Kürt milliyetçi hareketin istediği biçimde uçlaşmaya
da izin vermiyor. Bugün süreç denlen şey düzen içinde
uzlaşmaya da kapanmıştır. Evrenselcilerin karın ağrısı
da bundandır. Bu hezeyanla yaptıkları şey devrimcilerden
gelebilecek eleştirilerin önünü kesmek. 

Barış" söylemleri kocaman bir yalan ve aldatmacadır.
Sömürünün olduğu yerde barış yoktur. Halkın üzerine
TOMA’ların gönderildiği, gaz bombalarının atıldığı,
plastik mermilerle binlerce kişinin yaralandığı, katli-
amların sürdüğü bir yerde “çözüm”den ahsetmek zordur. 

Sonuç olarak, tarih boyunca “kralcılar”ın işi zor
olmuştur. Kral ne derse desin, kralcılar onaylamak  zo-
runda kalmışlardır. Ne yaparsa yapsın övgüyle savunmak
zorunda kalmışlardır. 

EMEP’liler başka ne yapabilir ki?
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Tıpkı halkımızı ve vatanımızı sa-
hiplendiğimiz gibi yoldaşlarımızı,
cenazelerimizi ve şehitlerimizi de
ölümüne sahipleniriz.

9 Haziran 1995 sabahı gözaltındaki
kayıpların hesabını sormak için bir
işkenceciyi cezalandırır ve geri çe-
kilirken işkenceciler tarafından ku-
şatılır Sibel. Yüzlerce işkenceciye
karşı tek başına bir direniş destanı
yaratarak şehit düşmüştü. Düşman
bu direnişin coşkusunun cenazesine
de yansıyacağını bildiğinden bunu
engellemeye çalıştı. Sibel’in cena-
zesini vermedi. 

Cenazenin verilmemesi üzerine
11 Haziran’da her yaştan, her mes-
lekten yüzlerce kişi Sibel’in ailesinin
evinin bulunduğu Yenibos-
na’daki Yeşilkent Sitesi’ne
aktı. 

Kitle evinin önünde top-
lanırken evin balkonuna
“Cenazemizi vermiyorlar.
On altısında direnişçi, on
sekizinde kahraman” pan-
kartı asılmıştı. Sokak bo-
yunca kortej halinde oturan insanların
ellerinde Komutan Sibel Yalçın’ın
resimleri vardı. 

Sibel’in cenazesi ne olursa olsun
alınacaktı. Bunun için aynı gün Adli
Tıp Morgu’na gitmek için bekleyen
binbeşyüz kişi 40 otobüs ve mini-
büsten oluşan konvoyla Adli Tıp Ku-
rumu’na gitmek üzere yola çıktı. Yol-
larda kurulan polis barikatlarına ve
bütün engellemelere rağmen konvo-
yun Adli Tıp’a gitmesi engellenemedi. 

Adli Tıp’tan “cenazenizi yarın
alacaksınız” demesi üzerine konvoy
tekrar Yenibosna’ya döndü. Bir süre
sonra dağılmadan gece taziye evinin
önünde kalınacağı açıklandı. Ertesi
gün cenaze yine verilmeyince cenaze
evinin penceresine “Cenazemizi Ver-
miyorlar” pankartı yeniden asıldı.
Böylece 6 gün sürecek olan direniş
başladı. Sokaklar, caddeler, evlerin

balkonları... Komutan Si-
bel’in resimleri ve umu-
dun adının yazıldığı pan-
kartlarla donatıldı.

Direniş Yenibosna sı-
nırlarını aşarak devrim-
cilerin hesap soran ey-
lemlerine dönüştü. 10
Haziran’da Dersim’in
Hozat ilçesine bağlı
Çağlarca nahiyesi
Jandarma Karako-
lu’na kayıpların ve
Sibel Yalçın’ın he-
sabını sormak
amacıyla bir bas-
kın düzenlendi.
Göztepe’de çe-
vik kuvvet otosuna yönelik bir
eylem yapıldı. 12 Haziran’da Dev-
rimci Halk Güçleri tarafından, Sibel
Yalçın’ın evinin önündeki direnişi
desteklemek için CHP Şişli İlçe Binası
işgal edildi.

13 Haziran’da polisin panzerler
ve çevik otolarıyla direniş bölgesine
yöneldiğinin öğrenilmesi üzerine ba-
rikatlar daha da güçlendirildi ve düş-
man saldırmaya cesaret edemedi. Vali
yardımcısı görüşme talebinde bulun-
du. Görüşmede cenazenin Alibeyköy
Mezarlığı’na gömülmesi kabul edi-
lerek direniş zaferle sonuçlandı.

16 Haziran’da Sibel Yalçın’ın ce-
nazesi alınarak yoğun polis kordonu
altında Alibeyköy Cemevi’ne getirildi.
Yenibosna’dan gelen iki otobüs polis
tarafından durdurularak içindekiler
gözaltına alındılar. Bunu duyan kitle
yürüyüşü durdurarak, gözaltına alı-
nanların serbest bırakılmasını istedi.
Polis gözaltına alınanları serbest bı-
rakmak zorunda kaldı. Binler sahip-
leniyordu Komutan Sibel’i. Aynı gün
Sibel Yalçın’ı polise ihbar eden Hasan
Levent DHKC-SPB’leri tarafından

ce-
zalandırıldığı habe-
rinin duyulması kitlenin coşkusunu
ve kararlılığını daha da artırdı. Sibel
Yalçın, saygı duruşundan sonra, hep

bir ağızdan devrim andı içilerek
toprağa verildi. Sibel’in sahiple-
nilmesini engelleyememişlerdi. On
altısında direnişçi on sekizinde
bir kahraman olan Komutan Si-
bel’in destanı artık halkın ağzından
hiç düşmeyecektir. 

Komutan Sibel gibi Hasan Ferit
de halk düşmanlarına karşı müca-

dele ederken 29 Eylül 2013’te
AKP’nin koruyup kolladığı uyuştu-
rucu çeteleri tarafından vurularak
şehit düştü. 

Hesap sorarak ve direnerek şehit
düştükleri için mücadele etmenin ve
direnmenin coşkusunun cenaze tö-
renlerine yansıyacağını bilen düşman
dün Sibel’in cenazesini engellemeye
çalıştı. Bugün de Hasan Ferit’in ce-
nazesini engelledi. Düşman Sibel’in
cenazesini engelleyemedi. Sibel’in
cenaze töreni sekiz bin kişilik bir
kortejle, devrimci sloganlarla, marş-
larla toprağa verildi. 

Sibel’in cenazesini engelledikleri
gibi Hasan Ferit Gedik’in cenaze tö-
renini de devrimcilerin istediği gibi
defnedilmesine izin vermeyeceklerini
söylediler. Hasan Ferit Gedik’in ailesi
ve yoldaşları cenazeyi Armutlu’da
anma yaptıktan sonra şehit düştüğü

GÜNÜMÜZÜ AYDINLATAN

Si̇bel’den Hasan
Feri̇t’e Di̇reni̇ş ve

Zafer Bi̇zi̇mdi̇r

9-13 Haziran1995
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Gülsuyu Mahallesi’ne götürüp orada
halktan helallik alarak bir anma yapıp
Gazi Cemevinden Cebeci Mezarlı-
ğı’na defnetmek istiyordu. Fakat daha
Küçükarmutlu’nun çıkışında polisler
panzerlerle barikat kurarak cenazenin
Gülsuyu Mahallesi’ne götürülmesine
izin vermeyeceklerini söylediler. 

Polis barikatının karşısına dev-
rimciler de kendi barikatını kurarak
polis barikatı cenazenin Gülsuyu’na
götürülmesi için açılana kadar bek-
leyeceklerini ilan ettiler. 

Bu şekilde tam üç gün beklendi.
İstanbul valisi kesinlikle izin verme-
yeceklerini söylüyordu. Halk Cep-
heliler ise Gülsüyu’na gitmekte kararlı
olduklarını. 

Bu esnada şehit cenazesi her geçen
gün daha çok kesim tarafından sa-
hiplenmeye başlandı. Cenazenin Gül-
suyu’na gönderilmesine izin veril-
memesi tam bir keyfiyetti. İçişleri
Bakanlığı, İstanbul Valisi Gülsuyu’na
cenaze giderse yeni olaylar çıkar ba-
hanesine sarılıyordu. Fakat bu baha-
neleri açıkça polisin uyuşturucu çe-
telerinin hamiliğini de yaptığını gös-
teriyordu. 

Barikatlar başında direniş tam üç
gün sürdü. Her geçen saatte AKP ik-
tidarı daha çok teşhir oluyordu. So-
nunda Gülsuyu’nda anma yapılması
için  barikatı kaldıracaklarını açıkla-
dılar. 

Evet, bir kez daha zafer
kazanılmıştı. 

Aslında bu zeferi Halk
Cephesi’nin kazanacağından
neredeyse herkes emindi. Çün-
kü burjuva basından bir ga-
zeteci bile daha ilk günden
Halk Cephesi’nin “öyle sıra-
dan bir sol grup olmadığını”
söylüyordu. 

Polis panzerleriyle, TO-
MA’larla kurulan barikatın
başında polislerle Halk Cep-
heliler arasında yaşanan şu
diyalog burjuva basının ka-
yıtlarından yansıyan haberdir. 

- Halk Cepheli: “Gülsu-
yu’nda anma yapılmadan bu
cenaze gömülmeyecek” 

- Polis Şefi: “Bu ka-
rarınızı bir daha gözden
geçirseniz? Orta yol
bulalım, gidin yeniden
bir değerlendirme ya-
pın” 

- Halk Cepheli:
“Bunun orta yolu-
yok. Yeniden bir
değerlendirmeye gerek yok.
Barikatları açacaksınız ve bu cenaze
Gülsuyu’na gidecek!”

- Polis Şefi: “Biz size yardımcı
olmaya çalışıyoruz. Siz de hiç yar-
dımcı olmuyorsunuz” 

- Halk Cepheli: “Siz bize yar-
dımcı olmayın. Barikatı açın ve ce-
nazemizi kaldıralım.”

- Polis Şefi: “Biz size yardımcı
oluyoruz. Orada çıkabilecek daha
büyük olaylara engel olmaya çalışı-
yoruz. Daha büyük olaylar olmasın
diye istirham ediyorum... Bir orta
yol bulalım”

- Halk Cepheli: “İstirham etme.
Orta yol morta yol yok. Bu barikat
kalkacak ve biz bu cenazeyi Gülsu-
yu’na götüreceğiz...” 

***

Halk Cephelilerin söylediği gibi
oldu. Üç gün üç gece engellemeye
çalışmaları, hiçbir koşulda Gülsuyu
mahallesine gitmesine izin verme-

yeceklerini açık-
lamalarına rağmen halkın ve
yoldaşlarının sahiplenmesi ve Gül-
suyu’nda tören yapma kararlılıkları
düşmana bir kez daha geri adım
attırdı. 

Hasan Ferit Gedik için Gülsuyu’na
gidip cenaze töreni yapılmasına izin
vermek zorunda kaldılar. Hasan Fe-
rit’in vurulduğu yere mahalle halkı
tarafından  Hasan Ferit Gedik Mey-
danı adı konuldu.

3 Ekim 2013 günü Gülsuyu’na
gidip Hasan Ferit Gedik’in şehit düş-
tüğü yerde cenaze töreni ve anma
yapıldı. Hasan Ferit son yolculuğuna
uğurlanmak için Gülsuyu’ndan bin-
lerle Gazi Mezarlı’ğında toprağa ve-
rildi. 

Sibel’den Hasan Ferit’e direniş
ve zafer geleneğimiz sürüyor. Nasıl
ki Sibel’in ve Hasan Ferit’in cenaze
törenlerini düşmanın tüm engelleme

ve yasaklama çabalarına kar-
şın kendi kültürümüzle ve
geleneklerimizle slogan ve
marşlarımızla, kızıl bayrak-
larımızla son yolculuklarına
uğurluyorsak aynı şekilde
onların hayalleri ve idealleri
olan demokratik, özgür, ba-
ğımsız ve sosyalist Türki-
ye’yi de kuracağız. 

TARİHTE SON SÖZÜ
HEP DİRENENLER SÖY-
LER. BİR KEZ DE HASAN
FERİT GEDİK’İN CENA-
ZESİNİ ALMAK İÇİN Dİ-
RENDİK VE SON SÖZ Dİ-
RENENLERin. 

DEVRİM ŞEHİTLERİ
ÖLÜMSÜZDÜR! 

YAŞASIN DİRENİŞ
YAŞASIN  ZAFER!

Hasan Ferit Gedik CenazesiTöreni (Gülsuyu)

Hadi Ordan Katil !

13 Ekim 
2013
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31 Ocak 2013 tarihinden bugüne
4 aylık maaşlarını, kıdem ve ihbar
tazminatlarını alabilmek için direnen
Kazova Tekstil işçilerinin direnişi
giderek büyüyor, güçleniyor. Direniş
kendi çeperini genişletiyor. Direniş
halkın ilgisini çekiyor. Halkın ilgisini
çektiği oranda da medya, televiz-
yonlar, gazeteler ve radyolar direnişi
gündemlerine alıyor.

Kazova işçileriyle çeşitli basın
kuruluşları röportajlar yaptılar, ya-
pıyorlar. Basının ilgisi direnişin aşama
kaydetmesiyle daha da artıyor. Özel-
likle fabrika binasının işgalinden
sonra basın Kazova işçilerini daha
yakından takip etmeye başladı. 

Kazova işçileriyle röportaj yap-
maya gelen basın kuruluşlarından
birisi, özellikle dikkat çekiciydi. For-
bes dergisi. 

Forbes, Merkezi Amerika’da olan,
tekeller için yayın yapan ve tekellerin
yayını olan bir dergidir. 

Derginin muhabiri Kazova işçi-
lerinden Bülent Ünal ile röportaj
yaparak, direniş hakkında ayrıntılı
sorular sordu. Direniş nasıl başladı,
talepler neydi? Direniş hangi aşa-
malardan geçti? Kaç işçi işten atıldı,
kaç işçi hak arama mücadelesinin
içinde? Bülent Ünal bu soruları tek
tek ve ayrıntılı cevapladı. Direnişin
geldiği aşama nedeniyle (fabrikanın
işgali ve işçilerin kendilerinin üretime
başlaması) dergi yöneticilerinin özel-
likle dikkatini çekmişti.

Üstelik Forbes’in Kazova işçile-
rinin direnişiyle ilgilenmesini ve
haber yapmak istemelerini ilginç
kılan bir diğer nokta da, derginin
Türkiye temsilciliğini Çalık Gru-
bu’nun yapıyor olmasıdır. Yani Ka-
zova işçilerini işten atan Somuncu
ailesinin kızı ve fabrikanın da ortak-

larından Gaye Somun-
cu’nun Halkla İlişkiler
Koordinatörü olduğu Ça-
lık Holding, Kazova iş-
çileriyle röportaj yapıyor
gibi oldu.

Haberi yapmaya ge-
len muhabir hem ken-
disinin, hem de derginin
yayın yönetmeninin Ka-
zova direnişiyle ilgili ha-
berleri takip ettiğini be-
lirtti. Röportajın yapıl-
ması talimatının Amerika’dan dergi
genel merkezinden geldiğini be-
lirtti.

Gelen muhabir ile açık olarak ko-
nuşuldu. İşçilerin Somuncu ailesinden
haklarını alabilmek için mücadele et-
tikleri, Somuncular’dan birinin de
Çalık Grubu’nda çalıştığı için Çalık
Holding önünde de eylemler yapıldığı,
bu koşullarda haberin yapılıp yapıla-
mayacağı soruldu. Gelen muhabir de
haberin yayınlanıp yayınlanmayacağı
konusunda kendisinin de tahmini ol-
madığını, kendisi ve yayın yönetme-
ninin yayınlatmak için ellerinden
geleni yapacaklarını söyledi. Ama son
kararı dergi sahiplerinin vereceklerini,
bu nedenle son karar konusunda ken-
dilerinin yapabilecekleri bir şey ol-
madığını ama işçilerinin direnişlerinin
haklı ve meşru olduğunu söyledi.

Kazova işçilerinin direnişi elbette
her cephede yankı buluyor. İşçi cep-
hesinde de, işveren cephesinde de.
Sonuçta patronların ilk yaptıkları şey
işçilerin emeklerini çalmak oluyor.
İşçilerin emeği patronlara sermaye
oluyor. Çünkü işçilerin emeklerini
çalmak suç değil. Mal aldığı bir fir-
maya borcunu ödememe şansı yok
çünkü firma çek ya da senet almıştır
ve hemen icra takibine başlar. Devlet
kurumları zaten alacakları için derhal

icra takibi yapıyor. Ama işçilerin
alacakları için icra takibi yapabil-
mesi en iyimser haliyle 2 yıl sürü-
yor. İşçi alacak davası açacak, kaza-
nacak, patronun temyiziyle Yargıtay’a
gidecek ve 2 yıl kadar süre de böyle
geçer. Faizsiz, risksiz sermaye! Pat-
ronlar işçi alacaklarını böyle gör-
dükleri için önce işçileri işten atıyor,
ardından makineleri ve malları ka-
çırıyor. İşçi çalınan emeğiyle ortada
kalıyor. Doğal olarak patronların der-
gisi Forbes’de Kazova işçilerinin di-
renişiyle ilgileniyor. Daha doğrusu
direnişin geldiği aşama ile ilgileniyor.
Çünkü direnişin geldiği aşama işgal
ve işçilerin kendilerinin üretim yap-
ması. İşçiler fabrikadaki makinelere
el koyup kendileri üretime başladılar.
Bu da patronlar açısından büyük bir
risk. Kazova işçilerinin direnişi
patronlar açısından iyi bir örnek
değil. Hem bu örneği bilmek ve ta-
nımak istiyorlar, hem de muhtemelen
direnişlerin bu biçime bürünmesini
önlemek için alacakları önlemleri
tartışacaklar. Aynı zamanda kesin
olan bir şey de şu, direniş öylesine
güçlü ve meşru ki, artık patronların
dergisi Forbes bile direnişin haberini
yapmak zorunda kalıyor. 

İşte direniş böylesine güçlüdür.
Önüne çıkan tüm engelleri aşarak
sürüyor.

Forbes’ten Kazova Direnişçileri ile Röportaj: Patronların

da Dikkatini Çekiyor! Herkes Direnişten Çok Şey Öğrenecek! 

Patronlar, İşçilerin Haklarını
Yiyemeyeceklerini Öğrenecekler!
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İstanbul’da Beşiktaş Belediyesi’-
nin şirketi olan BELTAŞ’ta çalışan
işçiler, sendika hakları için 2. kez di-
renişteler. Genel-İş Sendikası’nda
örgütlendikten sonra belediye tar-
afından, 31 Aralık 2011 tarihinde iş-
ten atılan, böylelikle sendikalarının
yetkisi düşürülmeye çalışılan işçiler,
o dönemde çadır kurarak direnmiş ve
taleplerini kazanmışlardı. 

Belediye Başkanı İsmail Ünal’ın
mahkemenin verdiği kararı kabul
edeceğini söylemesine rağmen, sen-
dikanın yetki hakkını temyiz etmesi
üzerine işçiler yeniden direnişe baş-
ladılar. “Direnişle kazandığımız sen-
dikamızın yetkisini de direnişle ka-
zanacağız” diyen BELTAŞ işçileri,
Belediyenin Ankara ve İstanbul’da
açtığı davalardan feragat etmesi ta-
lebinde bulunuyor.

BELTAŞ işçileri, 3 Ekim günü
Beşiktaş Belediyesi önünde, “Sendi-
ka ve Toplu İş Sözleşmesi Hakkımı-
za Sahip Çıkıyoruz, Bunun İçin Di-
reniyoruz! Genel-İş Üyesi Direnen
Beltaş İşçileri” pankartını açarak ey-
lem yaptılar.

Açıklamanın ardından pankart
belediyenin duvarına asılarak, çadır
kurulmaya başlandı. Bu esnada sivil
polisler yolun karşısından işçileri iz-
lerken, kalabalık bir zabıta grubu da
belediyenin önüne geldi. Çadır ku-
rulduktan sonra sloganlar atmaya
başlayan işçilerin yanına gelen zabı-
ta amiri, başkanın işçilerle görüşe-
ceğini, her şeyin konuşarak bir çözüm
yolunun bulunacağını ve çadırın
kaldırılmasını söyledi. İşçiler ise baş-
kanla görüştükten sonra bu kararı ver-
ebileceklerini, aksi halde kaldır-
mayacaklarını söylediler. 

Zabıtalar, işçilerin üzerine saldır-
arak çadırı sökmek istediler. Direnen
işçiler, sloganlarla zabıtaları teşhir et-
tiler. Zabıtalar 7 işçinin elinden çadırı

alamayınca 1 otobüs dolusu çevik po-
lis müdahale etti. Gözaltına alınan 5
işçi daha sonra serbest bırakıldı.

4 Ekim günü tekrar çadır kurmak
için belediye binası önünde toplanan
işçiler, “Sendika ve Toplu İş Sözleş-
mesi Hakkımıza Sahip Çıkıyoruz”
pankartını açarak, basın açıklaması
yaptılar.

“Belediye başkanı sendika yetki-
sine karşı açtığı davaları geri çekene
kadar direnişimizi sürdüreceğiz” diy-
en işçiler, tekrar saldırıya uğrayarak
gözaltına alındılar.

İki gün üst üste gözaltına alınan
işçiler, 5 Ekim günü, yeniden belediye
önünde eylemdeydiler. Oturma eyle-
mi yapan işçiler, direnişe devam ede-
ceklerini duyurarak eylemlerini son-
landırdılar.

BELTAŞ İŞÇİLERİNİN
DİRENİŞİ SÜRÜYOR... 

Gün gün direnen Beltaş İşçileri'-
nin direniş günlüğünden;

7 Ekim 2013
3 Ekim  günü çadır kurmaya baş-

ladık. İlk gün ve sonraki günlerde de
polis saldırısı ve gözaltıyla karşı-
laştık. 7 Ekim' de saat 3 gibi çadır kur-
maya geldik. Haklarımızı gasp eden,
sendikayı tanımayan, toplu iş söz-
leşmesine yanaşmayan Belediye Baş-
kanı'nı protesto edip, basın açıkla-
mamızı okuduktan sonra çadırımızı
kurduk ve beklemeye, taleplerimizi
dile getirmeye başladık.

Bu arada, ikide bir polisin gelip
“yeter eyleminizi bitirin 10 dakika
veriyoruz. 20 dakika veriyoruz. Bitirin
eyleminizi yoksa müdahale edeceğiz”
tehditlerine ve baskısına rağmen biz,
ısrarla taleplerimiz için eylemimize
devam etmeye, ziyaretçilere ve hal-
ka eylemimizin amacını anlatmaya
devam ettik. İlerleyen saatlerde ha-

vanın da soğumasıyla hazırlıksız ya-
kalandığımızı fark ettik. Zira 2 gündür
gözaltında olduğumuz için hafif
üşüdük, direnişin sıcaklığıyla bunun
da üstesinden geldik. Bu da aklımız-
da günün ilginç ve coşkulu bir anısı
olarak kaldı.

Akşamüstüne doğru bize bir tey-
ze gofret getirdi. Bir doktor daha ön-
ceki saldırıları da görmüş, destek ve
dayanışma için geldi. Destek ve
dayanışma için çevre esnaftan çay
kahve geliyor. Direnişimiz gün ve gün
büyüyor. Gece yarısına kadar ziya-
retler devam etti. Gece Çetin Soysal
geçerken bizi gördü, destek ve
yardımlarını sağlayacağını söyledi.

8 Ekim 2013
Bizi ziyarete CHP Beşiktaş Bele-

diye Başkan aday adayı Hakan Ata-
lay geldi. Bizlerin burada kalmasının
sebebi sendika hakkı içindir. Bizler ar-
kadaşlar olarak hak için mücadele ver-
iyoruz. Çadıra BELTAŞ’ta çalışan ar-
kadaşlar gelmiyor. Sendikanın ve
belediyenin baskısından dolayı gel-
miyorlar. Bizler burada hepimiz için
direniyoruz. Buraya gelen doktorlar
ve halkımız bize destek veriyor. BEL-
TAŞ çalışanları korktuklarından do-
layı ziyarete de gelmiyorlar, arka-
daşlarımız gelemiyorlar ama telefon
açıp bizlere moral veriyorlar. Arka-
daşlarımızın zaman içinde korku-
larını yenip yanımıza geleceğine in-
anıyoruz.

Gün içinde İHD ve Sanatçı Der-
neği'nden ve halktan ziyaret ve des-
tekler geldi. Gelen ziyaretçileri yol-
la, herkesi belediyeyi ve CHP’yi te-
lefonla ve e-mail yoluyla arayıp BEL-
TAŞ işçilerine destek vermeye
çağırıyoruz.

Toprakta, Tohumda
Hakça! Yarın Yanağından

Beltaş İşçileri Direniyor:
“Sendika ve Toplu İş Sözleşmesi

Hakkımıza Sahip Çıkıyoruz”
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Gayrı Her Yerde Her
Şeyde Hep Beraber
Üretimde, Paylaşımda
Kazovaca...
Direniş Öğretiyor, Direniş
Büyütüyor

Kazova İşçilerinin Türkiye de-
vrim mücadelesi tarihine geçen dire-
nişleri artan destek ve eylem çeşitle-
riyle devam ediyor. Devrimci İşçi Ha-
reketi, Kazova direniş çadırında di-
renen işçilerle birlikte kültürel faal-
iyetlerin başladığını duyurdu. Yapılan
duyuruda, "Kazova direnişi sadece
ekonomik talepli, maaş ve tazminat
haklarının ödenmesi talepli bir dire-
niş değildir. Düzen kültürüne, sa-
natına alternatif, halkın kültürü ve sa-
natını yaşatma mücadelesidir aynı za-
manda" denildi. 7 Ekim günü Yaşar
Kemal’in “Filler Sultanı ve Kırmızı
Sakallı Topal Karınca” kitabınının
okunmaya başlanacağı, 8 Ekim günü
de “Büyük Satış” filminin gösteri-
minin yapılacağı belirtilerek, katılım
çağrısı yapıldı. Öte yandan direniş
günlüğüne yeni kayıtlar düşüldü:

1 Ekim
Dün gece geç saatlerde gelen ve

Kazova direnişinin belgeselini yap-
mak isteyen Birgün yayıncılıktan ar-
kadaşlarla sabahlıyoruz.

Günün erken saatlerinden itibaren
ziyaretçilerimiz gelmeye başlıyor.
Geçtiğimiz Cumartesi günü
yaptığımız “Direniş Defilemizden”
sonra ziyaretçi sayımızda gözle
görülür bir artış var.

Bu artışı basının şimdiye kadar gö-
stermekte geciktiğini düşündüğümüz
ilgisinde de görüyoruz. Saat 10.30 sır-
alarında NTV haber ekibi geliyor. Çe-
kim ve röportaj yapıyorlar.

Aynı sırada Galata Fotoğraf Ha-
nesi-Belgesel fotoğrafçılıktan gelen
bir kadın arkadaşta fotoğraf çekimi
yapıyor.

Telefonumuz sürekli çalıyor des-
tekler sunuluyor. Anadolu Üniversi-
tesi’nden öğretim üyeleri telefon ede-
rek toplu kazak siparişi yapıyorlar.

Öğleden sonra bu kez Kanal D ha-
ber ekibi geliyor. Haberlerini hazırlıy-
orlar. Onlar çekimlerini bitirir bitirmez
iki arkadaşımız Yön Radyo’nun canlı
yayınına katılmak için direniş çadırın-
dan ayrılıyorlar.

Bugün ziyaretçilerimiz arasında
olan Sosyalist Feminist Kolektif ve
Mor Çatı’dan gelen kadın arkadaşlar
destek amaçlı ürettiğimiz kazaklardan
150 tane satın alıyorlar.

Akşam saatlerinde ise HHB’nin
düzenlediği sempozyuma katılan Ar-
jantin, Brezilya ve Şili’den gelen
avukatlarla yönetmen-avukat Metin
Yeğin, Latin Amerika’daki işçi dire-
nişleri ve işgal deneyimlerini pay-
laşmak, direnişimiz hakkında daha ge-
niş bilgi almak için geliyorlar.

Sohbetimiz çok verimli geçiyor,
direnişimizden ve ülkemizdeki mü-
cadeleden etkilendiklerini çok rahat
görebiliyoruz. Sıcak bir vedalaş-
mayla misafirlerimizi uğurluyoruz.

2 Ekim
Yine İstanbul’un yağmurlu bir

gününe uyanıyoruz. Yağmurdan ko-
runmak için çadırımızın üzerine ger-
diğimiz brandayı naylonla güçlendi-
riyoruz.Bugün her Çarşamba günü
yaptığımız gibi Şişli Cami Mey-
danı’ndan direniş çadırımıza yürüy-
eceğiz. Saat 13.00'da meydana git-
tiğimizde bizlere desteğe gelen DİSK
Nakliyat-İş yönetici ve işçileriyle
buluşuyoruz.

Bomonti'deki direniş çadırımıza
kalabalık bir şekilde pankartlarımız-
la yürüyoruz. Yol boyunca araba-
larıyla geçen insanlar, çevredeki esn-
aflar haklılığımıza olan inançlarıyla
ve alkışlarıyla bizleri destekliyorlar.
Direniş çadırımıza gelen Nakliyat-İş
Genel Başkanı Ali Rıza Küçükos-
manoğlu direnişimizin başarısını ve
önemini anlatarak sonuna kadar
dayanışma içerisinde olacaklarını
söylüyor. “İşçilerin Birliği Sermayeyi
Yenecek” pankartı ve “Kazova İşçi-
si Yalnız Değildir, İşçiyiz Haklıyız
Kazanacağız”, ozalitini taşıyan işçi-
ler daha sonra fabrikamızı geziyorlar.
Eyleme DİSK İstanbul Bölge Tem-

silcisi ve Bank-Sen Genel Başkanı
Önder Atay’da katılıyor.

Bugün de ziyaretçilerimiz, bizle-
re desteğe gelen dostlarımız gelmeye
devam ediyorlar. Akşam saatlerinde
Beşiktaş Belediyesi işçileri geliyorlar.
Sendikal çalışmalarında belediye baş-
kanı ile yaşadıkları sorunları ve yap-
mak istediklerini bizlerle paylaşıyorlar

4 Ekim
Son günlerde basının artan ilgis-

inden ve yapılan haberlerden, dire-
nişimizi duyan insanların arttığını
rahatlıkla görebiliyoruz. Sabah saat-
lerinden itibaren halktan insanlar
çadırımıza gelmeye, dayanışma duy-
gularıyla ürettiğimiz kazaklardan al-
maya başladılar bile.

Öğlen saatlerinde ise CHP İstanbul
milletvekillerinden Aykut Erdoğdu
parti il örgütünden arkadaşlarıyla bir-
likte ziyaretimize geliyorlar. Bizler aynı
dakikalarda sendika kurma hakları
engellenen, bunun için belediye önün-
de çadır kurmak isteyen Beşiktaş be-
lediyesinde çalışan işçi arkadaş-
larımızın polis tarafından gözaltına
alındığı haberini alıyoruz. Milletve-
kiline hemen durumu iletiyoruz. Aykut
Erdoğdu CHP’li Beşiktaş Belediye
Başkanı İsmail Ünal’ı telefonla araya-
rak yetki belgesiyle ilgili yasal sürecin
devamı konusunda konuşmanın gerekli
olmadığını, gözaltındaki işçilerin ser-
best bırakılması için gerekenin yapıl-
ması gerektiğini söylüyor. Benzer bir
konuşmayı da parti Genel Merkezini
arayarak yapıyor ve gözaltındaki ar-
kadaşlarımızla ilgileneceğini söylüy-
or. Bizler de kendisine teşekkür ediy-
oruz. Tez-Koop İş 5 No’lu Şube’nin
düzenlediği yemeğe davetliyiz. İki
arkadaşımız oraya gidiyor direnişimizi
ve süreci anlatıyorlar.

İrlanda Sosyalist Partisi'nden Avru-
pa Parlamentosu milletvekili Paul
Murpy ve Alman Komünist Partisi üy-
esi milletvekili ziyaretimize geliyor-
lar. Paul Murpy direnişimizi ve sorun-
larımızı Avrupa Parlamentosuna taşı-
maya çalışacağını, bu olmasa bile ma-
kale ve yazılarında bizlerden bahse-
deceğini söylüyor.

Bugün ziyaretçilerimiz arasında
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yazar Latife Tekin’de var. Direnişi-
mizin- üretimimizin coşkusunu, sevin-
cini bakışlarının ışığına yansıtıp gel-
miş. Bodrum’da yaşadığı için şimdiye
kadar gelemediğini söylüyor. Üret-
tiğimiz kazaklardan alıyor, yine ge-
leceğim, diyor.

Daha önce duyurduğumuz Volkan
Yaraşır ile  işçi direnişleri ve mücadele
konuları hakkında yapacağımız söy-
leşiye geçiyoruz. Söyleşimiz verim-
li geçiyor. Bugün de üniversitelerden
öğrenciler bizleri ziyaretsiz bırak-
mıyorlar. Gecenin geç saatlerine ka-
dar Tatavla formundan gelen arka-
daşlarla ipleri ve dikime gidecek ka-
zakları ayırıyoruz.

5 Ekim
Erkenden temizliğimizi ve kah-

valtımızı yapıyoruz. Hafta sonları
ziyaretçilerimizin daha çok olduğu
günler, semaverimizle çayımızı dem-
liyoruz.Konuklarımız gelmeye başlıy-
orlar. Yeditepe, Bahçeşehir, İTÜ, Özy-
eğin Üniversitesi öğrencileri geliyor.
Sohbet konumuzun ana çerçevesini di-
renişimiz oluştursa da ülkemizdeki ge-
lişmelerden, halkımızın mücadeles-
inden bahsetmeden edemiyoruz.

Koç Üniversitesi öğrencileri, ho-
calarıyla birlikte kalabalık bir şekil-
de sloganlarıyla, ”Koç Üniversitesi
İşçileri Kazova İşçilerinin Yanında-
Sınıf Dayanışması” ozalitiyle Direniş
Çadırımıza geliyorlar. Misafirlerimi-
zi direniş süreciyle ilgili bilgilendi-
riyoruz. Kazaklarımızdan alıyorlar,
dayanışmalarını bundan sonra da
sürdüreceklerini belirtiyorlar.

Doktorluk yapan ve Alman MLDP
partisinden olan bir kadın, Türkiyeli
doktor arkadaşıyla geliyor. Yine Çek
Cumhuriyeti’nde yaşayan Türkiyeli
bir gencimiz Çek arkadaşıyla birlik-
te konuğumuz oluyorlar. Sohbet ediy-
oruz, ürettiğimiz kazaklardan alıyor-
lar. İş sağlığı ve iş güvencesi mecli-
sinin düzenlediği karikatür yarışması
ödül törenine davetliyiz. İki arka-
daşımızı gönderiyoruz. Sürecimizi
anlatıp, kazak satışı yapıyorlar.

Futbol Fanatizmi Değil,
Birliği Dayanışmayı
Büyütmelidir

İstanbul’da Kuruçeşme Halk Ko-
mitesi’nin düzenlediği “Geleneksel
Yozlaşmaya Karşı Dostluk ve
Dayanışma Futbol Turnuvası” 7 Ekim
günü başladı.

Komite tarafından iki haftadır
afiş ve el ilanı ile duyurulan turnuva;
mahallede bulunan, daha önce de
birçok faaliyetin yapıldığı boş arsada
kale ağının takılmasının ve saha çiz-
gilerinin çizilmesinin arkasından
büyük bir ilgiyle başladı.

Maçlar coşkuyla devam ederken, bir-
birini uyaran gençler, komitenin küfür ve
benzeri davranışların yapılmaması uy-
arılarını itinayla yerine getirdi. 

Roman halkımızın da yoğun ola-
rak yaşadığı bir yer olan Kuruçeşme
Mahallesi’nde, bir süre maçlar dost-
luk ve kardeşliğin simgesi davul ve
keman eşliğinde izlendi.

Toplam 12 takımın katıldığı tur-
nuva 13 yaş, 14 -17 yaş arası ve 18
üzeri yaş olarak üç grupta beş maç
yapıldı. Hafta sonu ve bayram olması
dolayısıyla kalan maçlar için haftaya
sözleşilerek güzel bir günün yorgun-
luğu ve dostlukla sahadan ayrılındı.

Direnen İşçiler Kazanır,
Statüko Çürütür!

Ankara’da Genel-iş Sendikası Ge-
nel Merkezi’de aylar önce işten atı-
lan bölge başkanlarının eylemi 22.
gününü doldurdu. Eylem 6 gündür iki
bölge başkanı Mehmet Karagöz ve
Veysel Demir'in  dönüşümlü açlık gre-
vi ile devam etmektedir. Ankara De-
vrimci İşçi Hareketi’den bir kişinin üç
günlük destek açlık grevine  başladığı
eylemde, Mehmet Karagöz ve Veysel
Demir sendikanın tüzüğünde yer alan
hakları iade edilene kadar eylemleri-
ni sürdüreceklerini belirttiler.

7 Ekim günü sendika yöneticiler-
inden üç kişi bölge başkanlarının
eylemi sonlandırması için ziyarette
bulundu. Ziyaret esnasında DİSK
Örgütlenme Daire Başkanı Çetin
Çalışkan direnişçilere eylemi bırak-

malarını söylerken, buraya gelip on-
ları çıkaracak işçilerin de olduğunu
hatırlatarak, aba altından sopa gö-
stermeye çalıştı. Bu nasıl bir sendikal
anlayıştır ki işçiyi hak aramak için ey-
leme götüremeyen sendikacılar, eylem
yapan işçileri yerinden çıkartmak
için harekete geçiriyor? Bu politi-
kanın, AKP’nin biz de %50’yi zor
zapt ediyoruz demesinden ne farkı
vardır? Sınıf düşmanlarına, sermay-
eye karşı harekete geçemeyenlerin işçi
karşısında aslan kesilmesi, kendile-
rinin nasıl bir sendikal anlayışa sahip
olduğunun da göstergesidir. İşçiler bu
sendikacılara gereken dersi vermelidir.
İşçiyi işçiye düşman etmek, işçi
sınıfına yapılan en büyük düş-
manlıktır. Sendikacıların görevi işçi-
sini sermayeye karşı örgütlemektir.

AKP faşizmine karşı işçileri AKP
’nin zulmüne, açlığına ve teslim
edenler Bunu daha rahat yapabil-
mek için sendika içinde devrimci- de-
mokratları tasfiye operasyonu yapıy-
orlar.  

Ankara'da Genel-İş Sendikası Ge-
nel Merkezi’nde yetkileri ellerinden
alınarak işlerine son verilen bölge baş-
kanlarından Mehmet Karagöz ve
Veysel Demir'in  açlık grevi eylemi 7.
gününü doldurdu. 23 gündür devam
eden eyleme Ankara Devrimci İşçi
Hareketi de üç günlük açlık grevi ile
destek verdi.

Direnen Kazanacak Elbet!
Ankara'nın Mamak İlçesi’nde yer
alan LEROY MERLİN işçileri 3
Ekim  tarihin de, işveren ile yapılan
toplu sözleşme sonucunda anlaşma
sağlanamadığı için grev başladı. Yet-
kili sendika Sosyal-İş 7 Ekim tarihli
açıklamasında, "Ankara ve Bursa ol-
mak üzere şu an iki mağazası olan şir-
kette çalışan üyelerimizin yüzde
80’den fazlası greve katılmakta. Grev
coşkusu ilk günkü gibi devam et-
mektedir. İşveren her türlü diya-
log  kapılarını kapatmış, işçilerin ta-
leplerine kulak vermek yerine grevi-
mizin etkisini kırmak için çaba gö-
stermekte yasa dışı bir şekilde grev
kırıcılığı yapmaya çalışmaktadır"
dedi.
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Dev-Genç'in 44’üncü yılında Harbiye’de yapılacak
Dev-Genç kültür şenliğinin çalışmaları Anadolu'nun her
köşesinde sürüyor.

Dev-Genç'liler Amed'de!
Dev-Genç' liler Dağkapı, Fiskaya ve Vilayet semtle-

rinde  afişleme ve kuşlama yaptılar.
Dev-Genç kültür şenliği çalışmalarına Dicle Üniver-

sitesi’nde açılan masa ile devam edildi. 
8 Ekim günü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde

Dev-Genç’liler şenlik tanıtımını yapmak için fakülte
içinde masa açtılar. Masa açıldığı gibi fakültenin içine po-
lis girip Dev-Genç'lilerin masalarının etrafında dolanmaya
başladılar. Ardından gelip broşürü almak isteyen sivil po-
lis masadan kovulunca, masanın ve Dev-Genç'lilerin fo-
toğraflarını çekmeye başladılar. Buna tepki gösteren
Dev-Genç'lilere polis kimliğini gösterip istediğimi yapa-
rım dedi ve güvenlik görevlilerini çağırarak masanın kal-
dırılması için güvenlik görevlilerini tehdit etti.  Masayı
açanların fakülte öğrencisi olduğunu söyleyen güvenlik
görevlilerini tehdit edip fakülte öğrencisi Rojda YALIN-
KILIÇ hakkında tutanak tutturdular. Tüm bunlar olurken
polisin kendilerini tehdit ettiğini söyleyen Dev-Genç'li-
lere fakültenin bölüm başkanının cevabı ise, ona ben ka-
rışamam, oldu! AKP’nin ileri demokrasisi cemaat artığı
hocaları ile kirli yüzlerini bir kez daha göstermiştir! Üni-
versitelerin özgür olduğunu, demokratik eylemlere açık
olduğunu söyleyen  AKP’nin
özgürlükten, özgür olandan
kastının polisin özgürlüğü ol-
duğunu böylece bir daha gör-
müş oluyoruz! Şenlik için masa
açan öğrencilerini fişleyip so-
ruşturma açan idare katil polis
için ise, ona karışamam, deyip
prosedür bu iznin varsa açarsın!,
diyerek üstü kapalı tehdidini de
sürdürmüştür! Dicle Üniversi-
tesi'nde bu ilk değildir. Daha

önce de rehberlik masalarında üniversite idaresi yasakçı
yüzünü polis ile işbirliği yapıp öğrencileri tehdit ederek
göstermişti. Bu tehdit tacizler AKP’nin üniversiteler
içinde polise tam yetki veren yasasının bir sonucudur. Ar-
tık istediği gibi fakülteler içinde cirit atacak olan AKP’nin
faşist polisi istediği vakit öğrencileri tehdit edip gözaltı-
na alabilecek, işbirlikçisi idare ise öğrencilere açacağı so-
ruşturmalarla asli görevini yerine getirecektir! Tüm bun-
lara inat biz Dev-Gençliler üniversitelerde Dev-Genç'i an-
latmaya devam edecek.  44’üncü yılına da bu cüretle gi-
recektir!

Dev-Gençliler BİGA'da!
7 - 8 - 9 Ekim tarihlerinde üç gün boyunca Çanakka-

le Biga'da  DEV-GENÇLİLER olarak şenliğin duyurusu
için birinci ve ikinci gün 10 afiş, 25 pullama yapıldı. İki
gün boyunca toplam halka 100 bildiri dağıtıldı. Üçüncü
gün 10 afiş ve 12 pullama yapıldı. Ayrıca okul içerisinde
de şenliğin duyurusu  ve şenliğe gitmek için Biga'dan ara-
ba kaldırılacağının duyurusu yapıldı.

Al Yüreğini Öfkeni Kuşanda Gel,
Dev-Genç Seni Çağırıyor!

Edirne’de 3 Ekim günü Dev-Genç’liler, Trakya Üni-
versitesi Ayşekadın Yerleşkesi önünde bildiri dağıtımı ya-
parak, öğrencileri 12 Ekim günü İstanbul’da yapılacak olan
Dev-Genç Kültür Şenliği’ne davet ettiler. Yaklaşık 80 bil-

dirinin dağıtıldığı çalışmada
öğrencilerle tanışıldı sohbet
edildi. 

4 Ekim’de ise Edirne’nin çe-
şitli yerlerine yaklaşık 10 adet
afiş ve çok sayıda pul yapıldı.

5 Ekim günü Dev-Genç’li-
ler şenlik çalışması için Saraç-
lar Caddesi’nde masa açtılar. 2
saat açık kalan masada Grup
Yorum türkü ve marşları çalın-

Ülkemizde Gençlik

Dev-Genç’liler 44'üncü Yılına
Dev-Genç Ruhu ve Coşkusunu Bir Kat Daha

Arttırarak Giriyor, Cüretimizle Orada Olacağız!

Diyarbakır
Ankara
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dı. Masada Yürüyüş dergisi ve Dev-Genç tarihini anlatan
kitaplarının tanıtımı yapıldı. Bildiri dağıtılarak ve halkla
sohbet edilerek, halkımız şenliğe davet edildi. Aynı gün
Saraçlar Caddesine 10 adet afiş asıldı. 

7 Ekim günü yine Ayşekadın Yerleşkesi’nde masa açıl-
dı. 

Hepimiz Birimiz, Birimiz Hepimiz İçin
Tutsak Öğrenciler Serbest Bırakılıncaya
Kadar Zulmün Kapılarını
Dövmeye Devam Edeceğiz!

Dev-Genç’liler, tutsak Dev-Genç’lilerin serbest bıra-
kılması talebiyle 3 Ekim günü Marmara
Üniversitesi Göztepe Kampüsü önünde ey-
lem yaptı. Pankartlarını yere sererek ya-
rım saat boyunca oturma eylemi yapan
Dev-Genç’liler, okula giriş çıkış yapan öğ-
rencilere, öğretim üyelerine ve caddeden
geçen halka ajitasyon çekip slogan attılar.

AKP faşizminin 2776 öğrenciyi tutsak
ettiği, parasız eğitim hakkının gasp edil-
diğini anlatan Dev-Genç’lilere, okul önün-
de biriken birçok öğrenci, alkışlarla ve slo-

ganlarla destek verdi. 
Okul girişinde toplanan sivil faşistler, ÖGB ve sivil po-

lisler sürekli olarak Dev-Genç’lilere saldırmak için pro-
vokasyon yaratmaya çalıştı. İlk önce caddede, ellerinde
soda şişeleriyle iki faşist çıktı ve ellerindeki şişeleri otur-
ma eylemi yapan Dev-Genç’lilere attı. Şişeleri atmaları
ile kaçmaları bir olan faşistler, ajitasyonlarla teşhir edil-
di. 

Polisin eylemi bitirme çabasına karşı Dev-Genç’liler,
“Tutsak Dev-Genç’liler serbest bırakılana, haklarımızı ala-
na kadar üniversitelerin ve liselerin önünde olmaya devam
edeceğiz” diyerek, eylemlerini iradi olarak bitirdiler.

Biz Dev-Genç'iz,
Dur Durak Bilmeyiz...

Muharrem'in Cenazesinden,
Hastane Önündeydik Serdar'ın,

Anadolu Konserinden Sonra
Şimdi de Dergimizle Halkın

İçindeyiz!
Batıkent’te Dev-Genç’liler dergi

dağıtımı yaptılar.
7 Ekim günü saat 13.30’da başlanan

çalışma bir buçuk saat sürdü. Çalışma
boyunca yürüyüş okurlarıyla sohbetler
edildi. Ertesi gün ise saat 11.00’da
metro son durakta 12 Ekim’de Harbi-
ye'de yapılacak olan Dev-Genç şenli-
ğinin 50 tane afişi asıldı. Afişleme
sonrası İlkyerleşim Mahallesinde ya-
pılan dergi dağıtımında 15 yürüyüş
dergisi halkımıza ulaştırıldı. Çalışma 2
saat sürdü. 2 gün boyunca yapılan ça-
lışmada toplamda 40 yürüyüş dergisi sa-
tışı yapıldı.

“Yerin Altında, Yerin Üstünde, Ağaçlarda,
Çimenlerde, Yüreklerde, Canlarda Ali İsmail Var!

Her Yerde Ali İsmailler Var, Var Olacak!
Bunu Engelleyemeyeceksiniz!”

Eskişehir'de Ali İsmail Korkmaz için adalet istenilen Adalet Nöbeti’nin
on ikincisi 3 Ekim günü tutuldu. 12 haftadır, adalet özlemi öfkeyle hay-
kırılmaya devam ediyor. Haziran Ayaklanmasının şehitlerini sahiplenen
Eskişehir Forumu, Ali İsmail Korkmaz’ın ve ayaklanmanın diğer şehit-
lerinin katillerinden hesap soracaklarını vurguluyorlar.

12. kez tutulan nöbette konuşan Halk Cepheli Nuriye Gülmen, “Biz kork-
muyoruz. Biz gücümüzü Ali İsmail’den, Abdocan’dan, Medeni’den,
Mehmet’ten, Ethem’den, Ahmet’ten, Hasan Ferit’ten alıyoruz. Biz gücü-
müzü haklılığımızdan alıyoruz. Yaptığınız, yapacağınız hiçbir provokas-
yon bizi yıldıramaz, yıldıramayacak, bunu böyle bilin” dedi.

Eskişehir Adliyesi önünde aynı kararlılıkla, aynı öfkeyle, aynı diren-
çle nöbette olduklarını, adalet istediklerini söyleyen Gülmen Eskişehir Va-
lisi Güngör Azim Tuna’nın katilleri korumak için yaptıklarını sıralayarak,
“Talebimiz net; bütün katilleri cezalandırın, sorumluları yargılayın” dedi.

Edirne Eskişehir
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Bu köhnemiş düzene vurmak,
halklarımızın, analarımızın, biriken
öfkemizin, düşen her bir canımızın
hesabını sormak cüreti ve onuruyla
gidiyorum düşmanın üzerine. 

Amacım; ideolojimizden, inan-
cımdan, sevgimden, bu düzene ki-
nimden aldığım güçle, halk düş-
manlarına vurmaktır. 

Şehitlik de savaşın bir gerçeği.
Şehit düşme onuruna kavuştuğum-
da yüzümde bir gülümseme olacak.
Cepheli olarak savaşmanın, düş-
mana vurmanın, yare kavuşma-
nın rahatlığıdır bu. 

Partim-Yoldaşlarım; 

Şehitliğimden sonrası için is-
tediklerim: Hiçbir yoldaşımızın,
analarımızın zorluklar yaşamasını
istemem. Şehit düştüğümde; kö-
yüme gömülmektir isteğim. Ol-
madığında yoldaşlarımın uygun
göreceği vatanımın bir yerinde de
olabilir mezarım, içim rahattır.

Mezarlarımızın örgütleyici ol-
duğunu düşünüyorum. Ve bizim
köyde hiç devrimci mezarı yoktur.
Güzeldir köyüm, ülkemin her yanı
gibi. Cenaze töreni yapılabilirse
eğer, Melek'in fotoğrafı da taşınsın
isterim. Sloganlarımızda da olsun,
"Melek Serin Ölümsüzdür" diye
de sloganımız atılsın. Ve meza-
rından bir parça toprak atılsın me-
zarıma, bunu daha önce ailelere
de söyledim. Başım altında Me-
lek'in mezarından bir avuç toprakta
da olabilirse... Melek devrime

inandı, yoldaşlarını çok sevdi. Yan-
yana taşınmaktı ahtımız, beraber
şehit düşmek nasip olsun diyorduk,
olmadı... Şehitliğim, eylemim iki
kişiliktir. Tetik parmağımda bütün
şehitlerimiz olacak, Melek de
olacak, bunu iliklerime kadar ya-
şıyorum. Öfkemde, kinimde, bi-
lincimde, inancımda, sevgimde-
dir. Bende çok emeği vardır. Bir
Cepheli gibi sevmiştir, bir Cep-
heli gibi sevdim... Devrim inan-
cım, halkıma-vatanıma sevgim ör-
gütümün yol göstericiliğinde, eme-
ğiyle bilincimde yerli yerine otur-
muştur. 

Halkımızın içinden geldim, saf-
larımızda halkın değerleriyle dev-
rim mücadelesinin birleştiğini gör-
düm. Cepheli olmanın onurunu
yaşadım. 

Yapacak daha çok işim, öğre-
neceğim çok şeyim olduğunu her
geçen gün daha fazla hissettim. 

Keşkelerim oldu, yapamadık-
larım, eksik-yanlış yaptıklarım.
Hepsiyle ideolojimizin, devrim
düşümüzün gücüyle mücadele et-
tim. 

Şimdi en  büyük hayalim so-
rulacak hesabımızdan bir par-
çasını yerine getirmek, düşmana
iyi bir vuruş yapmak ve çok sev-
diğim memleketime onurluca gi-
debilmektir. Köyümde zorluk çı-
karmayacakları inancındayım.

Silahımı kuşandım ve artık andım vardır ki,
ben toprağa düşünceye kadar
silahım düşmeyecek elimden. 

Bu yola gönüllülüğümle, isteyerek ve bu 
savaşın en temel yasasını bilerek çıktım;

ölmek ve öldürmek.

Muharrem Karataş’tan 
Yoldaşlarına
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Sevgili Ailem;

Hepinizle tek tek devrimi, zulmü, gelecek düşümüzü,
vatana, halka sevgimizi konuşmak anlatmak isterim. 

Şimdi sözlerle değil de savaşla, şehitliğimle anlatı-
yorum. Zulmü tanıyorum, olmadık yalanlar söyleyecek,
karalayacak, “örgüt zorladı” diyecek, “terörist” di-
yecek... 

Bilin ki; inanarak, isteyerek devrimcilik yapıyorum,
mücadelede yerimi aldım, zulme karşı silahımı ku-
şandım. Ve zulümden hesap sorarken şehit düşersem
, onur ve gönül rahatlığı ile yürüdüm yolumu.

Sevgili anne ve baba; sizler için zor olacağını biliyorum.
Acınızdan önce gururunuz gelsin, evladınız zulmün kar-
şısında dimdik durdu bilin. Bugün uğruna ölesiye inan-
dığım değerlerin temelinde sizin öğrettikleriniz de
vardır. Anne daha biz çocukken pazardan iki tane muz
alamadığın için nasıl eziliyordu ana yüreğin, şimdi o
yoksulluk acısı bilincimde kodamanlara, zulmün sahip-
lerine kinimdir. Kapımızdaki iki üç ineği güderken nasıl
arkadaş seçeceğimi öğrettin. “Azığındaki dürümünü
bölüp çoğunu sana veren arkadaşındır” dedin, şimdi
o öğrettiğin hayatı canını paylaşan yoldaş sevgimdedir. 

Baba, nasıl çalıştın didindin yıllarca, “ceketimi satar
seni okuturum” dedin, öyle de yaptın, varınla yoğunla
okuttun. 

Sizden öğrendiklerimle devrim okulundan öğren-
diklerim birleşti, yalnız benim babam için değil de
yoksulluğun çaresizliği içindeki bütün babalar için
çarpıyor yüreğim. Sana sırf adın Ali diye işkence yapan
soysuzlar hiç durmadı baba. Yoldaşlarım kaybedildi, iş-
kencede katledildi, diri diri yakıldı. Bunları bilip de
durmak yakışmazdı öyle değil mi? Ben bu yola isteyerek,
önümde neler olduğunu bilerek çıktım. 

Siz demez miydiniz hep, başladığın işi yarım bırakma
diye? Bize başladığımız işi tamamlamak yakışır. Dev-
rimcilik bir heves değil, ömür boyudur. 

Yoldaşlarımı basın bağrınıza, onlar hesapsız, ki-
tapsız gelecektir size.

Kardeşlerim, yeğenlerim, akrabalarım... İnsan rüya-
larında ençok doğduğu büyüdüğü toprakları görüyor.
Ben de ençok memleketimde zulme karşı mücadele
ediyor olarak rüyalar gördüm, yanımda yoldaşlarım, ya-
nımda sizler, yanımda Melek... Yani hep sevdiklerim
oldu. Ülkemi ve halkımı çok sevdiğimi bildiğinize ina-
nıyorum. Devrimciliğimin özü bu sevgimdedir. Toprağı
çok sevdim, ondaki canı hissettim. Başımda ağaç gölgesi

olsun isterdim elbet, ama bizim mezarlıkta olmaz. 

Evin yanında bir karadut ağacı var. Melek ve benim
için dikmiştim. Karadut ulu bir ağaçtır, biz büyürken
karadut da büyüyecek, kök salacaktı toprağa. Yarım
kaldı bazı şeyler ama sevdamız büyüdü. Karaduta bir su
verirsiniz olur mu...

Sevgili Gülcan Anne; beni bağrına basacağını bili-
yorum, inanıyorum. Melek ellerimin arasından gitti. Her
türlü yalan söylenmiştir, daha da söylenecektir. İnanma.
Melek inanarak isteyerek büyük bir coşkuyla devrimcilik
yaptı. Cesurdu, ve kocaman bir yüreği vardı. Şimdi
birkez daha senden canından parçana kızına ve bana
inanmanı istiyorum. Yalanlara inanma. Devrimciliği is-
teyerek yaptığımızı bilin.

Kızın tertemiz bir sevgi besledi, kızını tertemiz
sevdim. Beraber kurduğumuz düşlerin sorumluluğu ile
yürüdüm bende. 

Sen içini ferah tut. Sizleri çok seviyorum. Halkımı,
vatanımı, topraklarımı çok seviyorum. Mücadelemi se-
viyorum. 

Yalanlara inanmayın. İnanacağınız yoldaşlarımdır.
Cenazemde yoldaşlarımla birlikte olun. 

OLANCA SEVGİMLE 

Muharrem Karataş’tan Ailesine Yazdığı Son Mektubu
Yoldaşlarımı Basın Bağrınıza, 

Onlar Hesapsız, Kitapsız Gelecektir Size

Muharrem Karataş adına...
iddia ediyorlar, Giremezsin bizim kalemize,
cevaplıyor bizimki ''girerim''diye,
emin konuşuyorlar: vuramazsın bana,                  
dokunamazsın bile elime
cevaplıyor bizimki: ''pir sultan oldum,                 
bağladım kılıfı belime''
bir elinde sevdalısının yazması,                               
bir elinde silah,
vuruyor, nefret dolu, cüret dolu yüreği
patlıyor duvarlar, sarsılıyor zulmün beyinleri,
bizim yiğitlerimiz işte, yeni çağın Bedrettinleri,
ve diyorlarki: seni yakalayacağım,                       
çıkamazsın buradan
cevaplıyor bizimki: ''ben hiç kaçmadım ki''...
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Muharrem Karataş’ın yoldaşları
eylem anından itibaren yoğun duy-
gularla; çalışmalarını sürdürdüler.

Yoldaşımızı fiziken kaybetmiş ol-
manın hüznü, düşmana sorduğumuz
hesabın sevinci ve asıl olarak da her
iki duygunun da büyüttüğü KİN VE
ÖFKE VARDI. Hesap sormanın; hal-
ka, halk çocuklarına uyguladıkları
vahşetin hesabını sormanın gururunu
ve onurunu yaşamanın sevinci için-
deydi. İşte bu duygu ve düşüncele-
rinden kesitler sunuyoruz…

***
Muharrem’in yoldaşı konuşu-

yor: Haberleri izleyince hemen de-
miştik eylem bizim.

FHKC’li bir ilişkimiz geldi dün;
“eylem olmuş, sorumluları kesin siz
yapmışsınızdır ” dedi. “Onların hedefi
net olur” demiş.

Biz de evet “bizim” dedik.
Yani dostumuz düşmanımız herkes

biliyor bizi.
-  Şehidimiz karşısında eylemimiz

karşısında hem onur duydum, hem
de kalbim sıkıştı.

Çünkü daha biz bir şey yapama-
dık.

Açıklamadaki şu noktalar çok gü-
zeldi.

İnsan hakları savunucularına çağrı
buyurun yapın o zaman dememiz.

Savaşçı halk çocukları yetiştirmeye
devam edeceğiz.

İnsanlığın şahdamarı savaşmaya
bağlanmıştır.

İşte bütün bunlar bizim ideoloji-
mizin güçlülüğünün ispatı ve devrimi
yapacağımızın iddiasıdır.

Şah damarımız savaşımız.
Halk çocukları yetiştirmeye devam

edeceğiz. İşte bu iki gerçek bizi dev-
rime götürecek. Arapçaya çevirdik;
basına ve elimizdeki bütün mail ad-
reslerine gönderdik. Ayrıca Hürriyet’in
manşetini kullanabiliriz…

2 bin polisle abluka.
2 bin katile karşı 2 koca yürek. 
Canımızın içi, gözümüzün yüre-

ğimizin beynimizin bir parçası olan
şehidimiz önünde eğiliyorum.

***
Muharrem’in yoldaşı konuşuyor:

Akşam eylemi görünce ilk düşündü-
ğüm şey tutsaklarımız oldu. Şimdi
sabaha kadar televizyonun karşısında
oturacaklar dedim, birbirlerine sesle-
necekler kelimeleri uzatarak... Tilililer
çekecekler... Bu akşam da hemen
anma. Muharrem Sincan’ın tutsağıydı,
ayrı bir gururu olacak Sincan ailesi
için. Yürekleri yerine sığmıyordur

şimdi. Ellerini koyacak yer bulamı-
yorlardır. Öfke... Gurur... Birbirine
girmiştir şimdi. 

Sokaklara akıtılan kanımızın he-
sapsız kalmayacağını, halkın çocuk-
larını birer böcek gibi ezen, kafalarına
kurşun sıkıp katledenlerden sadece
bizim hesap soracağımızı gösterdik
dünya halklarına. Yine başladılar, An-
kara’nın en işlek caddesinde, Anka-
ra’nın orta yerinde, Meclis’e üç yüz
metre uzaklıkta diye yazıp çizmeye.
Korkularını anlatıyor bu cümleler. Fe-
dayı kuşanıp düşmanın beyninde pat-
layan, korkularını büyüten şehidimizin
anısı önünde eğiliyorum. 

Şimdi Muharremin hesabını sormak
görevimiz. Ona layık olacağız. Umu-
dumuzun coşkusu, şehidimizin sıcak-
lığıyla selamlıyorum... 

Yaşasın Parti Cephemiz. 
***
Muharrem’in yoldaşı konuşuyor:

- Eylem, eylemin hedefi ve açıkla-
mamız hedefi tam ortasından vuruyor. 

-  Gelinen aşamada savaşımız da
ayrı bir boyut kazanmıştır. Bugün
artık düşmanla karşı karşıya savaşan,
teke-tek vuruşan bir durumdayız. Atı-
lım sürecinde bile düşmanla savaşan
tek biz değildik. Hele 12 Eylül koşulları
artık hiç yok. 

- Bir tarafta düşman var, bir tarafta
halk ve halk adına biz varız. 

-  Böylesi bir süreçte savaşı yük-
seltme cüreti sadece feda kültürüyle
de mümkün değil. Asıl belirleyici olan
siyasi cüretimizdir. 

-  Eylemden hemen sonra Vali’nin
yaptığı açıklamada yaralı yoldaşımızın

ŞİMDİ MUHARREM’İN HESABINI SORMAK GÖREVİMİZ!
ONA LAYIK OLACAĞIZ; BULUNDUĞUMUZ HER YERDE
İŞİMİZİ EN İYİ ŞEKİLDE YAPACAK, GÜNÜMÜZ GELİNCE

BİZ DE DÜŞMANIN İNİNDE
MUHARREM’İN TALİMATIYLA PATLAYACAĞIZ!..

Halkın Adaleti Gecikmedi! 
Halkımıza, Yoldaşlarımıza Yaptıklarının 

Bedelini Ödeyecekler! 
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hayati tehlikeyi atlattığı açıklaması,
bizim son süreç eylemlerindeki psi-
kolojik üstünlüğü sağlama konusunda
önemli bir mesafe katettiğimizi gös-
teriyor. Yaralı savaşçımızı katletmeye
çalışmayacakları itirafında bulunu-
yorlar adeta. Meryem’i katletmelerini
engellemek için yaptığımız eylemlerin
aynısının olmasından korktuklarını
gösteriyorlar. 

-  Diğer taraftan da bizzat Erdoğan
hareketimize yönelik gerekli cevabın
verilmesi gerekiyor derken bir yandan
intikam çağrısı yapıyor, bir yandan da
‘gerekli cevabı vermezsek acizlik olur’
hem iç çelişkilerini ortaya koyuyor,
hem de yedikleri darbeden şaşkına dö-
nen polisleri cesaretlendirmek istiyor. 

-  Bildirinin terör vurgusu ve verilen
örnekler çok sade ve net. Biz de açık-
lamanın hızla değişik dillere çevrilmesi
yaygın dağıtılmasını organize ederiz. 

-  Elbette şehit ve tutsak vermemiz
yüreklerimizi dağlıyor ve düşmana
kinimizi yükseltiyor. Ama düşmanla
teke tek kaldığımız bu savaşta şehit-
likler ve savaşçılarımızın feda kültürü,
daha büyük adımlar atacağımızın da
garantisi olduğunu gösteriyor. 

***
Muharrem’in yoldaşı konuşuyor:

Haberleri ilk seyrederken bir aile ile
birlikteydik. 

Hem Ankara’nın göbeğinde olması,
hem emniyet müdürlüğünü hedef al-
ması, son süreç, şehitler ve Berkin ile
ve tabi eylemin cüreti ve hedefi ile
bizim olduğundan kimsenin kuşkusu
olmadı. 

Zaten açıkçası herkes ayaklanmaya
ilişkin hesap sormamızı hem istiyor
hem bekliyordu. 

Şehitlerimizin hesabını yeni şehitler
vererek sormamız bizim savaşımızın
niteliğidir aynı zamanda. Kazanmaya,
iktidara odaklanmış, sınıf kiniyle dolu
yanıdır. Şehitlerimizin hedefi iktidarsa,
bizim hedefimiz de şehitlerimizdir.
Bu duygularla biz de şehidimizi se-
lamlıyoruz.. 

***
Muharrem’in yoldaşı konuşuyor:

-  Eylemi biz televizyondan geçen alt
yazıdan ve son dakika haberlerinden
öğrendik. Düşman ve burjuva basın
gizlemeye çalışsa da eylemin tarzı,

hedefleri, politik mesajları ve bizim
dışımızda böyle bir eylemi yapacak
hiçbir örgütün olmaması nedeniyle
eylemi biz hemen orada sahiplendik.
Ve bizim olmasından kuşku duymadık.
Haberleri hep bu gözle izledik. Eylem
büyük bir coşku yarattı.

***
Muharrem’in yoldaşı konuşuyor:

Düşman en güçlü olduğu karargahla-
rında vuruldu. Adeta oluşturdukları
“polis kampüsü” basıldı. Aylardır
halka saldıran, faşist terör uygulayan,
düşmanın ne kadar zavallı ve aciz ol-
duğu, “kendini bile koruyamadığı”
herkese gösterildi. 

-  Bu eylem ile herkesin yüreğine
su serpildi. Halkın adaletsiz kalma-
yacağı gösterildi. 

-  Politik muhtevası çok güçlü bir
eylem... Ve hiç kimse bu eylemi çar-
pıtamaz. Burjuva basına yorumlar ya-
zan sivil faşistler bile bu eylemi ka-
ralayamadı. Hatta “polis kendisini
koruyamıyorsa” dediler. “Hani bun-
ları takip ediyordunuz” türü şeyler
yazanlar bile oldu. 

-  Önceleri oligarşinin sözcüleri,
“takip ediyoruz, sınırdan giriş yap-
tılar” yalanı ile halkı oyalıyordu.
Şimdi o yalanları bırakmak zorunda
kaldılar. 

-  Bizim eylemlerimiz hem cüretli,
hem oligarşiye parmak ısırtan cinsten,
hem de hedefler açısından çok zen-
gin. Birbirini tekrar etmiyor, kısır-
laştırmıyor, hedef gösterip, düşmanı
teşhir ediyor. 

***
Muharrem’in yoldaşı konuşuyor:

Düşmanla teke tek bir savaş içindeyiz.
Artık ne Kürt milliyetçileri var, ne de
ufak tefek de olsa oportünistler var.
Bir tek biz varız, bir de düşman. 

-  Vali korkusundan yaralı arkada-
şımız için hemen açıklama yapıp
hayati tehlikesi yok diyor. Çünkü
bizim misilleme yapmamızdan kor-
kuyor. 

-  Tayyip de “cevap vermeliyiz
yoksa acizlik olur” diye adamlarına
cesaret vermeye çalışıyor. 

- Çok zorlu bir sürece giriyoruz
ve bu süreç de savaşarak, şehit ve
tutsaklıklar pahasına olacak. Düşmana
aman vermeyeceğiz. 

Eylemi CNN TV izlerken öğrendik.
Melih Gökçek konuşup duruyordu.
ODTÜ eylemlerini biz yapıyormuşuz. 

Adımızı anıp duruyordu, bu esnada
son dakika haberi verdiler. Polis ve
roketi duymak yetti. Biz olduğumuzu
anladık.. 

Eylem çok güzeldi. Hiç beklemi-
yorlardı ve bu kadar mobesenin olduğu
yerde eylemi yapabilmiş olmak, en-
gelleyememeleri şok etkisi yarattı. 

Muammer Güler konuşamadı zaten.
Klasik bir kaç laf söyleyip kaçtı...
Zevzek yardımına koşmamıştı. 

Açıklamanın tamamını okuduk.
Büyük teknolojik aletleri, Amerika’nın
istihbaratını yenebileceğimizi göster-
mek açısında güzel bir eylemdi. 

Bizimde günümüz gelecek, katle-
dilenler adaletsiz kalmayacaklar dedik
bir kez daha. Ve açıklamada söylendiği
gibi “insanlığın şahdamarı savaş-
maya bağlanmıştır, savaşmamak
yok olmaktır”. İnsanlık için, yaşamak
için, onurlu bir yaşam için savaşmak
dışında bir seçeneğimiz yok. 

Şehitlerimiz, içimiz yanıyor bir
yandan, öte yandan gurur kaynakla-
rımız. Savaşçılarımızın kanları ile ay-
dınlanıyor bu yol ve onlar sayesinde
daha çok sarılıyoruz bu mücadeleye.
Devrimi en çok onlar için istiyoruz.
Eylemimizi kutluyor, şehidimizi se-
lamlıyoruz. 

***
Muharrem’in yoldaşı konuşu-

yor:
Bugün Ankara’daki eylem haberini

ve şehidimizin haberini aldık. Eylemin
hedefi ve zamanı itibariyle yine halkın
adaletinin uygulandığı düşmana korku
salan bir eylem oldu. İstediği kadar
korusun, istediği kadar kameralarla
donatsınlar halk savaşçılarına engel
olamıyorlar, olamayacaklar. Gurur
duyduk, onur duyduk...

Düşman ne kadar önlem alırsa
alsın biz feda bilinciyle donanmış sa-
vaşçılarımızla, inlerine kadar girip
beyinlerinde patlıyoruz. Halkın adaleti
gecikmedi, halkımıza yaptıklarının
bedelini ödeyecekler. 
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2 Ekim tarihli Bugün gazetesinde
küçük bir haber vardı. Haberde “Em-
niyet İstihbarat Daire Başkanlığı’nda
görev değişiklikleri devam ediyor”
diyor. 

Haber diğer gazetelerde yer al-
madı. Bugün gazetesi de olabildiğince
küçülterek vermiş haberi... 

Ancak neden küçültüldüğü ve ba-
sında yer almadığı Emniyet Genel
Müdürülüğü’ne Cephe savaşçıları
tarafından yapılan roketli saldırılardan
sonra sır olmasa gerek. 

Sorulan ilk soru, “Başkent’in gö-
beğinde bu eylemler nasıl yapılıyor”
olmuştu. 

Öyle ya; dünyanın en iyi korunan
yerlerinden birisi olan Amerikan Bü-
yükelçiliği’ne girilmiş ve
feda eylemi yapılmıştı. 

MİT’inden JİTEM’ine,
CIA’sından FBI’ına, MOS-
SAD’ına  “istihbarat zaafi-
yeti” tartışılırken, binlerce
kamera görüntüleri incelenip
“ip uçları” aranırken yine
Başkentin göbeğinde Adalet
Bakanlığı ve AKP’nin Genel
Merkez’ine yönelik Law si-
lahlı ve bombalı eylemler
gerçekleştirildi. 

Çiçeği burnunda İçişleri
Bakanı Muammer Güler ve
Zevzek Hüseyin Çelik çıkıp

kameraların karşısına şaşkın şaşkın
“kem-küm” etti... Zevahiri kurtarmak
için onlarca evi, dernekleri, sendi-
kaları bastılar. Ödleri koptu, polis
şefleri operasyonu yapmaya dahi ara-
bayla gidemediler, helikopterlerle şe-
hir içinde okul bahçelerine indirme
yaparak korkularını gidermeye ça-
lıştılar. 

Hepi topu iki el bombası, bir Law
silahı ve iki Cephe savaşçısıydı...
Binlerce polisle sürek avına çıktılar
fakat elleri boş döndüler... 

Suriye’ye mi kaçtılar, Yunanistan’a
mı kaçtılar tartışması sürerken yine
Başkentin göbeğinde hem de bu sefer
oligarşinin güvenliğinden sorumlu
250 bin polisin sevk ve idare edildiği
Emniyet Genel Müdürülüğü ve Ek

Hizmet Binası roketle vurulmuştu... 

Burjuvazinin her konuda “uz-
man” kalemşörleri “istihbarat zaa-
fiyeti” diye teşhisi koydular... 

İçişleri Bakanı Muammer Güler
bu sefer Zevzek Hüseyin Çelik’i ya-
nına almadan çıkmıştı açıklama yap-
maya. Yine “kem-küm...”

Bu sefer köpeklerinin yardımıyla
Cephe savaşçılarından birini katledip,
diğerini ağır yaralı yakalamışlardı.
Ancak Muammer Güler tam “aferin”
diye alkış beklerken “eylemin neden
önlenemediği, Başkentin göbeğinde
bu eylemlerin nasıl yapıldığı, An-
kara’ya kadar nasıl gelindiği, Em-
niyet Genel Müdürlüğü vuruluyorsa,
istihbarat örgütlerinin, kameraların
ne işe yaradığı” tartışılmaya, Mu-
ammer Güler yerden yere vurulmaya
devam edildi. 

İşte Muammer Güler, burjuvazi
böyle nankör oluyor. Bir gün kendi-

lerini güvende hissetmediler
mi, senin bir devrimciyi kat-
lederek, birini de ağır yaralı
elde ettiğin “başarılı” ope-
rasyonunu bile görmüyorlar...
Hala “istihbarat zaafiyeti”
diye tutturmuş gidiyorlar... 

Bilmiyorlar ki, Cephe’nin
eylemlerini Amerika bile en-
gelleyemiyor...

Akıl vermesi beleş... Çok
bilmiş “uzmanlar” konuşuyor
işte... Dünyanın en gelişmiş
“güvenlik önlemleri”nin ol-
duğu Sabancı’nın ikiz kule-
lerine de girmediler mi?

 1 İstihbarat Daire
Başkanına SÜRGÜN

 2 İstihbarat Daire Başkan
Yardımcısına SÜRGÜN

 8 İstihbarat Şube
Müdürüne SÜRGÜN

 23 İlde Toplam 160
İstihbaratçıya SÜRGÜN

 Ankara’dan 28

İstihbaratçıya SÜRGÜN

 Cephe Savaşçıları
Tarafından Roketlenen
Emniyet Genel
Müdürlüğü’nden 17
İstihbaratçıya SÜRGÜN

 AKP, İstihbaratçıları
değiştirerek Ne Kendini
Ne de Faşist Kurumlarını
Koruyamaz!

 1 Şubat 2013: Ankara’da Amerikan
Büyükelçiliği’nde Cephe Savaşçısı
Alişan Şanlı Tarafından feda eylemi
yapıldı.

 19 Mart 2013: Ankara’da Adalet
Bakanlığı’na Bombalı eylem yapıldı,
AKP Genel Merkezi ise  Law silahıyla
vuruldu!

 20 Eylül 2013: Ankara Emniyet Genel
Müdürlüğü ve Ek Hizmet Binası aynı
anda roketatarla vuruldu

Oligarşinin Dengelerini Sarsan Devrimci Eylemin Gücüdür
Emniyet Genel Müdürlüğü’nün Roketlenmesinden Sonra 

160 İstihbaratçıya Sürgün!
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Ney-
se ki, “güvenlik
zaafiyeti” diye tutturan
“uzman”ların sesini kesmek için
AKP bir yol bulmuş. 

160 İstihbaratçıya Sürgün
Bu sürgünlerle Cephe’nin hesap

soran eylemlerini engelleyemeye-
ceklerini AKP iktidarı da çok iyi bi-
liyor, fakat “günah keçisi” lazım... 

160 istihbaratçının sürgün edil-
mesi, Cephe’nin eylemleri karşısında
AKP’nin korkusu ve  “günah keçi-
leri”yle vaziyeti kurtarmaktan başka
bir şey değildir. 

Adalet Bakanlığı ve AKP Genel
Merkezi’ne düzenlenen eylemlerden
sonra, içlerinde Şube Müdürleri ve
Müdür yardımcılarının bulunduğu 11
kişi görevlerinden alınıp sürgün edil-
mişti... Şimdi de alt kadroların da
içinde yer aldığı Ankara, İstanbul,

İ z m i r
başta

o l -

mak üzere
23 ilde toplam

160 istihbaratçı görevle-
rinden alınarak sürgün edildi. 

Ankara’dan sürgün edilen 28 is-
tihbaratçıdan 17’si Cephe Savaşçı-
larının roketle vurduğu Emniyet Ge-
nel Müdürlüğü’nde çalışıyordu. 

Tabii ki, en çok da bu sürgünleri
onlar hak etti. Burunlarının diplerine
kadar girip eylem yapıyorlar... Ken-
dini koruyamayan bir Emniyet Genel
Müdürlüğü kimi nasıl koruyacak?
Burunlarının dibine kadar girenlerden
haberleri olmuyorsa kimden haberleri
olacak? Yerine gelenler gözlerini dört
açar böylece... 

Peki çözüm olacak mı? Sürgün-
lerle, daha çok tedbir alarak, her yeri
kameralarla, istihbaratçılarla doldu-
rarak halkın adalet arayışını engel-
leyebilecekler mi? 

Cephe’nin eylemlerine engel ola-
bilecekler mi?

Hayır olamayacaklar. Her yeri is-
tihbaratçılarla doldursalar da, her
yere kamera kursalar da halkın adalet
arayışına, Cephe’nin halkın adaleti

olan eylemlerine engel olamazlar,
olamayacaklar... 

AKP, halka ve devrimcilere al-
çakça saldırmaya devam ediyor. 

Sadece polisiyle, itiyle MİT’iyle
saldırmıyor, mafya artığı çetelerini
de devreye sokuyor. 

Sadece TOMA’larla, panzerlerle,
coplarla saldırmıyor, yoksul halkı-
mızın yaşadığı mahallelerimizde
uyuşturucuyla halkımızı zehirliyor.
Hırsızlıkla, fuhuşla, alkolle, kumarla
halkımızı yozlaştırarak saldırıyor... 

İşçinin, memurun kazanılmış tüm
haklarını gasp ederek, kölelik yasa-
larını çıkartarak saldırıyor. 

Kentsel dönüşüm adı altında ev-
lerimizi başımıza yıkarak, mahalle-
lerimizi tekellere peşkeş çekerek sal-
dırıyor. 

AKP’nin bu saldırıları karşısında
halkımız susmayacak. Halkımızın
Ekmek, adalet ve özgürlük talepleri
bitmeyecek. 

Adaletin olmadığı yerde halk ken-
di adaletini arayacaktır. 

Halk Kurtuluş Savaşçılarının ey-
lemleri halkın adaletidir. Halkımız
adaletsiz kalmayacak... AKP’nin sür-
günleri sadece korkusunun ifadesidir... 

Cephe'nin Emniyet Genel Mü-
dürlüğü ve Ek Hizmet Binası’na ro-
ketli eyleminden sonra, korku sin-
yalleri ilk TBMM'den verildi. 

Suçlarını biliyorlar tabii ki...
TBMM halka karşı her türlü karar-
ların, kanunların, yasaların çıkartıldığı
yer. 

Cephe açıklamasında da bu açıkça
belirtiliyor. 

Amerikan Elçiliği’ne yapılan feda
eyleminden sonra, Meclis’i mesai
saatleri içinde halkın ziyaretlerine
kapatmışlardı. Halk ancak hafta son-
ları turistik gezi olarak TBMM'yi
ziyaret edebilecekti. 

Ancak bu önlemler de yetmemiş
ki oligarşinin temsilcilerine, yeni

önlemler alıyorlar. 
25 Eylül'de TBMM'de vekilleri

koruyan polislere olası suikastlere
karşı eğitim verdiler. 

Emniyet Genel Mürdürlüğü Kri-
minal Polis Laboratuvarı Daire Baş-
kanlığı'nda Emniyet Amiri olan Ersin
Taze suikastlerde kullanılan silahlar
hakkında bilgi verdi. Bu silahların
Meclis’e nasıl sokulacağını, bu tür
silahları gördüklerinde nasıl tanıya-
caklarını anlattı. 

Tanıttığı silahlar kalem, şemsiye,
baston gibi kamufle edilmiş, görül-
düğünde silah olduğu anlaşılmayacak
türde silahlar... 

Ersin Taze bu konuda esas olanın
dikkat olduğunu söylüyor. Verdiği

eğitimin önemini belirtmek için de
Cephe'nin Amerikan Büyükelçiliği'ne
yaptığı eylemi örnek vererek şöyle
diyor: 

"AMERİKAN ELÇİLİĞİNE Gİ-
REBİLMİŞLERSE HER YERE Gİ-
REBİLİRLER DİYE BAKMALI-
YIZ. ÖLÜMÜ GÖZE ALMIŞ
ADAMLAR, BUNLAR EN TEH-
LİLEKELİLERİDİR."

Eğitimin önemini kavratmak için
örneklerinizi çoğaltabilirsiniz. AKP
Genel Merkezi’ni, Kızılay’ın göbe-
ğinde Adalet Bakanlığı’nı, Emniyet
Genel Müdürlüğü’nü vurabiliyorlarsa
her yeri vurabilirler... Aman ha...
gözünüzü dört açın.... 

Cephe’nin Eylemlerine Karşı TBMM’deki Koruma
Görevlilerine Özel Eğitim Verildi!
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Dünya imparatorluğunu ilan eden
Amerika Iarak’ın işgalinden sonra
direnişle karşılaşınca “yeni bir Viet-
nam” benzetmesi yapılmıştı.  Bu
benzetmeye itiraz eden dönemin
ABD Savunma Bakanı Donald Rums-
feld, “çünkü orada bir Giap, Ho
Chi Minh yok” demişti.

General Vo Nguyen Giap; Ame-
rika’nın, bütün olarak emperyalistlerin
yüzyıllar boyunca unutamayacakları
korkulu rüyası, kabusudur... 

Ezilen, sömürülen, vatanı işgal edi-
len tüm dünya halklarının yenilmez
komutanı, yol göstereni, kahramanı...

General Vo Nguyen Giap, 4 Eylül
2013 tarihinde 102 yaşında yaşamını
yitirdi. 

General Giap sadece dünya halk-
larının değil, askeri ve siyasi savaş
dehasıyla düşmanının bile sonsuz
saygısını kazanan bir komutandır. 

ABD Savunma Bakanı Donald
Rumsfeld’in sözleri de bunun ifade-
sidir. 

Elbette General Giap eşsiz bir
komutandır. Ancak emperyalistler
yanılmaktadır. 

Ki, “orada bir Giap, Ho Chi
Minh yok” diyerek Irak’ı işgal eden
Amerika Irak’ta nasıl da yanıldıklarını
görmüştür. 

Emperyalist işgaller, sömürü, zu-
lüm olduğu sürece, emperyalizm
dünyada yerle bir edilip yıkılmadığı
sürece Giaplar hep olacaktır. General
Giap halkların yüreğinde yaşayacak,
halklara öncülük edecektir... Giap
halk kurtuluş savaşçılarına yol gös-
terecektir. 

Savaş dehası olarak tarihe adını
yazdıran General Giap düzenin askeri
okullarında okuyarak Generallik rüt-
besini almadı. 

General Giap Vietnam Halk Or-
dusu’nun kurucusu ve başkumanda-
nıydı. 

Giap, Ho Chi Minh tarafından
bu göreve getirilmeden önce Than
Long adında bir özel okulda öğret-

menlik yapı-
yordu. Özel
bir okulda öğ-
retmenlik ya-
pan Giap’tan
tüm dünya
halklarına yol
g ö s t e r e n
Giap’a... 

Onun en
büyük savaş
dehası, emper-
yalizmin en
güçlü, en ge-
lişmiş tekno-
lojiye sahip si-
lahlarıyla do-
natılmış 500
bin  kişilik
Amerikan or-
dusu ve 900
bin kişilik iş-
birlikçi orduya
karşı 7’den
70’e Güney ve
Kuzey Viet-
nam halkından
oluşan 30 mil-
yon kişilik halk ordusunu oluştur-
masıydı. 

General Giap 30 yılı aşkın süren
direnme savaşında ne Japon emper-
yalistlerine, ne Fransızlar’a ne Ame-
rikan emperyalizmine ne de işbir-
likçilerine savaşın başından itibaren
hiç şans tanımadı. Halk savaşının
kesin zaferine inanıyordu. 

Dünyadaki tüm emperyalistler ve
işbirlikçileri birleşse başka bir ülkeyi
işgal etmek için 30 milyonluk bir
ordu oluşturamaz. Giap bütün halkı
savaşan bir ordu haline getirmeyi
başarmıştır. 

General Giap Vietnam Halk Sa-
vaşı’nın gücünü şöyle tarif  ediyor:
“Partimizin askeri çizgisi, devrimci
şiddeti yığınların şiddeti, devrimi
yığınların eseri olarak anlayan dev-
rimci şiddetin Marksist-Leninist kav-
ranışının yaratıcı bir uygulamasıdır.
Devrimci şiddet, kitlelerin politik
güçleriyle halkın silahlı güçlerini,

silahlı mücadeleyle siyasi çalışmayı,
genel ayaklanma ve halk savaşında
son bulacak şekilde birbirine bağla-
malıdır. şiddet anlayışının böyle de-
rinden ve doğru kavranışı, tüm halkın
ve ulusun güçlerini harekete geçir-
meyi ve örgütlemeyi mümkün kılar.
Düşmanla sadece silahlı güçlerle
değil, mevcut her araç kullanılarak
tüm toplumca savaşılır.

... Vietnam halk savaşının karak-
teri, ... tüm ülkede mücadelenin sıkı
ve bilimsel örgütlenmesi ve müca-
delenin esnek yöntemleri sayesinde
30 milyondan fazla Vietnamlı’nın
ulusal kurtuluşun cesur savaşçıları
haline gelmesidir.”

***

16 Ağustos 1945'te çeşitli partiler
ve halkın değişik kesimlerinin tem-
silcilerinin katılımıyla Ulusal Kongre
toplanır. Kongre Ho Chi Minh baş-
kanlığında yeni bir Ulusal Kurtuluş
Komitesi seçer. Komite ulusal ba-

2 Eylül 1945'te Japon
emperyalistlerini ve Fransız
işbirlikçilerini ülkeden ko-
varak Vietnam'ın bağmı-
sızlığı ilan edildikten sonra
Vietnam’da Savunma Ba-
kanlığı ve kurduğu Halk
Ordusu’nun başkuman-
danlığını yaptı.

Fransız işgaline karşı 10
yıl süren direnme savaşında
ve daha sonra Amerikan işgaline karşı 1975’e kadar
sürecek olan direnme savaşının yenilmez kuman-
danıydı. 

Amerika ve işbirlikçilerini kesin yenilgiye uğratılıp
Vietnam'dan kovulmasından sonra  iki Vietnam'ın
birleşmesiyle 1976'da kurulan Vietnam Sosyalist
Cumhuriyeti'nin 1980 yılına kadar Savunma Ba-
kanlığı’nı yaptı. 

General Giap emperyalizmi yeryüzünden silene
kadar savaşan halk kurtuluş savaşçılarına yol gös-
termeye kumandanlık yapmaya devam edecek...
General Giap’ı halk kurtuluş savaşımızda yaşata-
cağız!.. Yaşasın Halk Savaşının Zaferi...

General Giap: Devrimin Yenilmez Komutanı
General Giap’ı Halk Kurtuluş Savaşımızda Yaşatacağız!

ÇETELERİ AZMETTİREN, KORUYAN, AKP’DİR!50

Yürüyüş

13 Ekim
2013

Sayı: 386



ğımsızlık için iç ve dış şartların ol-
gunlaştığını tespit ederek halka ayak-
lanma çağrısı yapar. Bu çağrı sonucu
Halk Ordusu, Savunma Birimleri ve
halk örgütlülükleri her yerde harekete
geçerler. Japon ve Fransız işbirlikçileri
yurtdışına kaçarken Viet Minh tüm
ülkeyi denetimi altına aldı. Ho Chi
Minh 2 Eylül 1945'te ülkenin ba-
ğımsızlığını ilan etti.

1947’den itibaren Vietnam halk
ordusu Fransızlar’a karşı sürekli sal-
dırılar yapar. 1954 Mart'ındaki bir sal-
dırıda Dien Bien Phu'da 16.500 Fransız
askerinin yok edilmesiyle Fransızlar
artık savaşı kazanamayacaklarını an-
larlar. Cenevre Anlaşması’yla Kuzey
Vietnam'ın bağımsızlığı tanınırken
Fransa’nın güneyden iki yıl içinde ta-
mamen çekilmesi ve yapılacak refe-
randumla Kuzey ve Güney’in birleş-
tirilmesi kararlaştırılır.

Fransız askerleri Vietnam’ı terk
eder fakat bu kez Fransızlar’dan bo-
şalan yerleri işbirlikçileri aracılığıyla
Amerika işgal eder. 1959’dan 1975
yılına kadar Amerika ve işbirlikçile-
rine karşı uzun bir savaş sürer. Ame-
rika için sendroma dönüşen, tarihle-
rinin en büyük yenilgisini alırlar. 

***

NFL , 1965'ten itibaren karşı sal-
dırı harekatlarına girişerek tüm ülkeyi
düşmandan temizlemeye girişti. Bu,
30 bin gerilla ve 80 bin milis kuvve-

tinden oluşan halk
ordusunun 500
bin ABD askeri ve
sayısı 900 bine
ulaşan işbirlikçi
ordu güçlerine
karşı giriştiği bir
h a r e k a t t ı .
Görünüşte düşma-
nın büyük bir sa-
yısal ve askeri
üstünlüğü söz ko-
nusuydu. Ancak
yine de güçlü olan
NLF idi. Çünkü
halk örgütlüydü ve
NLF'den yanaydı.

NLF, 30-31
Ocak 1968'de ülke
çapında 80 yerle-
şim birimine bir-

den saldırdı. TET saldırısı olarak ad-
landırılan bu saldırı ABD ordusu ve
işbirlikçi hükümet için tam bir şoka
dönüştü. Artık Vietnam halkının ta-
mamen NLF'ye destek verdiği çok
açık biçimde görülmüştü.

Savaşı kazanma umudunu yitiren
ABD, verdiği ağır kayıpların da etkisiyle
kendi kamuoyunda prestij yitiriyor,
Vietnam'dan ABD askerlerinin çekil-
mesi ilk defa gündemegeliyordu.

***

ABD Savunma Bakanı Donald
Rumsfeld’in Irak için “orada bir
Giap, Ho Chi Minh yok” demesi
boşuna değildir. Amerikalılar hiçbir
yenilgilerini Vietnamla, hiçbir ko-
mutanı da Giap ve Ho Chi Minh ile
eş değer tutmamaktadır. 

***

Fransızlar için de durum farklı
değildir. Tarihe geçen Dien Bien
Phu yenilgisini Fransızlar da asla
unutamazlar. 

"Başlangıçta, Dien Bien Phu'da
sadece on düşman müfrezesi vardı.

Fakat bizim taarruzumuzla baş
edebilmeleri için giderek takviye
edildiler.

Biz saldırıya geçtiğimizde,
düşman kuvvetleri toplam olarak,
Avrupalı ve Afrikalılar’dan oluşan
on yedi müfreze ve on bölükten olu-

şuyordu. Ayrıca, kampın üç topçu
müfrezesi, bir istihkam müfrezesi,
bir zırhlı bölüğü, iki yüz kamyonluk
bir ulaştırma birliği ve on iki uçaklık
daimi bir filosu vardı. Toplam insan
mevcudu 16200'dü.

Kuvvetler, birbirlerini destekleyen
ve kırk dokuz kuvvetli noktadan oluşan,
üç alt istihkama dağılmıştı. Her biri
kendi savunmalarını kendileri yapı-
yordu: Birkaç tanesi, hareketli kuv-
vetlerle, topçuyla donatılmış olan  ve
hendeklerle, yüzlerce ayak kalınlığında
dikenli tellerle çevrili «birleşik savunma
merkezleri» içinde gruplandırılmıştı.

Fakat en önemlisi, Dien Bien
Phu'nun başlıca kasabası olan Muong
Thanh köyünün ortasındaki, merkez
alt istihkamı idi. Garnizon kuvvet-
lerinin üçte ikisi burada toplanmıştı.
Burada, kumandanlık karargahını,
topçu ve levazım üssünü aynı za-
manda hava alanını koruyan, birbir-
lerine bağlı, birkaç tane savunma
merkezi birden bulunuyordu. Doğuda,
iyi bir mevkide bulunan tepeler, alt
istihkamın en önemli savunma sis-
temini oluşturuyordu. Dien Bien Phu
düşman tarafından, saldırılamayacak
ve zaptedilemeyecek bir kale olarak
görülüyordu.

Dien Bien Phu'da, 16.200 düşman
askerini, 1 general, 16 albay, 1749
subay ve ast subay olmak üzere bütün
kamp erkanını saf dışı ettik, her cins-
ten 62 uçağı düşürdük veya tahrip
ettik, düşmanın bütün silahlarını,
cephanesini, 30.000 paraşüt de dahil
olmak üzere bütün teçhizatını ele
geçirdik." (Halk Savaşının Askeri
Sanatı – V. N. Giap)

Sonuç olarak General Giap 102
yaşında fiziki olarak yaşama veda
etti. Ancak o, yaşarken ölümsüzlü-
ğünü dost düşman tüm dünyaya kabul
ettiren bir savaş dahisidir. Halkların
generalidir. 

Emperyalistler direnen, savaşan
tüm dünya halklarında mutlaka Ge-
neral Giap’ı göreceklerdir. Emper-
yalistlerin Giap korkusu hiçbir zaman
bitmeyecektir. 

Tüm dünya devrimcileri nezdinde
halkların yenilmez kumandanı Ge-
neral Giap’ı saygıyla anıyoruz.

“Zafere kadar mücadeleyi sürdürmek
kararındayız. Bunu ülkemizin

bağımsızlığı, birliği ve gelecek kuşaklar
için istiyoruz. Sosyalizm davasına,

halkların ulusal özgürlük davasına ve
dünya barışı davasına katkıda bulunmuş

olmaktan şeref duyuyoruz.”
Vo Nguyen Giap
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AKP, Suriye'ye karşı düşman faa-
liyetini sürdürmeye devam ediyor.
Amerika, Suriye'nin kimyasal silahı
denetime açma tavrını ve bu konu-
daki hızını överken; AKP, MHP'nin
de verdiği destekle 4 Ekim günü
Suriye Tezkeresi'ni bir yıl daha
uzattı.

AKP'nin Suriye'ye karşı saldır-
ganlığının altında emperyalizmin
politikaları yatmaktadır. Bunu yazı
dizimiz süresince ele almaya çalıştık.
Esad'ın açıklamaları ve bu tezkere
üzerinden AKP'nin saldırganlık ne-
denlerini sıralamaya devam ediyo-
ruz:

1- Türk Silahlı Kuvvetleri'nin
yabancı ülkelere gönderilmesi ve
buna imkan sağlayan gerekli düzen-
lemelerin hükümet tarafından belir-
lenecek esaslara göre yapılması için
hükümete verilen yetkinin süresinin
bir yıl daha uzatılmasını öngören
Başbakanlık Tezkeresi, TBMM Genel
Kurulu'nda 4 Ekim günü kabul edildi.
AKP, Suriye'ye saldırı tehdidini bu
tezkere ile sürekli hale getirdi. Ame-
rika'nın çıkarları için orduyu kulla-
nıyor.

Tezkerede, Suriye'nin "bölgesel
ve uluslararası barış, güvenlik ve
istikrara yönelik giderek artan bir
tehdit oluşturduğu" belirtilerek, "Tür-
kiye'nin yüksek menfaatlerini etkili
bir şekilde korumak ve kollamak,
hadiselerin seyrine göre ileride te-
lafisi güç bir durumla karşılaşmamak
için süratli ve dinamik bir politika
izlenmesine yardımcı olmak üzere"
gerekçesi sıralandı... Türkiye'nin
yüksek çıkarları dedikleri şey,
AKP'nin yüksek çıkarlarıdır.

2- AKP, Türkiye'nin en uzun
sınıra sahip olduğu Suriye ile 2000’le-

rin ikinci yarısından itibaren
son derece sıkı ilişkiler kurdu.

Ortak Bakanlar Kurulu toplandı,
sınırı açıldı vb... 

2004 yılı sonrasında ise ilişkiler
Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği
düzeyine kadar gelerek, iki ülke ara-
sındaki ekonomik ve siyasal sınırlar
kalktı. Türkiye-Suriye arasında dış
ticaret hacmi 2 milyar düzeyini aştı;
5 milyar dolar düzeyi hedeflendi.

2011 yazında Dışişleri Bakanı
Ahmet Davutoğlu, Suriye'ye ziya-
retlerde bulunmaya başladı. AKP,
Suriye'ye, görünüşte reform yapması
için baskı da bulunurken, alttan alta
Suriye'de Müslüman Kardeşler’in
örgütlenmesini geliştirmek için çalıştı. 

İşbirlikçi "Suriyeli muhaliflerin"
Türkiye'deki ilk toplantısı 2011 Mayıs
sonu-Haziran başında Antalya’da
yapıldı. Bu açıkça Suriye'ye iktidarını
yıkarım tehdidinde bulunmaktı, AKP
de bunu yaptı. 

Halkın yüzde 70-80’inin Sünni,
iktidardakilerin çoğunluğunun ise
Alevi olduğu Suriye'de, mezhep ça-
tışmalarını körüklemeye çalıştılar.
"Suriyeli muhalifler"e para ve askeri
eğitim verilerek, 23 milyonluk Su-
riye'de iktidar değişikliği yapılmak
istendi. AKP burada, emperyalistlerin
politikalarını işbirlikçilere ulaştırma
ve onların örgütlenmesine olanak
sağlama görevi gördü. Esad'ın yüzüne
karşı gülerken, arkasından hançeri
saplıyordu AKP.

3- Suriye Devlet Başkanı Beşar
Esad, Halk TV ve Yurt gazetesine
verdiği röportajda, emperyalizmin
Suriye saldırganlığının nedenlerini
şöyle anlattı: "Öyle görünüyor ki
Batı bu süreç içinde onun iradesi
ya da hegemonyası dışında olan

egemen devletlerin olmasını kabul
etmemektedir. Bunların dışında Su-
riye’nin on yıl öncesinde Irak’a yö-
nelik savaşa karşı tutumu ve daha
öncesinde Afganistan’ın işgaline
karşı politikası gibi başka nedenler
de vardır. O zamanlar da Suriye te-
rörle mücadeleden yana bir tutum
aldı. Fakat aynı zamanda askeri an-
lamda teröre karşı savaş düşüncesini
reddetti. Bu nedenle, temelde Suri-
ye’nin tutumu ve Suriye hükümetinin
ya da Suriye devletinin siyasi ro-
lünden rahatsız olan bu devletler
birbirleriyle anlaştı. Anlaştı ve yak-
laşık iki yıldan beri Arap aleminde
başlayan olayları fırsat bilerek, Su-
riye’de kaos yaratma ve Suriye’yi
zayıflatma kararı aldı. Fakat bu dev-
letlerin daha büyük bir hedefi vardır.
Bu hedef sadece ülkenin siyasal du-
rumu değil, aynı zamanda halkın
sosyal yapısıdır, yani bölgemizde
var olan ortak yaşamı değiştirmek
istiyorlar. Böyle bir plan; Suriye,
Irak, Lübnan, Türkiye ve bölgedeki
diğer devletleri de hedef alıyor. Bu
demografik yapı ve toplumsal dö-
kümü değiştirmeleri halinde, batılı
ülkeler söz konusu devletlerin siyasi
performanslarını da değiştirebile-
cekler. Böylece halklarımız ve mil-
letlerimiz, onların istedikleri gibi
yönetilebilecek sürülere çevrilmiş
olacaktır."

4- Erdoğan'ın amacı yasaklı olan
Müslüman Kardeşler'in Suriye'ye
geri getirilmesini sağlamaktı.

Yıllardır Suriye'de yasaklı olan
ve yasal muhalefet yapmasına olanak
tanınmayan Müslüman Kardeşler,
bugün Suriye’deki işbirlikçi hay-
dutların en önemli gücünü oluştur-
maktadır. 

AKP, Müslüman Kardeşler'in Su-

Haydut Amerika ve İşbirlikçisi
AKP’nin Saldırganlığının 

Nedenleri Nedir? -4
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riye'de yasal siyaset yapabilmesinin önünün açılması
talebini Suriye Devlet Başkanı Esad’a sürekli iletmiş.
Seçimler sonrasında bu istek dayatma noktasına gelmiştir.
Suriye, Müslüman Kardeşler'e yasallık tanımayınca,
AKP'nin saldırganlığı açıktan yürümeye başlamıştır.

Esad, AKP'nin talebini röportajında şöyle anlattı:
"Erdoğan krizden önce reform ya da demokrasiden söz
etmedi. Onun tek hedefi Suriye ile Türkiye halklarını
birleştirmek değil, Müslüman Kardeşler'in Suriye'ye
dönmelerini sağlamaktı. Temel amaç buydu. Suriye ile
Müslüman Kardeşleri barıştırmak. Bunun dışında gözü
hiçbir şey görmüyordu. Krizin başında cezaevlerinden
bırakılanlardan söz ettiğinde onun asıl ilgilendiği kaç
Müslüman Kardeş’in bırakıldığıydı."

5- Neden Müslüman Kardeşler'in Suriye'de etkin ol-
ması isteniyor sorusu gelecektir akıllara. AKP, Amerika'nın
kuklasıdır. Amerika gak demeden suyunu, guk demeden
etini koyar önüne... Uşaklık, ruhuna işlemiştir. Bu
nedenle kraldan daha kralcıdır... Ama tasmasının ipi
efendilerinin elindedir her zaman. Bu gerçeği unutmadan
değerlendirmeliyiz AKP'nin Suriye tavrını... 

Amerika, BOP ile birlikte bölgedeki hakimiyetini
genişletmek isterken, Müslüman Kardeşler'i kullanmak
istemektedir. Müslüman Kardeşler'in örgütlülüğü üze-
rinden (El Kaide dahil) kendisi elini bulaştırmadan böl-
gedeki iktidarları değiştirmek istemektedir. AKP'nin,
Suriye'de Müslüman Kardeşler’in aktif olmasını iste-
mesinin altında yatan da budur. Esad, buna karşı çıkınca
da, "düşman" olmuştur.

6- AKP'nin Suriye saldırganlığının arkasında Tayyip'in
kişilik sorunları ya da kaprisleri yoktur. Bu açıklama
var olan durumun üzerini kapatmak için kullanılabilir
ancak. Faşizm kişilik sorunlarıyla açıklanamaz, sınıfsaldır.
Amerika'nın çıkarı ne ise işbirlikçi AKP de onu uygula-
maktadır. Esad'la "kardeş" olmasının da "can düşmanı"
olmasının da arkasında Amerika'nın Orta Doğu'daki ha-
kimiyet planları vardır. Enerji pazarının paylaşılması,
Amerika'nın kendi egemenliğini kurmak istemesi, gücünü
Rusya gibi ülkeler üzerinde de kabul ettirmek istemesi,
direnen halkların yüreğine korku ekmek istemesi yatıyor,
bu saldırganlığın altında ben istediğimi yaparım düşün-
cesini yaymak için Suriye'ye saldırıyorlar.

İstanbul Gazi Mahallesi’nde 8 Ekim günü, Siyasi
Şube polisleri, afiş yapan Halk Cepheli Doğan Yıldız’ı
ellerine kelepçe takarak kaçırmaya çalıştı.

Slogan atarak, işkencecilere direnen Doğan Yıldız
ve Ali Ülgü’yü Gazi halkı, elleri kelepçeli şekilde
polislerin elinden aldı. Polisler acizliklerinden, geldikleri
arabayla kaçarak soluğu karakolda aldılar. Polislerin el-
lerinden kelepçeli şekilde alınan Doğan Yıldız’ın gözünde
polisin yumruk atmaları sonucu morluk oluştu.

Halk ayaklanmasıyla tarihe geçmiş olan Gazi Ma-
hallesi’nde gündüz
gözüyle devrimcileri
gözaltına almaya ça-
lışan işkenceciler,
cevaplarını Gazi
halkından aldılar…
Komutan Ali Hay-
dar’ın “Hedef kara-
kol!” sözüyle kara-
kola yürüyen Gazi-
liler, ellerine kelepçe
takılmış 2 Cephe-
li’nin kaçırılmasına
izin vermediler. 

Haziran Ayaklanması’nda 10 bin kişilik kortejle Tak-
sim’e yürüyen Gazililer, polise meydan okuyarak, polisin
elinden çekip aldılar kelepçeli Cephelileri. Halk, dev-
rimcilere sahip çıkarak, polisi mahalleden kovdu.

Hasan Ferit Gedik’in cenazesinde Cephelilerin meş-
ruluğu karşısında çaresiz kalan iktidarın korkak polisleri,
mahalle halkının tavrı karşısında arabalarına doluşarak,
karakola sığındı. 

Gazi Mahallesi, 26 Cepheli şehit vermiş bugüne
kadar. Sadece bir tek mahalleden çıkan bu 26 şehit,

şimdi Gazililerin elinde
bayraktır. Halk düşman-
ları, ellerini kollarını sal-

layarak rahatça dev-
rimcileri gözal-

tına alabile-
ceğini sanı-
yorsa, ya-
nıldığını 8
Ekim günü

gördü. Ga-
zi’de Cephe-

liler var, ayak-
lanmış halk var…

Gazi Halkı, Elleri Kelepçeli Cephelileri Polisin Elinden Aldı
Gazi Karakolu’nun İşkencecileri, Halktan Korkusuna Karakola

Sığındı Daha Çok Korkacaklar, Daha Çok Kaçacaklar!
Katil Polis, Mahallelerimizden Defol!
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30 Eylül gecesi Türkiye’de, KATİL FAŞİST HALK DÜŞ-
MANI AKP, ONUN FAŞİST POLİSİ VE BESLEMELERİ
FAŞİST ÇETELER tarafından katledilen Hasan Ferit Gedik
için Avrupa'nın birçok şehrinde eylemler yapıldı. 

,

İngiltere
3 Ekim günü saat 15.30’da, İngiltere Halk Cephesi’nin

çağrısıyla Londra’nın Manor House tren istasyonu önünden
toplanan halk Woodgren Kütüphanesi önüne kadar süren bir
yürüyüş yaptı. Yürüyüşte Temsili TAYAD’lı Ailelerinin yer
aldığı kortejde, Hasan Ferit’in çerçeveli resmi en önde tu-
tuldu. Yürüyüş boyunca Hasan Ferit’in katillerinin ve
AKP'den hesap soran sloganlar atıldı.

Yürüyüş yolu üzerinde: "DHKC-SPB Katillerin Peşin-
de" yazılamalarının da yapıldı. 

Yürüyüş sonunda, Haziran Ayaklanması’nda şehit düşenler
de anıldı. Ardından Muharrem Karataş ve Hasan Ferit Gedik
nezdinde saygı duruşu yapıldı. Cephe temsilcisi bir konuşma
yaptı. Yürüyüşe Londra’daki devrimci- demokrat kişi ve ku-
rumlar, yöre dernekleri de destek verdi.

Berlin
Almanya Berlin’de Hasan Ferit Gedik için Yorum Kül-

tür Merkezi’nde bir anma düzenlendi. Hasan Ferit'i  tanıyan
bir ailemiz onu anlattı.

Ayrıca, anmada Muharrem Karataş anılırken, yine polisler
tarafından evinden ekmek almak için çıkan ve biber gazı kap-
sülü ile başından vurulan Berkin Elvan için de açıklama yapıldı.

Hasan Ferit Gedik nezdinde tüm devrim şehitleri için say-
gı duruşunun yapıldığı anma Halk Cephesi açıklaması
okunarak sonlandırıldı. 

Küçük İstanbul'da 'Hasan Ferit'in Hesabı
Sorulacak

Berlin’in en işlek caddesi ve Türkiyelilerin yoğun ya-

şadığı, halk arasında küçük İstanbul olarak bilinen Kreuz-
berg semtinde üzerinde “Çetelerden Hesap Soracağız-CEP-
HE” imzalı pankart asıldı.

Hamburg
Almanya Hamburg’da 6 Ekim  günü de Hasan Ferit Ge-

dik için bir anma yapıldı. Anmaya bir dakikalık saygı du-
ruşu ile başlandı. Gülsuyu´nda yaşanan yozlaştırma politi-
kasına değinilerek Hasan Ferit´in katilinin AKP, onun po-
lisi ve onun göz yumduğu çeteler olduğu söylendi.

Arkasından cenaze görüntülerinin izlenmesi ile süren
anma yapılan helvanın dağıtılması ile son buldu.

Avusturya/ İnnsbruck
İnnsbruck şehrinde Anadolu Kültür Merkezi’nde Hasan

Ferit için anma yapıldı.
Saygı duruşuyla başlayan anmada kısa bir açıklama ya-

pıldıktan sonra Yunanistan Halk Cephesi’nin açıklaması okun-
du. Ardından bir sinevizyon gösterimi yapıldı ve düşünce-
ler paylaşıldı. 25 kişinin katıldığı anma saat 13.00 da sona
erdi.

Fransa/ Nancy
Binlerce kişilik katil sürsürüyle çarpışarak Ankara’da şe-

hit düşen Cephe Savaşçısı Muharrem Karataş ve Gülsuyu’nda
çetelere karşı verilen mücadele esnasında uyuşturucu çete-
leri tarafından haince katledilen Hasan Ferit Gedik’i anmak,
mücadelelerini yaşatmak amacı ile Fransa Nancy’de Halk
Cepheliler bir anma programı düzenlediler.

Anmanın ardından Türkiye’de ve Avrupa’daki son süreç
üzerine genel bir sunum yapıldı. Sunumda surecin zorluk-
ları, Haziran Ayaklanması, devrimcilerin bu sürece bakışı üze-
rine genel bir değerlendirme yapılan sunumdan sonra F Tipi
Filminin gösterimi ile etkinlik sonlandırıldı.

Av ru pa’da

İadelere Hayır
Yunanistan’daki Halk Cephelilerin de içinde olduğu

Politik Tutsaklarla Dayanışma Komitesi, 7 Ekim günü saat
13.00’da Atina’da bulunan Adalet Bakanlığı kapısında ey-
lem yaptı. Türkiyeli devrimciler hakkında verilen iade ka-
rarlarını protesto etmek ve işbirlikçi Samaras hükümeti-
ni teşhir etmek için yapılan basın açıklamasında, Politik
Tutsaklarla Dayanışma Komitesi imzalı “Yunanistan
Devleti Türkiyeli Devrimciler İçin İade Kararı Veriyor.
Koridallos Hapishanesi’ndeki Türkiyeli Devrimciler
Açlık Grevinin 14. Günündeler. İadelere Hayır” yazılı pan-
kart açıldı.

Okunan bildiride, Türkiyeli devrimcilerin neden iade
edilmek istendikleri anlatılarak, “emperyalizme ve faşizme
karşı mücadele etmek suç değildir. Asıl suç faşizm ile iş-
birliği yapmaktır” denildi.

Eylemde SYRIZA (Radikal Sol Birlik) milletvekili,
Adalet Bakanı’yla görüşmek için Adalet Bakanlığına gir-
di. Milletvekili çıktığında yaptığı açıklamada Adalet Ba-
kanı’nın yerinde olmadığını, Çarşamba günü geleceğini
ve telefon açarak randevu talep edeceğini söyledi.

Bir saat süren eylemde, hazırlanan bildiriler dağıtıl-
dı. Okunan bildiri ve yapılan açıklamadan sonra Halk Cep-
heliler bir daha ki sefere daha güçlü ve kitlesel gelmek
için Bakanlık önünden ayrıldılar. 

Hasan Ferik Gedik'in Hesabını
Soracağız Sloganları Avrupa'da!

Koridallos Hapishanesi’ndeki Türkiyeli Devrimciler Açlık Grevinin 14. Günündeler
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Ahmet Düzgün Yüksel, Hasan Biber,
Erdoğan Çakır İçin ÖZGÜRLÜK

Yunanistan’da işbirlikçi Samaras Hükümeti´nin, 30 Ağus-
tos 2013 tarihinde "Büyük DHKP-C operasyonu" komplosuyla
AGONAS dergi bürosu, Atina ve Selanik`te Halk Cephelile-
rin ev ve iş yerlerine yapılan baskınlar sonucu tutuklanan dev-
rimciler  Hasan Biber, Ahmet Düzgün Yüksel, Erdoğan Çakır
için verilen iade kararlarını protesto etmek için  Avrupa'nın bazı
şehirlerinde eylemler düzenlendi.

Almanya / Hamburg
7 Ekim günü Hamburg´da, Yunanistan Konsolosluğu

önünde eylem yapıldı. Almanca "Tüm Siyasi Tutsaklara Öz-
gürlük" pankartının ve Almanca "İadeler İşkence ve Ölümdür",
"Hasan Biber, Erdoğan Çakır, Ahmet Düzgün Yüksel´e Öz-
gürlük" dövizlerinin açıldığı eylemde Almanca açıklama
okundu. Okunan açıklamada Koridallo Hapishanesi’nde iade
kararlarına karşı devrimci tutsakların süresiz açlık grevinde ol-
duğuna, verilen iade kararlarının hukuksuzluğuna değinilerek
İşbirlikçi Samaras Hükümeti’nin Türkiye ve AB üyeleri ile iş-
birliği içinde alınan iade kararlarını durdurması istendi. İade-

lerin işkence ve ölüm olduğu, bağımsızlık, demokrasi, sosya-
lizm mücadelesi verenlerin terörist olarak karalanamayacağı-
na değinilerek “Yunanistan Devleti suç işlemekten vazgeç-
melidir" denildi.

Almanya / Berlin
8 Ekim günü Berlin’de Anadolu Federasyonu çalışanları iade

kararını protesto etmek için eylem düzenledi. 
Saat 12.00 de başlayan eylemde Rumca ve Almanca olarak

“Ahmet Düzgün Yüksel’e Özgürlük, Erdoğan Çakır’a Özgürlük,
“Hasan Biber’e Özgürlük” sloganları atıldı. “Yunan Devleti Dev-
rimcilerin Üzerinden Elini Çek, Baskılar Bizi Yıldıramaz, Ana-
dolu Federasyonu” imzalı pankart açıldı.

Almanya/ Düsseldorf
Yunanistan’ın Türkiye Fa-

şizmi ve emperyalistlerle iş-
birliğini protesto etmek için
Düsseldorf’ta bulunan Yuna-
nistan konsolosluğu önünde
eylem yapıldı. Türkçe ve Al-
manca sloganlar atıldı. 

Avrupa'da Yunanistan Konsoloslukları Önünde
Devrimci Tutsaklara Özgürlük Sloganları

7 Ekim günü sabahın erken saatlerinde Gülsuyu, Sa-
rıgazi, Nurtepe ve Gazi mahallelerinde devrimci ku-
rumlar ve onlarca ev basıldı. Berlin’in Kreuzberg
semtinde 9 Ekim günü Hasan Ferit Gedik için saygı du-
ruşu yapıldı. Açıklamasın okunduğu eylemde Hasan Fe-
rit Gedik ve baskınları protesto eden sloganlar atıldı.

Devrimcileri Değil Çeteleri Tutklayın
Hamburg’da 9 Ekim günü Türkiye Konsolosluğu

önünde Gülsuyu, Sarıgazi, Nurtepe ve Gazi Mahallelerinde
devrimci kurumlar ve onlarca eve yapılan baskınları ve
gözaltıları protesto etmek için eylem yaptılar.

Dammtor`daki Türkiye Konsolosluğu önünde ya-
pıldı. Eylemde, "Çeteler Halka Hesap Verecek", "Ha-
san Ferit´in Katili Polis ve Çetelerdir" yazan dövizler
taşındı. Eylemde, “Kahrolsun Faşizm Yaşasın Müca-
delemiz, Katil Devlet Hesap Verecek, Hasan Ferit Ge-
dik Onurumuzdur” sloganları atıldı. 

Londra’da Protesto Eylemi
AKP itlerinin yaptığı baskınları protesto etmek için 8

Ekim günü İngiltere’nin başkenti Londra’da bulunan Tür-
kiye Elçiliği önünde protesto eylemi yapıldı. Türkçe ve
İngilizce, “Devrim Şehitleri Ölümsüzdür, Muharrem
Karataş Ölümsüzdür, Hasan Ferit Gedik Ölümsüzdür” slo-
ganlarının atıldığı eylemde, kısa bir konuşma yapıldı. Ay-
rıca Türkçe bildiri İngilizce bildiriler dağıtıldı.

AKP'nin Operasyonları Protesto Edildi
6 Ekim günü Yunanistan’da Halk Cepheliler Hasan Ferit GE-

DİK ve  Mehmet BAŞBAĞ için bir anma yaptı.
Anma bir dakikalık saygı duruşu ile başladı. “Hasan Ferit GEDİK

Ölümsüzdür!” ve “Mehmet BAŞBAĞ Ölümsüzdür!” sloganları atı-
lan anmada, “Bize Ölüm Yok!” marşı hep birlikte söylendi.

Atina'da Irkçılık Karşıtı Festival 
Her yıl DEA-Dietnistiki Ergatiki Aristera (Enternasyonalist sol

işçi) örgütünün düzenlediği ırkçı karşıtı festivalin 7incisi Atina’da
yapıldı. 2 gün süren festivalde, ırkçı karşıtı konuşmaların yanı sıra
konserler düzenlendi.

Festival’e Halk Cepheliler tutsak ürünleri, politik standları ve
yiyecek standları ile katıldılar. Halk Cepheliler iki gün boyunca, Ko-
ridallos Hapishanesi’nde tutuklu bulunan ve Almanya’ya iade ka-
rarı verilen Ahmet Düzgün Yüksel, Fransa’ya iade kararı verilen
Erdoğan Çakır ve Türkiye’ye iade kararı verilen Hasan Biber’in iade
kararlarını protesto eden, Yunan devletinin Amerikan emperyaliz-
mi ve Türkiye faşizmiyle işbirliğini teşhir eden bildiriler dağıttı-
lar. 

Hak Gaspları Teşhir Edildi!
5 Ekim saat 11.00 da Yunanistan Radikal İşçi Cephesi (P.A.M.E.)

Başkent Atina’nın Omonia Meydanı’nda bir miting düzenledi.
Yunanistan Halk Cepheliler de katıldılar. Yunanistan hüküme-

ti AKP iktidarı ile işbirliği yaparak, Türkiyeli mültecilere yapılan
baskıları teşhir etmek ve Koridallos Hapishanesi’ndeki 4 Özgür tut-
sağın süresiz açlık grevlerini duyurmak için “Türkiyeli Devrimcileri
Keyfi Tutuklamalara ve Türkiyeli Devrimcileri Faşizme Teslim Et-
melerine Hayır” pankartı ile mitinge katıldılar.

Viyana'da tutsak bulunan ve
47 gün süren açlık grevinden
sonra hafıza kaybı yaşayan Öz-
gür Aslan'ın, 14 Ekim tarihinde
saat 13.15'de yapılacak mahke-
mede tutukluluk hali incelenecek. 

İki Cepheli Atina'da Anıldı 

Özgür Aslan'ın Tutukluluk Hali
İncelenecek 

13 Ekim 
2013
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1963, Kars Sarıkamış doğumlu Bakır,
1983’de YTÜ öğrencisiyken mücadeleye ka-
tıldı. EMEKAD’da, DEMKAD’da kadınların ör-
gütlenmesi faaliyetlerinde, EMO bünyesinde
mimar ve mühendislerin devrimci mücadele-
sinde yer aldı. 24 Ekim 1999’da kanser has-
talığı onu aramızdan aldı.Tülin Aydın BAKIR

1964 doğumludur. Devrimci hareketin bir
sempatizanıydı. 26 Ekim 1991’de İstanbul
Gayrettepe’de sokak ortasında polis tarafın-
dan katledildi. Polis infazını «haklı» göstermek
için Burhan'ın bazı eylemlerin planlayıcısı, ör-
gütün merkez komitesi üyesi olduğunu iddia
etti.

Burhan Remzi
KAFADENK

25 Ekim 1989’de bir trafik

kazasında yaşamını yitirdi.

Mustafa KAMACI

20 Ekim 2003’te, Ço-
rum'un İskilip İlçesi'ne bağlı
Ferhatlı Köyü yakınlarında,
origarşinin kiralık katileri ile
girdikleri çatışmada şehit
düştüler. 

Gazi Arac: 1980 Çorum Ferhatlı Köyü doğumlu olan
Gazi, Ankara’da liselilerin ve Mamak gecekondu halkının
mücadelesi içinde yer aldı. Son görevi, kır gerilla birlik-
lerinde bir savaşçı olarak halkın adaletinin uygulanması
idi. Şehit düştüğünde grup komutanıydı.

Selhan Top: 1977 Çorum doğumlu olan Selhan, oto
elektrikçisiydi. 

Çorum’da mücadelenin her alanında yer aldı. İşken-
celer ve tutsaklıklar yaşadı. Mücadelesini gerilla olarak sür-
dürmek istedi. Şehit düştüğünde, memleketinin dağla-
rındaki birliklerde bir halk kurtuluş savaşçısıydı.

Gazi ARACI Selhan TOP

20 Ekim - 26 Ekim
“Harekette kendimi görüyorum, halkı-

mızı görüyorum. Benim için hareket
bağımsızlık, sosyalizm, demokrasidir.” 

Yunus GÜZEL

Yitirdiklerimiz
Bağımsızlık Demokrasi Sosyalizm Mücadelesinde

Gidişi gibi, sessizce geldi aramıza. Yüreğinin bütünü
kavgada, yüreğinin en güzel yeri dağlardaydı. Yerel özel-
liklerini öylece koruyordu. Şivesiyle, olaylara tepkisiyle, ah-
lakıyla halktı. Ve de sessizliğiyle... Sadece gerektiği za-
man konuşurdu. Çalışmaları onun diliydi. Yüklenirdi der-
gileri, kitapları, saatlerce yürüyerek ulaştırırdı insanlara.
Hiç tanımadığı insanlarla nasıl ilişki kuracaktı ki? Tanımak
için gitmeli, selam vermeli, kendimizi anlatmalı denildiğinde,
o rahatlıkta biri olduğu için sevinçle gülerdi. Halktandı, halk-
la ilişki kurmak diye bir dert, bir sorun olabilir miydi?

Ölümsüzlüğe uğurladığımızın 40. gününde helva ya-
pıp dağıttık. Onu tanıyanlar sevgiyle andılar bir kez
daha. Ve o sessizliğin arkasında, gittiği evlerde, dükkan-
larda konuşkan, neşeli, rahat, insanların sorunlarına du-
yarlı Selhan'ı onlar anlattılar. Büyük şehri sevmedi. Sadelik,
yalınlıktı onun doğasındaki. Yozluk, keşmekeş, ikiyüzlü-
lük, karmaşa onu rahatsız ederdi. Gerekiyorsa öğrenecekti.
Hiç tereddüt etmezdi. 

Sevemediği şeyleri söyler, gerekiyorsa onunla da
baş etmeyi öğrenmek için istekle, azimle çalışırdı. “Şoförlük
bilen var mı?” diye sorulmuştu. Aylardır yanımızdaydı ya,
bilmiyorduk; sessizce “Ben bilirim” dedi. Meğer en büyük
araçları kullanmaya yetkili belgesi varmış. Çocukluğunda
başlamış araç kullanmaya. 

Adaletli olmak onun için her şeyden önemliydi. Haksız
bir suçlamaya maruz kaldığında öfkelenir, kıpkırmızı olur-
du. Ama sessizce, düşüncelerini toplar, konuşması gere-
ken kişiye, en müsait zamanda içini döker, haksızlığın ön-
lenmesi için yapılması gerekeni emekle, sabırla yapardı. Böy-
le öğrenmişti, ilkeli, titiz ve çalışkan olmayı. Durmazdı. Boş-
luk yoktu onun dünyasında. Sazını getirmişti memleketten.
Çok seviyordu sazını. Kimse ders vermemişti, kendi du-
yarlılığı ile öğrenmişti çalmayı. Daha iyi çalmak için sabır-
sızdı. Hızlı çalardı. “Atlı kovalamıyor, yavaş çalsana” de-
nildiğinde bir gülüverir, yavaş çalmaya başlardı. Az sonra
yine hızlanmış olurdu. Devrimci titiz olmalı, olanaksızlıklar
içinde kendine, çevresine duyarlı, titiz olmalı. Evde, çalış-
tığı büroda, ortalık tertemiz ve düzenli olurdu. Bu konuda
dağınık olan arkadaşları, yaptıklarıyla uyarırdı.

Çünkü en iyi eleştiri, yaparak göstermekti. Mütevazı-
lık, bir devrimci özelliktir. Bildiğini açıkça ve ısrarla savu-
nurken öğrenmeye de büyük bir istek duyardı. Eksikleri-
ni anlamak için dikkatle dinler ve tartışırdı. “Ben” demez-
di, “Biz”i dilinden düşürmezdi.

Sadece yanlış, eksik yapıldığında “ben” derdi. Bizle-
re, bağlılığı öğretti, sahiplenmeyi öğretti. En küçük bir mal-
zemeyi işe yarar hale getirmek, korumak isterdi. Diğer yan-
dan, yüreği hep en sıcak yerindeydi kavganın. Ve sev-
dalandığı dağlarda...

Dağlara götürdü selamımızı, dağlar onu kucakladı. Bize
hiç tükenmeyecek güç kaynağı, asla unutulmayacak de-
ğerler bıraktı. Geldi yüreğimizin orta yerine kondu. Onun-
la birlikteyiz, mahalleyi dolaşırken, türkülerimizi söylerken,
işlerimize koştururken, sevdamızı büyütürken...

Yoldaşları Anlatıyor: Bir yoldaşının
kaleminden Selhan Top: Sessizce                   

Anıları Mirasımız



Yüksel Babacan, 1963 Erzincan Refa-
hiye doğumludur. 

1979 Mayıs'ında yaralı olarak tutsak
düştü ve sekiz ay tutsak kaldı. Devrimci
Sol'la ilişki kurması da bu döneme rastla-
mıştır. Tahliye olduktan 3-4 ay sonra tek-
rar tutsak düştü ve 5 yıl ceza aldı. Metris,
Davutpaşa, Selimiye Hapishanelerinde

kaldı. 1982 yılında hapishaneden çıktıktan sonra 1986'ya
kadar hareketle ilişki sağlayamadı.

1986'da yurtdışına çıktı. Hemen hareketi buldu. Bir an
önce ülkeye geri dönüp savaşma isteğiyle kendini sun-
du ve tam bir görev adamı olarak küçük büyük demeden
verilen her görevi yerine getirdi.

Yüksel bir süre sonra ülkeye gitmek, mücadeleye sa-
vaşçı olarak katılmak için bekliyordu. 20 Ekim 1994’de
Fransa’da bir halk düşmanının açtığı ateş sonucu katle-
dildi.

Yüksel BABACAN

1969 Antakya Harbiye doğumlu olan Yu-
nus, lise yıllarında devrimcilere sempati duy-
maya başladı. 

1987'de Diyarbakır Dicle Üniversitesi öğ-
rencisiyken devrimcilik tercihini netleştire-
rek, örgütlü mücadeleye katıldı. Diyarbakır
Komitesi’nde yer aldı. Sonraki yıllarda Ha-

tay ve Adana’da sorumluluklar üstlendi, milis çalışmala-
rı yürüttü. Son olarak, İstanbul’da yer aldığı silahlı birliğin
komutanıydı. 23 Ekim 2001’de İstanbul Emniyet Müdür-
lüğü’nde işkencede katledildi; “Hücrede intihar etti” diye
açıklandı.

Yunus GÜZEL

KAYIP
DİSK, Tekstil Sendikası 2 No'lu Şube de-

legesi, devrimci bir işçiydi. Devrimci İşçi Ha-
reketi içinde, devrim ve sosyalizm düşün-
cesini işçi sınıfına taşıyan bir emekçiydi. 21

Ekim 1995 sabahı Güneşli, Evren Mahallesi'ndeki akra-
basının evinden Bayrampaşa'daki işyerine gitmek üzere
çıktı ve bir daha kendisinden haber alınamadı. Kaybolduğu
21 Ekim tarihine kadar bir hafta süreyle sivil polis tarafından
sürekli takip edilen Düzgün Tekin, ailesine bu durumu söy-
lemiş ve kendisini takip eden 34 F 6676 plakalı arabayı
da yine evdekilere bildirmişti. 21 Ekim 1995’ten itibaren
bir daha kendisinden haber alınamadı.

Düzgün TEKİN

Dersim-Hozat doğumlu, Alevi, Kürt
milliyetinden bir devrimciydi Kamer.
1991’de milis örgütlenmesi içinde yer
aldı. 1994’te tutsak düştü. 1995’te öz-
gürlüğüne kavuşup milis örgütlenmesi
faaliyetini sürdürürken kontrgerilla ta-

rafından 24 Ekim 1996’da kaçırılıp, katledildi.

Kamer GÜNEŞ

26 Ekim 1993’te, Ankara
Balgat’ta bir üste bulunan
Tayyar Turhan Sayar ve Ya-
şar Yılmaz, gece saat 22.00
sularında ölüm mangaları
tarafından kuşatıldılar. İki
savaşçı, yetersiz olanakla-
rına rağmen 5 saat boyunca

direnerek Ankara semalarında umudun
bayrağını bir kez daha onurla dalgalandırarak şehit düş-
tüler.

Tayyar Turhan Sayar, 1967 Konya doğumludur.
Yoksul işçi bir ailenin oğludur. Tayyar yoldaş babasının
DİSK üyesi olması nedeniyle daha çocuk yaşta baskı ve
sürgünlerle tanışır. Devrimcilere bugünlerden kalma bir
sempatisi vardır. 1990 yılında DEV-GENÇ’lilerle tanıştıktan
sonra mücadeleye katıldı. Giderek tüm yaşamını müca-
deleye adadı. Şehit düştüğünde, Ankara’da silahlı birlik-
lerde görevliydi. 

Yaşar Yılmaz, 1970 Tekirdağ doğumluydu. Memur bir
ailenin oğludur. Anadolu Üniversitesi iktisadi ve İdari Bi-
limler Fakültesi mezunudur. 1989 yılında öğrenci genç-
lik hareketinde yer alarak devrimci mücadeleyle tanışır,
1990'da ise Dev-Genç saflarında yer alır. Okulunda
akademik mücadelenin örgütleyicilerinden ve yöneticile-
rinden olur. 1992 yılı sonlarında bir operasyonda deşifre
olunca, Ankara'da konumlandırılır. Kurye ve milis çalış-
malarına katılır. Şehit düştüğünde yoldaşı Tayyar'la bir-
likte aynı birimde görevlidir.

Tayyar Turhan
SAYAR

Yaşar YILMAZ

26 Ekim 1994’te Mersin
Arpaçbahşiş Beldesi’nde
polisin bulundukları eve yap-
tığı baskında katledildiler.

2.5 saat boyunca slo-
ganlarıyla, marşlarıyla di-
rendikleri evde, birlikte bu-

lundukları Sevgi Erdoğan da yaralı olarak tutsak düştü. 

Ahmet ÖZTÜRK, 1968 Antakya Harbiye doğumludur.
Arap milliyetinden emekçi bir ailenin çocuğuydu. İlk ve
ortaokulu Harbiye'de okudu. Antakya Meslek Yüksek Oku-
lu’ndayken mücadeleye katıldı. Gençlik içinde ve Ada-
na Mücadele Gazetesi’nde çalıştı. 1993 sonunda daha
farklı sorumluluklar üstlendi. Üzerinde birden çok görevin
ve sorumluluğun olduğu dönemlerde dahi dinlenmeden
koşturur, hiç şikayet etmeden görevlerini yerine getirir-
di.

Zeynep GÜLTEKİN, 1970 Antep Kilis doğumludur.
Liseye başlamasıyla birlikte, devrimci mücadele içerisinde
yer almaya başladı. Yapılan her eylemde en öndeydi. Zey-
nep, düşüncelerini açıklamaktan çekinmeyen ve sonu-
na kadar savunan bir kişiliğe sahipti. Çevresindeki in-
sanların devrimcilere karşı olmasına rağmen o her za-
man saygılı ve iyi ilişkileriyle çevresine örnek olmuştu.
İşletme Fakültesi öğrencisiydi. Mücadeleye TÖDEF
içinde başladı. 1993 Haziran’ından şehit düşene kadar

Zeynep GÜLTEKİN Ahmet ÖZTÜRK



Halk Cepheliler, bulundukları
her yerde duvar yazılamalarıyla,
halk düşmanlarından hesap soru-
yor…

İstanbul
Altınşehir'de 3 Ekim günü

Cepheliler, mahalle girişinde ve
Filistin Mahallesi duvarlarına
“DHK-C DHKP-C Cephe” ve
“Muharrem Karataş Ölümsüzdür”,
“DHKC-SPB Katillerin Peşinde”
yazılamalarını yaptılar. 

Esenyurt’ta Cepheliler, Hasan
Ferit Gedik’i selamlamak amacıyla,
5 Ekim günü Yeşilkent Mahallesi
ve çevresine “Ηasan Ferit Gedik
Ölümsüzdür-Cephe”, “Hasan Ferit
Gedik Yozlaşmaya Karşı Savaş
Bayrağımızdır-Cephe”, “Çetelerden
Hesap Sorduk Soracağız-Cephe”,
“Pisliği Devrim Temizler Devrime
Yürüyelim-Cephe” yazılı 2 bini
aşkın kuşlama yaptı.

20 Eylül günü Ankara'da Em-
niyet Genel Müdürlüğü ve ek hiz-
met binalarını roket ile vuran, ar-
dından polisle girdikleri çatışmada
şehit düşen Muharrem Karataş ve
ağır yaralanan Serdar Polat, 4
Ekim günü Mimar Sinan Güzel
Sanatlar Üniversitesi Bomonti
Kampüsü kantininde yapılan ya-
zılamalarla selamlandı. "Serdar
Polat Onurumuzdur - Cephe",
"Muharrem Karataş Ölümsüzdür
- Cephe", "DHKC SPB" yazıla-
maları yapıldı.

Hatay
Antakya Armutlu Mahalle-

si’nde 5 Ekim günü Cephelilerin

yazdıkları “DHKP-C, Umudun Adı
DHKP-C ve DHKC/DEV-GENÇ”
yazılamalarının silinmesinin hemen
aynı gecesi Cepheliler, “DHKC SPB
Katillerin Peşinde, DHKP-C,
DHKP/DHKC” yazılamaları ile du-
varları yeniden donattılar.

Aynı gün Cepheliler, “Hasan Ferit
Gedik Ölümsüzdür- Halk Cephesi”
yazılamalarını da Armutlu sokakla-
rına nakşettiler.

Adana
Adana Akkapı Mahallesi’nde 22

ayrı yerde ''Muharrem Karataş Ölüm-
süzdür'', ''Hasan Ferit Ölümsüzdür'',
''Berkin Elvan Onurumuzdur'' yazı-
lamaları yapıldı. 

Gaziantep
Gaziantep’te Cepheliler, Düztepe

Mahallesi ve üniversite etrafında
“Hasan Ferit Gedik Ölümsüzdür”,
“Muharrem Karataş Ölümsüzdür”,
“Çeteler Halka Hesap Verecek” ya-
zılamaları yaptılar.

Eskişehir
Eskişehir'de Hasan Ferit'in adı

duvarlara nakşedildi. 2 Ekim günü
Gültepe Mahallesi'nde dört yazıla-
mayla Hasan Ferit selamlandı. 

Mersin
3 Ekim günü Dev-Genç’liler,

Mersin Üniversitesi Çiftlikköy Kam-
püsü çarşısının duvarına yaptıkları
“Hasan Ferit Gedik Ölümsüzdür/Dev-
Genç” yazılamalarıyla, Hasan Ferit
GEDİK'i selamladılar.

Mahallelerimiz Bizimdir, Duvarları İse Matbaamız
Bir Kere Silseniz Bin Kere Yazarız!
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