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AKP milletvekili ve Başbakan
Erdoğan’ın Siyasi Danışmanı

Yalçın Akdoğan, Fethullah Gülen’i
kastederek “kendi ülkesinin milli
ordusuna, milli istihbaratına, milli
bankasına, milletin gönlünde yer
edinen sivil iktidarına kumpas ku-
ranlar bu ülkenin yararına bir iş yap-
mış olmazlar. Amaca ulaşmak için
her yolu mübah görenler nasıl has-
talıklı anlayışlar üretiyor” diye yaz-
dı Star Gazetesi’ndeki köşesinde... 

Akdoğan’ın bu açıklaması üzeri-
ne Balyoz ve Ergenekon dava-

larından caza alan bazı tutuklular
yargılamanın yeniden yapılması için
bireysel başvurularda bulundular... 

AKP, Grup Başkan Vekili Mus-
tafa Elitaş, bazı önemli dava-

larda ceza almış olanların yeniden yar-
gılanmasına yönelik bir yasal dü-
zenleme yapılıp yapılmayacağına
ilişkin bir soruya “gerekirse yapıla-
bilir” cevabını verdi...  Benzer açık-
lamalar diğer AKP yöneticileri tara-
fından da yapıldı. 

AKP’lilerin bu açıklamalarla neyi
hedefledikleri açıktır. Fethul-

lahçılarla iktidar kavgasında Erge-
nekon, Balyoz, KCK, futbol kulüp-
lerine yönelik operasyonlardaki tüm
pislikleri Fethullahçıların üzerine ata-
rak hem kendilerini aklamak istiyor-
lar, hem de “size bu tuzakları kuran
biz değiliz, Fethullahçılar” diyerek ta-
mamen kendi iktidarlarında, adalet-
sizliğe uğrayan tüm kesimleri kendi-
ne yedekleyerek, kendi cephelerini ge-
nişletmeye çalışıyorlar. 

Şu devletin haline bakın... 17 Ara-
lık’tan beri ortaya saçılan pislik-

ler kağıt üzerinde bile burjuva an-
lamda bir devletin olmadığını göste-
riyor... 

DEVLET DEĞİL TAM BİR
ÇETE!

AKP ve Fethullahçıların çetesi...
11 yıl boyunca birlikte çalıp

çırptılar, soydular, yağmaladılar, ta-
lan ettiler ülkemizi... Halka karşı her
türlü terörü estirdiler... Komplola-
rıyla, şantajlarıyla, gizli tanıklarıyla,
polisiyle, yargısıyla halkın üzerinde
her türlü terörü uyguladılar. 

Bu devletin hiçbir kurumu meşru
değildir. Mahkemelerinin aldığı

hiçbir karar meşru değildir... Mah-
kemelerde bir yargılama yapılmı-
yor... Faşist iktidarlar kendi düzenle-
rine karşı kimi tehlikeli  görüyorlar-
sa onları yok etmek için kullandıkla-
rı araçlardır... Yargıçlar, hakimler,
savcılar tam bir kukladır. Son iki
haftadır yaşananlar gözler önünde.
Yalçın Akdoğan’ın yazısı bunun iti-
rafıdır. Kumpasçı yargı... 

KUMPASÇI YARGININ AL-
DIĞI HİÇBİR KARAR MEŞ-

RU DEĞİLDİR! 

BİNLERCE DEVRİMCİ BU
MAHKEMELERİN “KUM-

PAS”LARIYLA TUTUKLANDI!

Bu mahkemelerin verdikleri ka-
rarlarla devrimciler on yıllardır

hapishanelerde tutsak... Bakın, dev-
rimciler hakkında karar veren şu
mahkemelerin hallerine bakın... Bu

mahkemelerden adalet çıkar mı? 

Bu düzenin mahkemeleri her dö-
nem iktidarların işkencelerin,

katliamların, halka karşı uygulanan te-
rörün yasalarla aklayıcısı olmuşlar-
dır... 

Yargı içindeki Fethullahçı kadro-
lar görünüşe göre AKP’nin yol-

suzluklarının üstüne gitmektedir...
Bu da tam bir riyakarlıktır... AKP ik-
tidara dün gelmedi. 11 yıldır AKP ile
Fethullahçılar birlikte yağmaladılar ül-
kemizi. Halkı birlikte sömürdüler...
Her türlü sömürü politikalarını birlikte
uyguladılar... Neredeydi o zaman bu
hakimler, savcılar? Bugün araların-
daki iktidar kavgası kızışınca devle-
tin kurumlarını birbirlerine karşı kul-
lanıyorlar... Ne adaleti, ne hukuku? 

Devletin milli ordusuna ‘kumpas
kurdular’ diyen Yalçın Akdoğan

bir hafta önce dershanelerin kapatıl-
ması gündeme geldiğinde, 11 yıldır
birlikte hareket ederek “kazan kazan”
politikasını hayata geçirdik, bu kriz
çözülmezse bu ittifak birlikte “kaybet
kaybet” politikasına dönüşecek di-
yordu... Şimdi durmuş, “kumpas”
diyor... O kumpası yıllardır halka ve
devrimcilere karşı birlikte kurdu-
nuz... Bu mahkemelerin verdiği tüm
kararlar gayrimeşrudur.. Verilen mah-
keme kararları tüm sonuçlarıyla bir-
likte iptal edilip hapishanelerdeki
tüm tutsaklar özgür bırakılmalıdır...

DEVRİMCİ TUTSAKLARA
ÖZGÜRLÜK!

DEVRİMCİLERE VE HALKA KURDUĞUNUZ
‘KUMPAS’LARI AÇIKLAYIN...

DEVRİMCİ TUTSAKLARA ÖZGÜRLÜK!

BİNLERCE DEVRİMCİ, YARGI VE POLİSLERİN KURDUĞU 
‘KUMPAS’LARLA HAPİSHANELERDE TUTSAK! 

POLİS VE YARGININ ‘KUMPAS’LARIYLA DEVRİMCİLER HAKKINDA 
VERİLEN YARGI KARARLARI TÜM SONUÇLARIYLA BİRLİKTE İPTAL EDİLSİN!
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Atasözümüz diyor ki "çok laf ya-
lansız, çok para haramsız" olmaz...

Ülkemiz gerçeğinde bu atasözü-
müze bir ekleme yapıp "oligarşik
devlet pisliksiz olmaz" demek ge-
rekiyor. 

Hem de öyle bir pislik ki; hiçbir
yere sığmıyor, gizlenemiyor, sakla-
namıyor... 

Krizin artması ve egemenlerin çe-
lişkilerinin de derinleşmesiyle beraber
yıllardır baskıyla, gözdağıyla, sansürle
vb. yöntemlerle gizlemeye çalıştıkları
pislikler de ortalığa saçılmaya başla-
dı.

17 Aralık yolsuzluk operasyonunda
bakanlar ve oğullarının rüşvetleriyle
beraber diğer pislikleri ortaya çıkınca,
hepsi gayet pişkin bir şekilde kendi-
lerini savunmaya başladılar. 

Gözyaşı, çiçek, espiri şovlarıyla
AKP’li bakanlar koltuklarını devret-
tiler. Operasyonda adı geçenlerin yap-
tıkları açıklamalar düzenin geldiği
çürümenin boyutlarını gösteriyordu.

Muammer Güler "oğlumun evin-
de, sattığı villanın para ve evrakları
var. Satışta ipotek sorunu doğmuş.
Bankaya konulsa kaynağının gös-
terilmesi mümkün değil" dedi. 

Zafer Çağlayan "ne benim, ne
evladımın ve ne de onun kadar değerli
çalışma arkadaşlarımın bir yanlışın
içinde olması söz konusu olamaz"
diyerek rüşvet olarak aldığı pahalı
saatlerin, milyarlarca liranın üzerini
örteceğini sanıyordu.

Halk Bankası Genel Müdürü Sü-
leyman Arslan "Sarraf hayırlara ve-
sile olmak istediğini söyleyince aklıma
Osmancık İmam Hatip Lisesi geldi.
Hayır amaçlı paraları nezdimde tut-
tum" dedi.

Evinde 6 tane para kasası, dolarlar,
eurolar bulunan İçişleri Bakanı’nın
oğlu Barış Güler "Rıza Sarraf’ın ya-
nında çalışan birisinin bana borcu
vardı, rüşvet değil alacağımı tahsil
ediyordum" diye açıklama yaptı..

En pişkin açıklamayı Tayyip Er-
doğan yaptı; rüşvet parasıyla dolu
gidip gelen valizler için "ne var yani
insan arkadaşına valiz dolusu kitap
hediye edemez mi?" dedi. 

Erdoğan elbetteki oğlu aracılığıyla
kendisine kadar ulaşan tasfiye saldı-
rısını bir şekilde bir yerlerde durdur-
mak istiyor. 

Tüm bu ipe sapa gelmez savun-
maları sadece arsızlıkları, pişkinlikleri
ya da kendilerini savunma telaşıyla
yapmıyorlar.

AKP saflarını bir arada ve güçlü
tutup, seçimlerde AKP’nin alternati-
finin olmadığını emperyalizme de
göstermeye çalışıyor.

Ortaya dökülen pisliğin haddi hesabı
yok. Yıllardır din, iman, vatanseverlik
maskesi altında halkın inançlarını sö-
mürenlerin milyarlarca doları nasıl
ceplerine indirdiklerini izliyoruz.

Tayyip Erdoğan kendisini korumak
için "en yakın yol arkadaşlarını"
dahi "satmaya" başlamıştır. Çevre
ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bay-
raktar, Başbakan Erdoğan’la beraber
rant, yolsuzluk, rüşvet... ne kadar
pislik varsa hepsinde yıllarca suç or-
taklığı yapmışlardır. Depremlerde in-
sanlarımızın çürük binalarda ölmeleri
pahasına ceplerini doldurdular. Top-
raklarımızı kar hırsı gözünü bürümüş,
bir avuç sömürücüye peşkeş çektiler.
Zaten rant imkanları geniş olan böylesi
bir bakanlığa Başbakan’ın "sırdaşı
ve sağkolu" Bayraktar’ın atanması
tesadüf değildi. 

Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdo-
ğan Bayraktar "bunları yaptıysak
Başbakan’la beraber yaptık" diyerek
istifa etti ve Başbakan’ın da istifa et-
mesini istedi. 

AKP ve Fetullahçılar ittifak halinde
oldukları dönemlerde birbirlerinin yol
arkadaşı olmaktan ne kadar memnun
olduklarını anlatırlardı..."Alnı sec-
deden kalkmayanların" kutsal itti-
fakıydı onlarınki.... Şimdi "alınları

OOLİGARŞİK DEVLETİN 
PİSLİĞİ EKSİK OLMAZ!

 "Sarraf hayırlara
vesile olmak istediğini
söyleyince aklıma
Osmancık İmam Hatip
Lisesi geldi. Hayır amaçlı
paraları nezdimde
tuttum" (Halk Bankası
Genel Müdürü Süleyman
Arslan )

 "Oğlumun evinde,
sattığı villanın para ve
evrakları var. Satışta
ipotek sorunu doğmuş.
Bankaya konulsa
kaynağının gösterilmesi
mümkün değil..."
(İçişleri Bakanı Muammer
Güler )

 "Ne benim, ne
evladımın ve ne de onun
kadar değerli çalışma
arkadaşlarımın bir
yanlışın içinde olması söz
konusu olamaz"
(Ekonomi Bakanı Zafer
Çağlayan)

 "Ne var yani insan
arkadaşına valiz dolusu
kitap hediye edemez mi"
(Başbakan Tayyip
Erdoğan)

5 Ocak 
2014

Yürüyüş

Sayı: 398

5



secdedeyken" birbirlerinin ayakla-
rını nasıl kaydıracaklarını; dolarları,
euroları düşündüklerini tüm halkımız
görüyor.

Onların İktidarı Vakko takım
elbiselere, İsviçre malı saatlere ta-
mah edenlerin iktidarıdır.

Çürüme budur...
Kapitalizmin gerçeği budur...
Kapitalizmin olduğu her yerde

yozlaşma ve çürüme kaçınılmazdır.
Bizimki gibi egemenler arası çeliş-
kilerin alabildiğine arttığı yeni sö-
mürge ülkelerde çürüme çok daha
hızla derinleşecektir.

Kendi hukuklarını dahi defalarca
ayaklar altına alacak hale gelmişlerdir. 

Erdoğan "Hukuk" Eliyle
Oğlunu ve Kendisini
Kurtarmaya Çalışıyor

Aralarındaki çatışma öyle bir nok-
taya gelmiştir ki savcılarıyla, başsav-
cısıyla, Hakim ve Savcılar Yüksek
Kurulu (HSYK)’yla, Danıştay mah-
kemesiyle düzenin tüm kurumları bir-
den bu çatışmada  yer aldılar ve nere-
deyse hemen hergün birbirlerine sal-
dırıyorlar. Karşılıklı birbirlerinin ham-
lelerini boşa çıkarmaya çalışıyorlar. 

Operasyonun ikinci dalgasının
gerçekleşmesi için savcı, polise ve
jandarmaya sözünü geçiremedi. 

Geçiremedi çünkü ikinci dalga
operasyonda şüpheli olarak sorgula-
nacaklardan biri de Başbakanın oğlu
Bilal Erdoğan’dı.

Hemen Bilal’in soruşturması bu
savcıdan alınarak bir başka savcıya
verildi.

Bu arada yapılamayan 2. dalga
operasyonda pek çok "iş adamı"nın
adı basında yeralmaya başladı. Hepsi
AKP döneminde palazlanmış tekel-
lerdi. Kolin İnşaat, Simit Sarayı’nın
ortakları, LİMAK Holding’in sahip-
leri gözaltı listesindeydiler. Ama bir
türlü gözaltına alınmıyorlardı.

LİMAK Holding Yönetim Kurulu
Başkanı Nihat Özdemir kendisini bu
olayla ilgili olarak gazeteciler aradı-
ğında "o sırada Enerji ve Tabi Kay-
naklar Bakanı Taner Yıldız’la top-
lantıda olduğunu" söylüyordu. 

Savcı Muammer Akkaş üzerinde

baskı olduğunu, görevini yapamadığını
söyleyerek basın açıklaması yaptı.

Başsavcı Turan Çolakkadı, sav-
cıyı suçladı ve kendilerine doğru dü-
rüst bilgi aktarmadan savcının so-
ruşturma yürüttüğünü söyledi.

AKP hemen yeni bir yönetmelik
çıkardı...Yönetmeliğe göre yürüttük-
leri soruşturmalarda adli kolluğun
amirlerine ve savcının da başsavcıya
bilgi verme mecburiyeti getiriliyor-
du.

Yani "beni gözaltına almadan
önce bilgi ver" diye önlem almaya
çalıştılar.  

HSYK buna itiraz eden bir bildiri
yayınladı.

Başbakan bu dalaşmaya laf ye-
tiştirmekten geri kalamazdı. O da
hem savcı Akkaş’ı hem de HSYK’yı
tehdit etti.

Danıştay da kendi safının gereğini
yaptı ve yönetmeliği iptal etti. 

Halen de it dalaşı tüm hızıyla de-
vam ediyor.

Hukuk her zaman egemen olan
sınıfın çıkarlarını düzenleme ve ko-
ruma altına alma aracıdır. 

Kapitalist sistemde hukuk bur-

juvazinin çıkarlarının temsilcisidir.
Bizim ülkemizde de hukuk oligarşik
ittifaka göre şekillenmiştir. Bu nedenle
zaman zaman oligarşi içi çelişki ve
dengelere göre yasalar, yönetmelikler
değiştirilir; kurumlar düzenlenir; kimi
zaman yasalar kağıt üzerinde kalır,
kimi zaman da uygulanır. 

Ancak hiçbir zaman bu dönemki
kadar yasalar, düzenlemeler hızla
değiştirilmemişti. Oligarşi içi çatış-
mada taraflardan biri bir gecede yasa,
yönetmelik, soruşturma gibi elinde
hangi silahı varsa saldırısını hayata
geçiriyor... Diğeri hemen ertesi gün
onu boşa çıkaracak düzenlemeyi ya
da saldırıyı bir gecede planlıyor...

Oligarşinin hukuku artık tam bir
"gecekondu hukuku"dur.

Bir gecede yapılan, bir gecede
bozulan, sonra tekrar çıkarları neyi
gerektiriyorsa onun imar edildiği bir
hukuktur.

Bu devlet, hukukuyla, uygulama-
larıyla, her şeyiyle çürümüştür.

Bu pislik hiçbir şekilde "düzeniçi"
bir çözümle temizlenemez.

Bu pisliği sadece DEVRİM TE-
MİZLER.

"... Erdoğan'ı dinlerken ak-
lıma Hüsnü Mübarek geldi. 

O da Ricciardone'ye çok
kızmıştı... 

Haziran 2004'teki BOP Zir-
vesi'nden sonra, Başbakan
Bush Ricciardone'yi Kahire'ye
göndermişti; git bak bakalım,
oralarda ne yapabiliriz diye...
2005 başlarında Mısır'a giden
Ricciardone hemen işe koyul-
muş ve her gününü 'Müslü-
man Kardeşler'le geçirmeye
başlamıştı. Bu davranışa çok
kızan Mübarek, sonunda Baş-
kan Bush'u arayıp "Bak bu adamı almazsan, buradan ben ko-
vacağım" demişti. Mübarek'i kızdırmak istemeyen Bush da,
Ağustos 2008'da Ricciardone'yi Kahire'den alıp; önce Bağdat'a,
sonra Kabil ve Ankara'ya göndermişti. 

O Ankara'da iken, Mısır'da 'Arap Baharı' patlak verdi ve
Mübarek kafese konuldu! 

Hem de oğulları, bakanları ve yakın adamları ile birlikte"
(Bu yazı 23 Aralık tarihli Yurt Gazetesi’nde yazan Hüsnü Mahalli'nin
"Koy Kafese" başlıklı yazısından alınmıştır.)
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Kendi pis çıkarları her şeyin üze-
rindedir onların..

Bir gecede çaycı dahil Emni-
yet’teki 400 polisin yerini değiş-
tirme kararı verdiler. 

Yeni İçişleri Bakanı, 40 İl Em-
niyet Müdürü ve 20 Valinin görev
yerlerinin değiştirileceğini söylüyor.

Tüm bu soruşturmalar, düzenle-
meler, yasa değişiklikleri bir kez
olsun halk yararına işletilmemiştir. 

Katledilen, işkence gören insan-
larımız için tek bir soruşturma dos-
yasının kapağını dahi açmak için sa-
yısız bedel ödedik. Kafamız gözümüz
kırılarak; gazlara boğularak; mahkeme
önlerinde, işkencehanelerin kapıla-
rında direnerek; tırnaklarımızla ka-
zıyarak haklarımızı alabildik. 

Soruşturmaları açtırdık; davaları
takip ettik... Onların kağıt üzerindeki
"hukuk"unu bile biz bedeller ödeyerek
işlettik. 

Hala "adalet istiyoruz" diye hay-
kırdığımız sayısız hak talebimiz var-
dır...

Berkin Elvan aylardır komada...

Hala soruşturma dosyası bile açıl-
mamıştır.

Haziran Ayaklanması’nda katle-
dilenler için soruşturmalar göstermelik
sürmektedir. 

Düzenin hiçbir savcısı, kızının
gözleri önünde soyulan, onursuzca
aranan 60 yaşındaki kadınlar için
soruşturma açmamıştır. 

Ferhat Gerçek’i sırtından vuran
polisler 2.5 yıl, Ferhat ise 3.5 yıl
hapis cezası almıştır..

Bir mezarı bile olmayan ölüleri-
mizin; depremlerde, iş cinayetlerinde
katledilenlerimizin; katliamların, iş-
kencelerin ve daha sayısız suçun he-
sabını bu düzenin kurumları sorma-
mıştır... Sorması da mümkün değildir. 

Çünkü AKP-Fetullah iktidarı yıl-
lardır bu suçları beraber işlediler.
Sömürdüler, açlıktan öldürdüler...
Halkımızı yoksulluğa ve adaletsizliğe
mahkum ettiler.

Sadece onların iktidarı döneminde
yaşanmadı bunlar...

Yıllardır halkımız aynı acıları ya-
şıyor, aynı bedelleri ödüyor.

Devrimciler yıllardır komplolarla
tutuklanıyor... Yıllarca hapishanelerde
kalıyor; katlediliyor, işkence görü-
yor...

Oligarşik devlet halka karşı işlenen
tüm suçların sahibidir. Devletin sa-
hipleri ya da aralarındaki güçler den-
gesi zaman zaman değişse de devletin
niteliği asla değişmemiştir.

Bu devlet faşisttir... Halka düş-
mandır.

Çürümüştür...Yozlaşmanın ve çü-
rümenin kaynağıdır.

Pisliği üretendir...
Egemenlerin kapitalist niteliği,

oligarşi içindeki tarafların güç sa-
vaşları, emperyalizmle kurulan iliş-
kiler, derinleşen kriz... Hepsi pisliğin
nedenidir. 

Dolayısıyla devlet yıkılmadan bu
çürüme bitmez. 

Pisliği hiçbir düzeniçi çözüm te-
mizlemez... Düzeniçi çözümler an-
cak düzenin ömrünü uzatır.

Tek çözüm oligarşik devleti yık-
mak, yerine halkın iktidarını kur-
maktır. 

Çorum Pir Sultan Abdal Derneği, dernek başkanlanı
ve aynı zamanda Kamu Emekçileri Cephesi üyesi olan
Halil Top’un tutuklanmasını ve yapılan baskınları protesto
etti.

Pir Sultan Abdal Derneği 18 Aralık günü AKP’nin
katil polisleri tarafından basılarak talan edilmişti. Yine
dernek başkanı Halil Top’da evi basılarak işkenceyle
gözaltına alınmış Samsun’da çıkarıldığı mahkeme sonucu
tutuklanmıştı. Pir Sultan Abdal Derneği bu baskınları
ve Halil Top’un tutuklanmasını 28 Aralık günü dernek
binası önünde yaptığı eylemle protesto etti. Eylemde,
“Başkanımız Halil Top Serbest Bırakılsın” pankartı
açıldı. Yapılan açıklamada, “AKP’nin hırsızlığı teşhir
edilirken, Halil Top’un derhal serbest bırakılması ve
sürgün kararının geri alınması istendi.

Açıklama sonrasında dernek gençliğinden Güray
Gündoğdu kısa bir açıklama yaptı. Gündoğdu “Dernek
başkanımız tutuklanmadan iki gün önce beni polisler
alıp Emniyet Müdürlüğü’ne götürdüler. Benden muhbirlik
yapmamı istediler. Beni tutuklamakla tehdit ettiler. Halil
Top hakkında ifade vermemi istediler. Annemi babamı
tehdit ettiler. Derneğimize gelen herkes hakkında sorular
sordular, beni baskı altına aldılar, sürekli arayıp rahatsız

ettiler. İnternette resmini paylaştığım devrimcilerin (Mu-
harrem Karataş’ın) resmini kaldırmamı söylediler"
diyerek katil polisleri teşhir etti. 

Gündoğdu'nun attırdığı “Baskılar Bizi Yıldıramaz”
sloganının ardından, 25 kişinin katıldığı eylem sona
erdi.

Halk Cepheliler, 27 Aralık akşamı da Milönü ve
Şenyurt Mahallesi 'nde "Halktan Çalmak Şerefsizliktir",
"Hırsızlık Yapmak Şerefsizliktir", "Halil Top Serbest
Bırakılsın!” yazılamaları yaptılar. Toplamda 10 yazılama
yapıldı. 

Pir Sultan Abdal Derneği üyeleri 31 Aralık günü
Milönü’ndeki ve Emek Caddesi’ndeki esnaflardan, Halil
Top’un serbest bırakılması için imza topladılar. Bir
saatlik çalışmada 150 imza toplandı. 

Öte yandan, Samsun E Tipi Kapalı Hapishanesi’nde
tutulan Halil Top'a koyu bir tecrit uygulanıyor.

Çorum Pir Sultan Abdal Derneği üyeleri, dernek bi-
nasından da “Sürgünlere, Tutuklamalara, Yolsuzluk Ya-
panlara Baskılara Boyun Eğmeyeceğiz” yazılı bir pankart
sallandırdılar. Bahabey Caddesi'nde ve Milönü’nde üze-
rinde “Baskılar Bizi Yıldıramaz Halil Top Serbest Bıra-
kılsın” yazan 5 ozalit asıldı. 
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Boyun  Eğmeyeceğiz! Halil Top Serbest Bırakılsın!



AKP’nin 17 Aralık operasyonuyla
yolsuzlukları ve rüşvetçilikleri ortaya
çıktıktan sonra Tayyip Erdoğan, adım
attığı her yerde konuşuyor... Yine
yalan ve demagoji ile gerçeklerin
üzerini kapatmaya çalışıyor. 

İstanbul’da konuşan Erdoğan

“Son bir taaruz yapıyorlar”

“Yaşadığımız süreci yeni Türki-
ye’nin istiklal mücadelesi süreci
olarak tanımladım. Yeni Türkiye
ideali eski Türkiye ve onun destek-
çileri tarafından çok ciddi bir sal-
dırıya maruz kalmış durumda. Yeni
Türkiye’ye karşı hem içerden hem
dışardan direniş var. Ama bu direniş
emin olun son direniştir. Son kez
ellerindeki tüm imkanları, kozları,
tüm güçlerini sahaya sürüyorlar.
Son bir taarruz yapıyorlar. Allahın
izni ile biz bu direnişi de yerle yeksan
edecek, bu taarruzları göğüsleyecek
inşallah eski Türkiye’nin kapısını
tamamen kapatacağız.”

Hangi eski, hangi yeni Türki-
ye’den bahsediyorsun? Her şey or-
tada... 

Düzenin tüm pislikleri ortalığa
saçılmış durumda ... Rüşvet, yol-
suzluk, ahlaksızlık, hırsızlık, kara
para aklamak dün nasıl yapılıyorsa
bugün de aynı şekilde yapılıyor... 

Eski Türkiye’nin pislikleri Su-
surluk’ta ortaya çıkmıştı...

O günlerde de pislikler bugünkü
gibi ortalığa saçıldığında, bu pislik-
lerinden kurtulmak için iktidardaki-
lerin nasıl debelenip durduklarını bi-
liyoruz... 

Ne oldu? Pisliklerinden kurtula-
bildiler mi? 

Hayır.. Genelkurmay’ından TÜ-
SİAD’a “biz temiziz” diye ışıklarını

söndürüp açtılar ama olmadı... Her
gün sokaklara dökülen, yürüyen halk
“Susurluk Devlettir” diye gerçekleri
yüzlerine vurdu... 

“Eski Türkiye” Susurluk’tu...

‘Yeni Türkiye’nin en çıplak hali
ise 11 yıllık AKP iktidarıdır...

11 yıllık AKP iktidarında yapı-
lanların, edilenlerin Susurluk döne-
minden farklı olmadığını 17 Aralık
günü gördük... 

AKP suçüstü yakalandı... 

Tayyip Erdoğan gittiği her yerde
açıklama üstüne açıklama yapıyor,
konuşuyor ama bir türlü meselenin
özüne gelemiyor, gerçekleri söyle-
yemiyor.

Neden oldu tüm bunlar sorusuna
cevap veremiyor... İçine girdikleri
durumun nedenlerini bir türlü açık-
layamıyor... Evet dershaneler ile baş-
layan bu süreç neden buraya kadar
geldi, neden bir iktidar kavgasına
dönüştü, neden her zaman ki gibi
anlaşıp kuzu kuzu herkes kendi yo-
luna gidemedi? Hele hele hiç de is-
temediğiniz, seçimler öncesi bir dö-
nemde bu kavgayı niye “tatlıya” bağ-
layamıyorsunuz? 

Çünkü bu kavga iktidar kavgası...
Tatlıya bağlanacak bir kavga değil... 

Tayyip Erdoğan’ın AKP’nin ba-
şından götürülmesi, eğer koşulları
yaratılırsa AKP  iktidarına son veril-
mesi ve yeni bir iktidarın işbaşına
getirilmesi kavgasıdır. 

Neden bu duruma gelindi?

Çünkü artık AKP eskisi gibi yö-
netemiyor... 

Çünkü emperyalizmin çıkarlarını
eskisi kadar koruyamıyor ve temsil
edemiyor...

Çünkü işbirlikçi tekellerin çıkar-
larını eskisi gibi koruyup kollaya-
mıyor. Koçları, Sabancıları memnun
edemiyor... Üstüne üstlük taraf tutmak
ve dilediği gibi at koşturmak istiyor... 

Çünkü AKP halk düşmanı politi-
kalarına karşı tepki, öfke, muhalefet
büyüyor... Haziran Ayaklanması ile
birlikte daha geniş kesimlerin dü-
zene karşı öfkesini AKP artık eskisi
gibi düzene kanalize edemiyor.

Tüm bunlar AKP’nin ülkeyi yö-
netememesine neden oluyor.

Ama bunlar içinde emperyalizm
ve oligarşiyi en çok korkutan halkın
bu düzene karşı öfkesinin ve muha-
lefetinin yükselmesidir. 

Sonuç ne? AKP artık emperya-
lizmin ve oligarşinin ayağına dola-
nıyor, ayak bağı oluyor...

Bugün mevcut krizini atlatmak
için yeni ittifaklar peşinde koşuluyor...
Fetullahçılar AKP' ye vurarak AKP
karşıtlarının desteğini almaya çalı-
şıyor... 

CHP bu gelişmelere dünden razı
görünüyor ve adeta gelişmelere çanak
tutuyor... Amerika ziyaretinde Fe-
tullahçılarla yapılan görüşmede an-
laştıkları ortaya çıkıyor... Öyle ki
önümüzdeki yerel seçimlerde bü-
yükşehirlerdeki belediye başkan aday-
larını Fetullahçı seçmenlerin oy ve-
rebileceği kişiler arasından seçi-
yor...

Yine AKP karşıtı cepheyi güç-
lendirmek için Fethullahçıların başını
çektiği “cemevi-cami projesini” de
bu kapsamda değerlendirmek gere-
kiyor. 

Buna karşılık AKP ise “çözüm
süreci” diyerek Kürt milliyetçilerini
“dış güçler” diyerek milliyetçileri,

EESKİSİ DE, YENİSİ DE ÇÜRÜMÜŞ
OLİGARŞİK DÜZENDİR!

AKP-Fetullah Çatışmasıyla Oligarşi Kitleleri Yeniden Düzene
Yedeklemek İstiyor. Biz, “Devrim Mi, Düzen Mi?” 

Saflaşması Yaratarak Oligarşinin Krizini Derinleştirelim... 
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ulusalcıları, Ergenokoncuları, Bal-
yozcuları kendine yedeklemeye ça-
lışıyor... Dün Fetullahçılarla birlikte
yaptıkları bütün operasyonları Fe-
tullahçıların üzerine yıkarak bir yan-
dan Fetullahçıları tasfiye etmeye ça-
lışıyor, diğer yandan kendilerini ak-
layarak, yine “demokrat” pozlarına
bürünmeye çalışıyorlar. 

Yine bu amaca bağlı olarak Yalçın
Akdoğan’ın “orduya kumpas kur-
dular” demesinin ardından MGK’da
konunun gündeme gelmesi, yeni Ada-
let Bakanı Bekir Bozdağ’ın “yeni
bir takım yasal düzenlemeler”den
bahsetmesi, en son eski Genelkurmay
Başkan’nı Hilmi Özkök’ün Vatan
Gazetesi’nden Güngör Mengi’ye ver-
diği demeçte “Ergenekon ve Balyoz
davalarından yargılanan ve ceza
alanların yeniden yargılanacağına
inanıyorum” demesi AKP cephe-
sin'den atılan adımlardır. 

Devrimcilerin, ne AKP-Fethullah
kavgası ne “hükümet istifa” gibi
düzenin sınırları içinde yer alan çö-
zümlerle bir işi olamaz... 

Devrimciler açısından bu kavgada
halkın yararına bir şey yoktur...

Bizim sorumluluğumuz Türkiye

halklarına karşıdır ve bu düzenin de-
ğişmesinden ve vatan topraklarının
özgürleşmesinden yanadır.   

Bizim görevimiz AKP iktidarının,
emperyalistlerin ve işbirlikçilerinin
gerçek yüzlerini halka göstermek,
halk düşmanlıklarını teşhir etmektir... 

Nasıl baba-oğul bir olup yolsuzluk
yaptıklarını, rüşvet yediklerini an-
latmaktır...  Oligarşinin yönetememe
krizini daha da derinleştirmek ve yö-
netemez hale getirmektir... Bizim
hedefimiz bu çürümüş düzendir. Bu
tüm kurumlarıyla çürümüş düzen yı-
kılmadan halkımız için kurtuluş yok-
tur. Bizim hedefimiz AKP’siyle, Fe-
tullahıyla, CHP’si, MHP’si, TÜSİ-
AD’ı, MÜSİAD’ıyla çürümüş oli-
garşik düzendir... 

Eğer doğrudan düzeni he-
deflemezsek ne olur?

Kapitalizm “KRİZ” demektir.
Yüzyılları bulan yönetme tecrübele-
riyle geçici de olsa krizlerini nasıl
atlatabileceklerini, hatta krizi nasıl
yöneteceklerini bilmektedirler. 

2008 yılında başlayan kriz döne-
mini hatırlayın. Tekeller “krizi fırsata
dönüştürelim” diyordu. 

Egemenlerin krizi devrimci bir
müdahale ile derinleştirilmez ise ka-
pitalistler krizlerden güçlenerek çı-
karlar...  

Bugün de oligarşi, her geçen gün
derinleşen krizden güçlenerek çıkmak
istemektedir. 

Devlet tüm kurumlarıyla çürüm-
üştür ve halkımızın çok büyük bir
kesiminin eğitimden sağlığa, yargıdan
parlamentoya kadar güveni kalma-
mıştır.  Oligarşi bu krizle düzenden
umudunu kesen halk kesimlerini ye-
niden düzene yedeklemeye çalışıyor. 

Bizim amacımız ise onlara bu
fırsatı vermemektir... Milyonları ör-
gütleyerek onların bu krizden çıkma
manevralarını boşa çıkartmalıyız ...

Düzen-devrim hesaplaşmasını de-
rinleştirmeliyiz... Devrim cephesini
güçlendirmeliyiz...

Yoksulları örgütlemeliyiz... Onun
için diyoruz ki:

PİSLİĞİ DEVRİM TEMİZLER,
DEVRİME YÜRÜYELİM...

DÜNYAYI BİR KEZ DE TÜR-
KİYE’DEN SARSALIM!

HIRSIZ AKP 1.95 TL İÇİN HALKIN BEYNİNİ
SOKAKLARA AKITIYOR!

İstanbul’da Taksim Talimhane Metro İstasyonu’nda, 30 Aralık
günü akşam saatlerinde, parası olmadığı için akbil turnikelerinden
ücretsiz geçmek isteyen Aykut Kelek’in başına, ellerindeki dedektörlerle
vuran özel güvenlik görevlileri, Kelek’in beyin kanaması geçirmesine
neden olmuştu.

Halk Cepheliler, Aykut Kelek için 1 Ocak  günü Taksim Metro
İstasyonu çıkışında eylem yaptı. Eyleme “Her Yer Rüşvet Her Yer
Yolsuzluk”, “Aykut Kelek Yalnız Değildir” sloganları ile başlandı.
“Hırsız AKP 1.95 TL İçin Halkın Beynini Sokaklara Akıtıyor” pan-
kartının taşındığı eylemde Halk Cepheliler, “Bir kez daha gördük bu
düzen adaletli ve eşit değildir. Bir avuç asalağın düzenidir. Yoksullu-
ğumuzdan bu düzen sorumludur. Çocuklarımızın sokaklarda yatıp
kalkmasından bu düzen sorumludur. Binlerce insanımızın işsiz, gele-
ceksiz bırakılmasından bu düzen sorumludur” denildi. Ardından sivil
polisler Halk Cephelilerin ellerindeki pankartlara saldırarak, almaya
çalıştı. Pankartı polise vermeyen Halk Cepheliler turnikelere doğru
koştu ve sivil polisler arkada kalan Halk Cephelileri gözaltına aldı.
Bu sırada Halk Cepheliler Aykut Kelek’in başından darp edilerek dö-
vüldüğü turnikelerin üzerinden atlayarak, güvenlik görevlilerinin
önünden “Aykut Kelek Yalnız Değildir” sloganı ile geçti. Halk
Cepheliler ücretsiz yolculuk yaptı.

Atkılarımızı Van
Depremzedeleri İçin Örüyor,
Yoksulların Dayanışmasını
Örgütlüyoruz

İstanbul Bağcılar Yeni Mahalle yürüyüş
yolunda 29 Aralık günü Van halkıyla daya-
nışmak için ateş yakılıp atkı örüldü. Ateş
yakıldıktan sonra Karanfiller Küvltür Merkezi
müzik grubu Kürtçe, Zazaca, Türkçe türküler
söyledi, halaylar çekildi.

Ateş başına toplanan kitle sık sık “Van
Halkı Yalnız Değildir”, “Yaşasın Halkların
Kardeşliği”, “Biji Bratiya Gelan” sloganlarını
attı. 1 saat süren eylemin bitiminde her
akşam saat 19.00’da ateş yakılacağı çağrısı
yapılarak
eyleme son
verildi. Ya-
pılan eyle-
me 45 kişi
katıldı.
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AKP halkımızı soyup, çaldık-
larını cebine indirirken, bunun hiçbir
zaman açığa çıkmayacağını düşü-
nüyordu. Polisi, mahkemeleriyle
tüm devleti ellerine geçiren AKP
buna güveniyordu. Operasyonların
devamını engellemek için elinden
geleni de yaptı. Ancak halkın gü-
cünü unuttu. Halkımız açlığının,
yoksulluğunun sorumlusu AKP dü-
zeninin sonunu getirecektir. Bozuk
Düzende Sağlam Çark Olmaz,
Birleşelim Savaşalım, Kazana-
lım!

İstanbul
Sarıgazi’de 20 Aralık’tan iti-

baren başlayan yürüyüşlerde “Hal-
kız Haklıyız Kazanacağız”, “Hır-
sızlardan Hesap Soracağız”, “Hır-
sızlık Yapmak Şerefsizliktir”, “Hır-
sız AKP Yalancı Tayyip” sloganları
yankılandı. 60 Halk Cephelinin ka-
tıldığı eylemde halk büyük bir il-
giyle balkonlardan tencerelerle ta-
valarla destek verdi.

27 Aralık günü de AKP’nin yol-
suzluğuna ve hırsızlığına karşı yü-
rüyüşe geçen Sarıgazi halkı, Kay-
makamlığın önünden geçerken yı-
ğınak yapan polise tepki gösterdi.
Halkın tepkisini hazmedemeyen
hırsız AKP’nin katil polisleri biber
gazlarıyla halka saldırdı. Demokrasi
Caddesi üzerinde barikatlar kurarak
molotof ve havai fişeklerle karşılık
veren Cepheliler polisle çatıştı. Po-
lisin geri çekilmesiyle eylem iradi
bir şekilde bitirildi.

28 Aralık’ta da Cepheliler De-
mokrasi Caddesi’ni trafiğe kapatıp
barikatlar kurarak direnişe geçti.
Polis TOMA ve akreplerle karşılık
verdi. Yoğun bir şekilde biber gazı
ve plastik mermi atan AKP faşiz-
minin katil polisleri barikatı geçe-
medi. Halkın caddeye bir traktör
römorku getirip devirmesiyle polis
tamamen çaresiz kaldı. TOMA atılan
onlarca molotofla alev aldı. Dire-

nişin büyümesiyle hazımsızlaşan
polis, Cephelileri dağıtmak için yo-
ğun şekilde gaz kullandı. Emniyet
amiri bir çok kez megafonla ‘Kur-
ban olayım yapmayın’ şeklinde
anonslar yaptı. Cepheliler sapan,
molotof ve havai fişeklerle De-
mokrasi Caddesi’nde bir kez daha
direniş geleneğini sürdürdü. Eylem
polisin püskürtülmesiyle iradi olarak
sonlandırıldı.

29 Aralık’ta da Cepheliler be-
lediyenin önündeki caddeyi trafiğe
kapatıp, barikatlar kurarak molotof
ve havai fişeklerle orada da polisle
çatıştı. Sarıgazi’de Cepheliler direniş
simgesi oldu. Eylemlere halkın
ilgisi ve desteği yoğundu. 

Çayan Mahallesi
Çayan-Güzeltepe’de 25-26 Ara-

lık tarihinde AKP yolsuzluğuna
karşı yürüyüş düzenlendi. 25 Ara-
lık’taki yürüyüşe 50 kişi, 26 Ara-
lık’taki yürüyüşe ise 150 kişi katıldı.
“Ekmek, Adalet ve Özgürlük İçin
Faşizme Karşı Omuz Omuza” pan-
kartının açıldığı yürüyüş boyunca
sloganlar atıldı.

Çayan Mahallesi’nden Güzel-
tepe’ye kadar halka sesli konuşmalar
yapıldı. “Gün hesap sorma günü,
katil AKP yolsuzluğuna karşı mü-
cadele etme günüdür. Tüm halkımızı
AKP’den hesap sormaya çağırıyo-
ruz” denildi. 

1 Mayıs Mahallesi
İstanbul’un çeşitli mahallelerinde

yapılan yürüyüşlerin ardından Tak-
sim Dayanışma’nın çağrısıyla
AKP’nin yağmasını teşhir etmek
için, 27 Aralık günü, Taksim’de
yapılan eyleme polis biber gazları,
tazyikli su ve plastik mermilerle
saldırdı. Taksim’de yapılan saldırı
ve AKP iktidarının hırsızlıklarını
protesto etmek için İstanbul 1 Mayıs
Mahallesi halkı, aynı gün, 3001.
Cadde üzerinde yürüyüş yaptı. Cem-

AKP-Fethullah Çatışması Düzenin Çürümüşlüğüdür!

Pisliği Devrim Temizler!

Sarıgazi

Sarıgazi

1 Mayıs Mah.

Kuruçeşme
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evi önünde toplanan mahalle halkı
sloganlarla yürüyüşe geçti. Yürüyüş
esnasında AKP’nin hırsızlığı ve Tak-
sim’de yaşanan polis saldırısı halka
anlatılarak halk eyleme çağrıldı. Yü-
rüyüş sırasında akrep ile gelen po-
lisler, “Katil Polis Mahalleden Defol”,
“Polis Simit Sat Onurlu Yaşa” slo-
ganlarıyla mahalleden kovuldu.

29 Aralık’ta ise 1 Mayıs Halkı im-
zalı “Her Yer Rüşvet Her Yer Yolsuzluk,
Bu Pisliği Ancak Devrim Temizler”
pankartının arkasında yapılan yürüyüş,
Karakol durağından başladı. Mehmet
Ayvalıtaş’ın şehit düştüğü yerde 1 da-
kikalık saygı duruşu yapıldı.

Yürüyüş sırasında gelen bir akrep
“Katil Polis Mahalleden Defol” slo-
ganlarıyla kovuldu. Akrep ilerledikten
sonra içinden inen bir sivil polis de
çekim yapmaya çalışırken halk tara-
fından kovalandı. Eylem, yapılan ba-
sın açıklamasının ardından sona erdi.

Gülsuyu
27 Aralık günü Gülsuyu-Gülensu

Mahallesi’nde Hasan Ferit Gedik
Meydanı’nda toplanan Halk Cephe-
liler meydandan son durağa kadar
akreplerin takibinde slogan ve sesli
çağrılarla yürüdüler. 

Önleri 200 kişilik faşist katil polis
sürüsünce kesildi ve burada eylem
yapılmasına izin vermeyeceklerini
söylediler. Bunun üzerine Halk Cep-
heliler, “Bu mahalle bizim ma-
hallemiz yolsuzluğa, hırsızlığa
karşı eylem yapıyoruz. Yaptığımız
eylem meşru bir eylemdir ve biz
buradayız” dediler ve meydanda
oturma eylemine başlayıp, slogan
atmaya devam ettiler.

AKP’nin katil sürüsü polisleri
saldırmak için hazırlık yaparken
mahallenin gençleri ve Halk Cep-
heliler birleşerek katil sürüsünün

karşısına geçip Hasan Ferit Gedik
Meydanı’nda futbol oynayarak mey-
dan okudular. Polis saldırısına bu
şekilde yanıt verilmesi işkencecileri
daha da şaşkına çevirdi. Daha sonra
Hasan Ferit Gedik Meydanı’nda ateş
yakıldı ve saz da getirilerek türküler
söylenip halay çekildi.

Daha sonra Halk Cephelilere al-
kolik Maltepe Emniyet Müdür Yar-
dımcısı “Gelin bu işi bitirelim barış
yapalım” diyerek direnişi bitirmeye
çalıştı.

Direniş gece 00.00’a kadar ateş
başında türküler, marşlar ve halaylarla
devam etti. 

28 Aralık’ta Gülensu Son Durak’ta
toplanan devrimci kurumlar slogan
ve sesli konuşmalarla mahallede çağrı
yaptı. Gülsuyu halkı mahallede yü-
rüyüş yaparak Hasan Ferit Gedik
Meydanı’nda toplandı. Bu sırada iş-
kenceci, katil polisler mahallede ha-
zırlık yapıyordu. Mahallede olağan
üstü hal yaratan polis sanki mahalleye
savaşa gider gibi 3 otobüs çevik kuv-
vet, 5 adet akrep diye tabir edilen
çelik zırhlı araç ve 1 tane de panzerle
gelmişlerdi.

Bunun üzerine yürüyüş yapan
grup Hasan Ferit Gedik Meydanı gi-
rişinde katil sürüleriyle karşılaştı.
Aynı zamanda balkonlardan alkışla-
yan insanlar gelenleri coşkulu bir
şekilde karşıladı ve bunun üzerine

birleşen halk basın açıklaması
yaptı. Tedirginliğe kapılan aciz po-
lisler korkudan sadece izlemekle kal-
dılar. Eyleme 100 kişi katıldı.

29 Aralık’ta Gülensu Son Durak’ta
bir araya gelen, aralarında Halk Cep-
lilerin de olduğu devrimci yapılar ara
sokaklarda dolaşarak 1 saat boyunca
mahallede çağrı yaptılar. Ellerinde
tencere ve tavalarla, sloganlar atarak
Hasan Ferit Meydanı’na geldiler.

Soyguncuların, zalimlerin koru-
yucusu AKP’nin polisi 5 akrep, 1
panzer ve 2 otobüs çevik kuvvet po-
lisiyle kitleye saldırmaya hazır halde
beklediği eylemde “Katil Polis Gül-
suyu’ndan Defol” sloganlarıyla mey-
dana girildi. Meydanda bekleyen
halk da alkışlarla eyleme katıldı.

Sloganların ardından yapılan açık-
lamada AKP’nin de, Fethullah’ın da
Amerikan işbirlikçisi, soyguncu, yağ-
macı ve namussuz oldukları, bu tala-
nı-yağmayı 11 yıldır beraber sürdür-
dükleri, şimdi iktidar için birbirlerine
girdikleri söylendi. Bu pisliği devrimin
temizleyeceğinin vurgulandığı açıkla-
mada “Bozuk Düzende Sağlam Çark
Olmaz, Birleşelim Savaşalım Kaza-
nalım” denilerek açıklama bitirildi.
“Hasan Ferit Gedik Ölümsüzdür”, “Çe-
teler Halka Hesap Verecek” sloganla-
rıyla bitirilen eyleme 100 kişi katıldı.

İkitelli
27 Aralık günü AKP’nin rüş-

vet ve yolsuzluğuna karşı Taksim
Dayanışma’nın Taksim’de dü-
zenlemek istediği yürüyüşe ya-
pılan saldırının haberini alan Halk
Cepheliler mahallede hızla eylem
örgütlediler.

İkitelli Halk Cephesi imzalı
“Bozuk Düzende Sağlam Çark Ol-
maz, Pisliği Devrim Temizler”
pankartıyla İkitelli Cemevi önünden

Antalya

Gülsuyu Gazi İkitelli
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tencere-tavalarla yürümeye başladılar.
Yürürken halka AKP’nin yaptığı yol-
suzluk ve rüşvet olayları anlatılarak
bu yürüyüşlerin her gün yapılacağı
bildirildi. Hızla örgütlenen bu eylemi
halk pencerelere çıkarak seyretti ve
yer yer alkışlarla tencere-tava çalarak,
ışık söndürüp açarak destek verdi. Ey-
lem alkışlarla ve sloganlarla sonlandı-
rıldı.

28 Aralık’ta da İkitelli Halk Cep-
hesi yürüyüş düzenledi. Halk yürü-
yüşe ışıklarını söndürüp açarak, al-
kışlarla destek verdi. 

Kuruçeşme 
AKP’nin hırsızlığına ve adaletsiz-

liğine karşı 28 Aralık günü halk yürü-
yüşü düzenlendi. Birkaç gün önceden

duyuruları yapılan yürüyüşte “Kuru-
çeşme Halk Komitesi” yazılı pankartla
yüründü. Atılan sloganlar, ıslıklar ve
eldeki tencere tavalarla öfke haykırılan,
yürüyüşe 60 kişi katıldı. 

Gazi Mahallesi
Gazi Mahallesi’nde 29 Aralık günü

AKP’nin yolsuzluğunu, hırsızlığını,
arsızlığını ve yalanlarını teşhir amaçlı
yürüyüş gerçekleştirildi. “Pisliği Dev-
rim Temizler - Halk Cephesi” yazılı
pankartın açıldığı, sık sık sloganların
atıldığı eyleme 150 kişi katıldı.

Eski Karakol’da başlayan eylem
cemevine gelindiğinde, polisin gaz
bombası ve TOMA’larla saldırması
sonucu mahallede çatışma çıktı. 300
kişinin çatıştığı eylem iradi olarak

sonlandırıldı.

Antalya
Antalya Halk Cephesi ve DHF

27 Aralık günü Attalos Meydanı’nda
toplanarak Kışlahan Caddesi’nin gi-
rişine doğru meşaleli eylem yaptı.

Sloganların atıldığı, tencere-tava
çalarak yoksulluğun anlatıldığı ey-
leme yol boyunca halk ilgi gösterdi.
Halk Bankası’nın önüne gelindiği
zaman yapılan açıklamadan sonra
meşaleler çatılarak halay çekildi. Bu-
rada da halk kitlenin çevresini sararak
ve alkışları ile destek verdi. “Tüm
halklarımızı, çürüyen düzene karşı
birlik ve mücadeleye çağırıyoruz”
denilen eylem, sloganlar ve halaydan
sonra alkışlarla bitirildi.

Kamu Emekçileri Cephesi'nin,
tutsaklarına sahip çıkmak için
başlattığı “İş Güvencesine, Ör-
gütlenme ve Direnme Hakkına
Sahip Çıkan Devrimci Memurlara
Özgürlük İstiyoruz! KESK’li Tut-
saklar Serbest Bırakılsın” kam-
panyası devam ediyor.

Ankara
10 aydır adalet talebini hay-

kıran Kamu Emekçileri Cephesi,
28 Aralık günü Ankara Yüksel
Caddesi’nde eylem yaptı. “Hır-
sızlar Halka Hesap Verecek” ve
“Devrimci Memurlar Onurumuz-
dur” sloganlarının atıldığı eylemde
yapılan açıklamada, “AKP’nin
halk düşmanı, hırsız karakteri 17
Aralık sabahı başlatılan operas-
yonlarla bir kez daha gözler önüne
serildi. 11 gündür tüm halkın
gözleri önünde AKP ile Cemaat
arasındaki iktidar savaşı, kirli
yanlarını, halkı nasıl aldattıklarını
itiraf ederek kirli yüzlerini gör-
memizi sağladı. Gözaltılarla ve
tutuklamalarla birlikte bu bir avuç
sömürücünün halkımızı nasıl soy-
duğu, halkımız konteynır kent-
lerde, sokak ortalarında soğuktan
donarken onların ‘sıcak yatak
odalarında’ para sayma makinaları

bulundurduğu, emekçi halkımızın
alın terinin kimlerin ayakkabı ku-
tularında saklandığı ortaya çıktı”
denildi.

10 ay önce “büyük örgüt ope-
rasyonu” yalanı ile 28 ilde göz-
altına alınarak tutuklanan KEC’li
devrimci memurların serbest bı-
rakılmasına rağmen, İstanbul 16.
Ağır Ceza Mahkemesi başkanı
Mehmet Ekinci ve heyeti hala
31 devrimci kamu emekçisinin
tutsaklığını devam ettirerek, nasıl
hukuk anlayışı olduğunu göster-
mektedir. 

İstanbul’daki tutsak KEC’li-
lerin ilk mahkemeleri 23-24 Ocak
tarihlerinde İstanbul Adliyesi’nde
yapılacak. 

Eskişehir
29 Aralık’ta “İş Güvencesine,

Örgütlenme ve Direnme Hakkına
Sahip Çıkan Devrimci Memurlara
Özgürlük İstiyoruz! KESK’li Tut-
saklar Serbest Bırakılsın” konulu
kampanyanın çalışması yapıldı.

Adalar’da asılan tutsak dev-
rimci memurların fotoğraflarının
olduğu pankartın önünde bildiri
masası açıldı, 200 bildiri halka
ulaştırıldı.

Ankara’da 28 Aralık günü, Mamak-Tepecik
Mahallesi’ne Halkın Mühendis Mimarları ta-
rafından sorun tespit gezisi düzenlendi. 4
kişinin katıldığı gezi 2 saat sürdü. Gezi
süresince Halkın Mühendis Mimarları, bu
mahallede, mahalle halkı ile birlikte neler ya-
pılabileceğini tartıştılar.

Tepecik otobüs son duraklarından baş-
ladıkları ve Köstence tren garına kadar yü-
rüdükleri mahalle boyunca ellerinde bidonlar
ile içme suyu taşıyan insanlar görüldü. İçme
suyu sorununun hala devam ettiği tespit
edildi. 

Bununla birlikte tek tek de olsa yıkılan
veya terk edilmiş gecekondular olduğu gö-
rüldü. Yıkım firmalarının yazılamaları ve
levhaları yürüyüş boyunca dikkat çekti. 

Gezi sonuçlarını değerlendirecek olan
Halkın Mühendis Mimarları, Tepecikte yü-
rütecekleri çalışmaya karar vererek halka
açıklayacaklar.

Kamu Emekçilerine Özgürlük İstiyoruz

Halkın Sorunlarını
Bugünden Çözecek,

Dayanışmayı Örgütleyeceğiz
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Haziran Ayaklanması’nda katil
polislere sapanla taş atarken ga-
zetelere manşet olan Devrimci İşçi
Hareket’inden Emine Cansever,
Gülsuyu’nda AKP’nin uyuşturucu
çetelerinin Hasan Ferit Gedik’i
katletmesinin ardında 7 Ekim’de
Gülsuyu, Gazi, Çayan ve Sarıga-
zi’de devrimcilere yönelik ope-
rasyonlar yapılmış ve gözaltına
alınan 37 kişiden 19’u tutuklan-
mıştı. 

Haziran Ayaklanması’nın sembol direnişçilerinden
Emine Teyze’de Gülsuyu’nda çetelere karşı elinde sopa
ile nöbet tutarken fotoğrafı gazetelerde çıktığı için
gözaltına alınıp tutuklanmıştı. 

Emine Cansever, tutuklu kaldığı Bakırköy Kadın ve
Çocuk Tutukevi’nden aylık tutuklu incelemesi sonrasında
serbest bırakıldı. 

Hırsız, rüşvetçi eski İçişleri Bakanı Muammer Güler
Emine Cansever’i açıkça hedef göstermiş ve şöyle
demişti: “O sapanlı teyze de dün gözaltına alınanlar
arasında. Sapanı kime atıyordu teyze acaba, kuş mu
avlıyordu? Demek ki kuş avlıyormuş! Orada polise
atılan taş toplumun düzenini hedef alan bir taştır”

Hayır, hırsız, rüşvetçi Muammer Güler... Emine Tey-
ze’nin elindeki o sapan “toplumun düzenini” değil,
sizin çürümüş düzeninizi hedef alıyordu. Hem de tam
alnının çatını hedeflemişti... 

Emine Teyzelerin sapan taşları çürümüş düzeninizi
sallıyor... “toplumun düzeni” diyerek yalanlarla çürümüş
düzeninizin üstünü daha fazla örtemiyorsunuz. 

Halkımız!

Bakın ve Görün...
Emine Teyze’nin attığı taşlar

ne kadar isabetliymiş. Ne kadar
haklıymış... 

Emine Teyzeleri tutuklatan,
“toplumun düzeni”nden bahseden
Muammer Güler’e bir bakın, bir
de Emine Teyze’ye bakın... 

Ülkemizi yöneten, İçişleri Ba-
kanı Muammer Güler’in oğlu ba-

basının hırsızlık ve rüşvet işlerinde kuryeliğini yaparken
suçüstü yakalandı... Emine Teyzeleri bu hırsızlar, rüşvetçiler
tutuklattı. 

Mahallelerimize uyuşturucu çetelerini bu hırsız, rüş-
vetçiler sokuyordu... Emine Teyzeler üç kuruşluk emekli
maaşlarıyla ay sonunu  zor getirirken, bu hırsızların
evinden 6 çelik para kasası ve paraları saymak için para
sayma makinesi çıktı... 

Ortaya çıkan bu pislikler neden Emine Teyzelere
düşman, neden devrimcilere düşman anlayabiliyor mu-
sunuz? Çünkü Emine Teyzeler bunların çürümüş düzen-
lerini yıkmak için mücadele ediyor... Hırsız, rüşvetçi
Muammer Gülerler bu saltanatlarının yıkılmasını isterler
mi? 

İSTEMEZLER!
İşte onun için tutuklamışlardı Emine Teyze’yi...
Onun için mahallelerimize uyuşturucu çetelerini so-

kuyorlar... 
Fakat yağma yok... Emine Teyzeler bu topraklardan

hiç eksik olmadı ve olmayacak... Sapan taşlarımız
çürümüş düzeninizi hedeflemeye, alnınızın çatından vur-
maya  devam edecek... 

Emine Teyze geçmiş olsun... Hoş geldin aramıza...

“O sapanlı teyze de dün gözaltı-
na alınanlar arasında. Sapanı
kime atıyordu teyze acaba, kuş

mu avlıyordu? Demek ki kuş av-
lıyormuş! Orada polise atılan
taş toplumun düzenini hedef
alan bir taştır.” (Hırsız, rüşvetçi

eski İçişleri Bakanı Muammer Güler)

DİRENİŞÇİ EMİNE TEYZE ÖZGÜR!..
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Emperyalizmin uluslararası çı-
karları, ihtiyaçları ve oligarşinin yö-
netememe krizinin sonucu, bir Ame-
rikan operasyonuyla kurdurulan AKP,
yeni gelişen ilişkiler ve çelişkiler so-
nucu yine bir Amerikan operasyo-
nuyla sarsılıyor.

10 yıllık AKP iktidarını sallarken
tutulan ip, pek tabi ki soygun, talan,
yağma ve zulümle örülmüş bir düzen
olan oligarşik diktatörlüğün, yolsuzluk
ilmeği oluyor. Çünkü bu ilmek çe-
kildiğinde siyasi rakip kolayca alt
edilebilirken, halkın yeniden sisteme
umut bağlamasının da yolu yapılmış
olur. 

Elbette AKP iktidarı, oligarşik
diktatörlüğün bu örgüsünü sağlam-
laştırmak ve istikrar dedikleri de-
vamlılığı sağlamak için iktidara ge-
tirilmişti. Yolsuzluk ve rüşvet ise;
soygun, talan, sömürü ve zulüm tez-
gahı olan kapitalizmde, tezgahı iş-
letmeye memur olanları güdüleyen
en önemli araçlardır. AKP politika-
cılarının, bu tezgahı çalıştırmak için
görevlendirilenler olarak çalıp çırp-
tıkları miktar, kendi hisselerini al-

maktan, “parmaklarına bulaşan bal”ı
yalamaktan başka bir şey değildir. 

Bu tezgahın işleyiş yasalarını bil-
meyen yok. Rüşvet; günlük yaşam
içerisinde devletle işi olan herkesin
karşılaştığı, bildiği ve uyguladığı bir
durumdur. Ki, hatırlanacağı üzere
Amerikan memuru Turgut Özal ta-
rafından “benim memurum işini
bilir” sözüyle de tasdik ve teşvik
edilmiştir. Bu nedenle, bugün ortaya
dökülen pislikler, it dalaşında mevzi
kapmak için ortaya dökülmüş çok
küçük bir resim olsa da bütünün ken-
disini anlatmaktadır. Bir damla suyun
da bir okyanusun da özünde su olması
gibi, rüşvet ve yolsuzluk gerçeği sis-
temin kendisidir. AKP’nin hırsızlıkları
ortaya dökülürken de istenen sistemin
değişmesi değil el değiştirmesidir.

İşte bu nedenle çok açıkça yıllardır
söylüyoruz: Pisliği devrim temizler.
Çünkü sistemi değiştirmeden sonuç-
larını değiştiremeyiz. Ve bir sistemi
değiştirmenin tek ve etkili yolu yal-
nızca devrimdir.

Bakın ipliği pazara çıkartılan, har-
canan kadrolara, yaptıklarından kay-
naklı bir utanma sıkılma var mı?

Yaptıklarının doğal olduğunun ruh
hali içinde, sadece kendilerine yö-
nelmiş olmasının rahatsızlığındadır-
lar.

Durum buyken, yine de halka ih-
tiyaçları vardır. Bu nedenle de halkın
duygularını sömürmeye devam et-
mektedirler. Bunu en iyi yapanların
en tepede yer aldığı bir ahır olan
burjuva siyaset sahnesinin aktörle-
rinden Süleyman Soylu da şimdi
halkın ABD karşıtlığından beslen-
meye çalışmaktadır. Operasyonun
ABD tarafından yapıldığının pek
açıkça ortaya çıkması üzerine başta
Tayyip Erdoğan olmak üzere işbir-
likçiler, ABD’nin sömürge valisi
Francis Ricciardone’ye esip gürle-
meye, “Biz müstemleke değiliz”
yaygarası yapmaya başladılar. 

Pekala muhalefette olsalardı başka
konuşacakken, iktidarda ve saldırının
hedefi olmalarından kaynaklı, bu
yolla operasyonu boşa çıkartmaya
çalışıyorlar. Zira ABD karşıtlığı, Tür-
kiye topraklarında yüzde doksanlara
varan bir oranda güçlü bir damardır. 

Bugün bu öfkenin ABD’ye yö-
nelmesinin önündeki en önemli etken

AKP Genel Başkan Yardımcısı
Süleyman Soylu Diyor ki;

“Bu hele Amerika Büyükelçisi’nin hiçbir
şeklide haddi değildir. DHKP-C’nin

şaşkınlığıyla beraber neredeyse gözlerine uyku
girmeyen bir adam, Türkiye ile ilgili hiçbir fikri

aklından geçiremez. Hayatımızı tehdit içinde
yaşıyoruz. Onun gibi çelik parmaklıklar içinde,
korumalar altında yaşıyor değiliz. Türkiye ile

ilgili herkes haddini ve hududunu bilsin.”

AKP Genel Başkan Yardımcısı Süleyman Soylu
Amerika’yı DHKP-C ile Korkutuyor!

Kendi Parti Binasını Koruyamayan AKP
DHKP-C İLE AMERİKA’YI TEHDİT EDİYOR
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de, başta ABD olmak üzere emper-
yalizm adına işbirlikçilerin faaliyet
yürüterek işgali gizlemeleridir. Ki
bu yöntem emperyalizmin ideolog-
larının, dünya emekçi halklarının sö-
mürü ve işgale olan öfkesinin yıkı-
cılığından korunmak için buldukları
çok etkili bir yöntemdir. Bu yöntem
sayesinde, emperyalizmi besleyen
sömürü damarı yıllardır capcanlıdır.
Bu yöntem yeni sömürgeciliktir ve
son on yıldır bu ilişkileri yürüten de
AKP iktidarından başkası değildir. 

Şu sözlere bir bakın: 

“Türkiye’nin, ‘tam bağımsızlık’
ve ‘egemenlik kayıtsız şartsız mille-
tindir’ olmak üzere Cumhuriyet ta-
rihinden beri önemsediği ve vazge-
çemeyeceği 2 temel esası olduğunu
belirtti. ‘Son 365 gün içerisinde çok
açık bir şekilde bu iki unsura tecavüz
olmuştur’ diyen emperyalistler ‘San-
dık her şey değildir’ sözünü de içeren
olaylar içerisinde, sandığı, milletin
iradesini, halkın teveccühünü ve de-
mokrasiyi önemsizleştiren olayların
üzerinden çok geçmediğini kaydetti. 

“Bu, memleket meselesidir. Gün-
lük siyasi bir mesele değildir. Buna
günlük siyasi mesele açısından bak-
mayız. Türkiye’ye ayar vermek, si-
yaset tanzim etmek ve mühendislik
ortaya koymak kimsenin haddi de-
ğildir. Bu hele Amerika Büyükelçi-
si’nin hiçbir şeklide haddi değildir.
DHKP-C’nin şaşkınlığıyla beraber
neredeyse gözlerine uyku girmeyen
bir adam, Türkiye ile ilgili hiçbir
fikri aklından geçiremez. Hayatımızı
tehdit içinde yaşıyoruz. Onun gibi
çelik parmaklıklar içinde, korumalar
altında yaşıyor değiliz. Türkiye ile
ilgili herkes haddini ve hududunu
bilsin” değerlendirmesinde bulundu. 

“…cesaretle millet iradesi önünde
karşılaşmaya hazırız. Onun için şunu
çok net bir şekilde söylemek istiyo-
rum; bugün hiç olmadığı kadar Tür-
kiye’nin tam bağımsızlığı tehlike al-
tındadır ve Türkiye saldırı altındadır.
Türkiye’nin bugün yaşadığı bütün
olayları bir güvenlik krizi olarak de-
ğerlendiriyorum. Biz, Moğol steple-
rinden onlarca devlet kurarak bu top-
raklara geldik. Kendi geleneklerimize,

göreneklerimize ve devlet aklımıza
saldırıyı hiç bu kadar açık görme-
miştik...” gibi laf kalabalığıyla Os-
manlı’nın yarı sömürgeleşmesini,
Türkiye’nin yeni sömürgeleşmesini
ve bugünkü durumunu gözlerden ka-
çırarak dikleşen bu “bağımsızlık(!)
yanlısı” kahramanın yaşamına kısaca
göz atmak, düzen politikacılarını ta-
nımak açısından faydalı olacaktır:

21 Aralık 2013 günü basında
çıkan bir haberden aktardığımız ko-
nuşma “Soylu’dan ABD Büyükel-
çisi’ne sert tepki” başlığıyla veril-
di.

Söyleyen AKP Genel Başkan
Yardımcısı Süleyman Soylu idi.

Söylenilen yer yeni sömürgecilik
ilişkilerini derinleştiren babası Adnan
Menderes’in yolundan yürüyen Ay-
dın Menderes’in mezarının başıy-
dı.

Söyleten ise; burjuva politikacı-
lığının; ikiyüzlülük, arsızlık, yalan-
cılık, amaca ulaşmak için her yolu
mübah sayma, köylü kurnazlığı gibi
çirkinlikleriyle yoğrulmuş kültürüydü
kuşkusuz.

Türkiye’nin bağımsızlığıyla ilgili
efelenen bu hokkabazla ilgili bir
araştırma yaptığımızda, ne otobiyo-
grafisinde, ne biyografisinde anti-
emperyalist bir düşünce, antiemper-
yalist bir eylem ibaresi bulamadık.
Ancak emperyalizme hizmet etme
konusunda ısrarlı, kararlı, Ameri-
kanperver bir yaşam gözlerimizin
önüne serildi. Şaşırmadık elbette,
bildiğimiz bir şeyi belgelemiş ol-
duk.

Soylu’nun soyu, Türkiye’nin yeni
sömürgeleştirilmesi sürecini derin-
leştiren, işbirlikçi DP-AP-DYP çiz-
gisine adamış kendini. DP kuruldu-
ğunda dedesi, nenesi yoğun bir pro-
paganda yürütmüş. Dedesi’nden ba-
basına aşılanan uşaklık ve halk düş-
manlığı sonucu, baba Hasan Soylu,
18 yaşında, Türkiye Komünizmle
Mücadele Derneği başkanlığına ka-
dar yükselmiş ve sonrasında parti
ilçe başkanlıklarıyla yolundan hiç
sapmamış.

Süleyman Soylu ise, işbirlikçiliğin

önemli temsilcilerinden Menderes
ve Demirel sevgisiyle büyütülmüş,
babasının elinin altında çocuk yaşta
siyasete atılmış. Gençliğinde, Özal’ı
da çok sevmiş. Ve bu üç işbirlikçi
uşak lidere öykünerek yürüdüğü bur-
juva politikacılığında genç yaşta DYP
ilçe başkanı olabilmiş. Tam da bu-
günlerde, aynı zamanda ABD va-
tandaşıyken başbakan olabilen Tansu
Çiller’in sevgisini kazanmasıyla bir-
likte adı “Çiller Prensi” olarak anıl-
maya başlayan Soylu; DYP içi koltuk
kavgasında DYP’nin Genel Başkan-
lığına seçilerek Amerikan vatandaşı
Çiller’in partideki gölgesi olmuş.
DYP bilindiği gibi iktidar partisi ol-
duğu dönemde,Türkiye’de yeni sö-
mürgecilik ilişkilerinin kökleşmesinde
çok önemli bir işlev görmüştür. Soylu,
DYP'nin Genel Başkanlığına seçil-
mesinin ardından, “AKP’ye alternatif
için merkez sağın bütünleşmesi ge-
rektiğine inanıyorum” diyerek birkaç
yıl çalıştıktan sonra AKP Genel Baş-
kan Yardımcısı koltuğuna oturdu.

O gün, DYP Genel Başkanı sıfa-
tıyla, AKP Genel Başkanı Tayyip
Erdoğan’a karşı başbakanlık kavgası
verirken, yukarıdaki açıklamaları
yaptığı konuşmada ise şunları sarf
ediyor. Haber metni şöyle: “Soylu,
bir gazetecinin, ‘Yeni kabinede is-
miniz geçiyor. Bununla ilgili de-
ğerlendirmeniz nedir?’ sorusu üze-
rine, hayatı boyunca böyle bir beklenti
içerisinde olmadığını söyledi”

“Bugün duracağı pozisyonun belli
olduğunu ifade eden Soylu, ‘Bu po-
zisyon, demokrasinin, milli iradenin
yanında olmak ve eğer olabiliyorsak
Recep Tayyip Erdoğan’a gönüldaş,
arkadaş, siyaset ve dava arkadaşı
olabilmektir. Onun ötesinde hiçbir
makam bizim için ehemmiyetli de-
ğildir. AK Parti içerisinde hiç kim-
senin bunun ötesinde bir makam için
aklından bir şey geçtiğini zannetmi-
yorum’ diye konuştu.” (21 Aralık
2013 / basından)

Bu soylu(!) lafları eden Süleyman
Soylu’nun bu tablosu; yeni sömürge
Türkiye’nin yeni sömürgecilik iliş-
kilerinin sürdürülmesinden başka bir
hedefi ve işlevi olmayan düzen po-
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litikacılarını çok iyi resmetmektedir.
Hangisinin hayatına baksak aynı iş-
birlikçi çizginin yılmaz savunucuları
olduğu görülür. 

Şimdi, Türkiye’nin geleceğine
yön veren, hayatımızı şekillendiren
bir partide yönetici olan bu hokkabaz,
“Bu, memleket meselesidir. Türkiye’ye
ayar vermek, siyaset tanzim etmek
ve mühendislik ortaya koymak kim-
senin haddi değildir. Bu hele Amerika
Büyükelçisi’nin hiçbir şeklide haddi
değildir” dediği konuşmasında şunları
da söylüyor:

“… Amerikan Büyükelçisi, sanı-
yorum burayı bir müstemleke ülkesi
olarak görmektedir ve Türkiye’nin
farkında değildir. Buranın bir müs-
temleke memleketi olmadığını ve ken-
disinin de bir müstemleke valisi ol-
madığını bir kez daha hatırlatmak
istiyorum. (…)Kendisine şunu hatır-
latmak isterim; yakın tarihte Ameri-
ka’nın dünyanın her noktasında, Vi-
etnam, Afganistan, Irak ve hatta Mı-
sır’da girdiği kumpas dahil, yapmış
olduğu rezilliklerin hala tarihsel nemi
kurumamıştır. Bütün bunlara dönüp
bakacağına, Türkiye’nin iç mesele-
leriyle uğraşmasını bu milletin ev-
latları olarak kabul etmeyiz.” 

Çok yakın bir süreçte, 18 Hazi-
ran’da AKP’ye haddini bildirmek
için MKYK’larını basacak kadar
misyonunun farkındadır sömürge va-
lisi. AKP’lilere unuttukları uşaklık-
larını hatırlatmaya gelmiştir. Ayak-
lanmayla sarsılan AKP iktidarı nez-
dinde ABD’nin çıkarları söz konu-
sudur. O zaman tek bir ses çıkmamış
“bu ne cüret” denmemiştir. Keza
Obama’nın beyzbol sopası gösterdiği
günlerde de yine AKP’nin başına
buyrukluk davranamayacağı hatırla-
tılmış, hizaya gelinmiştir. 

ABD’nin bu ülkenin içişlerine
karışması CHP ile başlamış DP ile
geliştirilmiş, AP-ANAP-DYP-RP-
AKP ile derinleştirilerek devam et-
miştir. Herkes her şeyin farkındadır.
“…bugün hiç olmadığı kadar Tür-
kiye’nin tam bağımsızlığı tehlike
altındadır” diye hokkabazlık yaparak,
halkın AKP’yi sahiplenmesini sağ-
lamak, dolayısıyla tasfiye edilmelerini

engellemeyi amaçlayan Süleyman
Soylu’nun diline, kaç vatanseverin
kanını döktükleri, Amerika’ya nasıl
hizmet ettikleri, AKP iktidarı döne-
minde bağımsız Türkiye mücadelesini
boğmak için devrimcilere kaç ope-
rasyon yaptıkları, kaç komplo kur-
dukları, kaç devrimciyi tutukladıkları
gelmemektedir. İktidar olmanın sağ-
ladığı koruma duvarının kalkmasının
korkusuyla konuşmaktadır Soylu,
çünkü suçludur.

DHKP-C’nin eylemleriyle birlikte
gözüne uyku girmeyen sadece sö-
mürge valisi değildir. Tüm AKP’li-
lerin, tüm işbirlikçilerin ve katillerin
gözüne de uyku girmemektedir. 

Afganistan’da, Libya’da, Irak’ta,
Suriye’de, Mısır’da, Türkiye’de,
Amerikan’nın tüm politikalarının ha-
yata geçmesi için çalışan, BOP’un
en önemli ayağı olan Türkiye’deki
AKP iktidarı o zaman ABD’nin yap-
tığı tüm suçları desteklemiş, ortak
olmuştur. ABD kadar devlet ve bugün
başındaki AKP iktidarı da bundan
sorumludur. Bu nedenle uykuları
kaçmaktadır.

Uykularını kaçıran birkaç silahlı
eylem değildir. O silahlı eylemlerin
çakacağı kıvılcımdan, yaratacağı si-
yasi dalgadan, devrimden korkmak-
tadırlar. Bizim kadar iyi biliyorlar
çünkü, silahlı eylemin gücü siyasi
içeriğinden gelir. Alternatifin var ol-
duğunu göstermesinden gelir. Kork-
maları, korkutmamız bu yüzdendir.

Amerikan emper-
yalizmi, birçok ülkede
kendisi için acı tecrü-
besini yaşadı devrimin.
Küba’da hayatta ka-
lan 12 kişi devrimi
örgütledi. Yıllarca bo-
yun eğmeyen Viet-
nam’dan  tarihinin en
büyük darbesini yedi.
Birçok ülkede halkların
kurtuluş savaşları em-
peryalizmin sömürü
ilişkilerini keserek ba-
ğımsızlıklarını kazan-
dı.

Türkiye’nin devri-
me çok yakın bir ülke

olduğunu biliyorlar. Türkiye’de olacak
bir devrimin Ortadoğu’da, Balkan-
lar’da, Kafkaslar’da birçok devrimi
tetikleyeceğini biliyorlar. İşte bu yüz-
den DHKP-C’ye düşmanlar. Çünkü
o, Türkiye’nin sömürge olduğu ger-
çeğinden hareket ediyor ve Tam Ba-
ğımsız Türkiye’yi şiar ediniyor, halkı
bu bayrak altında birleştiriyor. Kendi
çıkarları için değil tüm halkın ve
dünya halklarının kurtuluşu için si-
yaset yaparak demokrasi ve sosyalizm
istiyor. Kurtuluşun, bu çürümüş sistem
içinde olmayacağını görüyor ve gös-
teriyor. Tek yolun sistemi devrimle
yıkmak gerektiği bilimsel gerçeğiyle
hareket ediyor. Ayaklarını Türkiye
topraklarına basarak, gücünü bilimsel
ideolojisi ve stratejisinden alıyor. Ya-
lanlarla değil yalnızca gerçeklerle
konuşuyor. Yalnızca ve yalnızca halka
dayanarak, halk için, silahlı mücadele
temelinde her alanda mücadele ediyor.
Haklı bir mücadele yürütüyor. Haklı
olanın gücünden korkuyorlar. 

Sömürü ve zulüm tezgahlarının
birgün tepelerine yıkılacağından kor-
kuyorlar. Elbetteki korkularını gerçek
kılacağız. AKP iktidarı gibi halk düş-
manlarına rahat vermeyeceğiz. Sü-
leyman Soylu başına gelecekleri, ne-
denleriyle biliyor. ABD ile suçları
ortak, cezaları da ortak olacak. Ko-
nuştuklarıyla, ABD’ye bunu da ha-
tırlatmak istiyor.

***

Müstemleke: Sömürge, sömürgeci-
lik.

İzmir Basmane’de halka saldıran katil polislere
Cepheliler 28 Aralık günü taşlarla cevap verdi.
Katil polislerden korkan oportünizmi teşhir eden
Cepheliler, barikatlar kurarak halaya durdular ve
İbrahim Çuhadar’ın feda eylemini anlattılar. Katil

polislere karşı direnilirken, “Titre
Oligarşi Parti-Cephe

Geliyor!”, “Umudun
Adı DHKP-C” slo-
ganları atıldı. Ey-
lem iradi olarak

bitirildi.

Halk Düşmanlarına
Barikatlarımızdan Geçit Yok
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Son günlerde, hatta son yıllarda
çokça karşılaştığımız bir şeyden bah-
sedeceğiz. Yeni bir işe girme, kendini
patrona ispatlama yöntemlerinden
söz ediyoruz.

Gazetelerde çarşaf çarşaf yayın-
lanır, televizyonda haber konusu ya-
pılır, burjuvazinin dergilerinde uzun
uzun anlatılır.

Yeni bir iş arıyorsun, bir de işte
yükselmek istiyorsun. Ne yapacaksın?
Yanındakinin sırtına basıp
geçeceksin, patronun gö-
züne girmek için karşısında
takla atacaksın. Utanmaya-
caksın, gurursuz olacaksın...
Kendini olduğundan farklı
gösterecek, kişiliksizleşe-
ceksin. Bu saydıklarımızın
tamamını yaptığında “iyi
bir işin, iyi bir de maaşın”
olur. Yükselirsin, kimsenin
erişemeyeceği makamlarda
olursun.

Peki ya gururun, onurun
nerede kaldı? İnsanlığını,
değerlerini kime sattın?

Milliyet gazetesi uzun uzun an-
latıyor: “Utanma duygusu çoğu za-
man sizi hayatta yeni utançlardan
korumak için geliştirilmiş sosyal bir
engeldir. Bu duyguyla aranıza mesafe
koyun. Özellikle insanlardan iyilik
talep ederken. Mesela yetkinliklerine
güvendiğiniz, referansı değerli bir
kaç kişiden tavsiye mektubu yazmasını
isteyin. Ön plana çıkarmalarını is-
tediğiniz yetenek ve başarılarınızı
net şekilde ve örneklerle açıklamayı
unutmadan”

Bu öneriler uzar da uzar. Bakın
bir başka öneride ne diyor: “Müla-
kattan önce görüşeceğiniz kişiye si-
zinle ilgili olumlu bir referans gitmesi
(ağzınızı bile açmadan) sizi diğer

adaylar karşısında avantajlı hale ge-
tirecektir. Böyle bir fırsat var ise
elinizi korkak alıştırmayın” (Milliyet,
24 Kasım 2013) 

Utanmamalı, el korkak alıştırıl-
mamalı... O zaman ne yapılmalı?
Patronun hoşuna gidebilecek kıya-
fetler giyilmeli, gülerken dişler fazla
gösterilmemeli, elini sıkarken sıkı
tutmalı, enerji dinginlenmeli, işe alın-
mak için yalvarılmalı, o iş yerinin
çok önemli olduğu patrona hissetti-
rilmeli, buna uygun davranılmalı...

Yani bütün değerler insanlık, onur,
erdem, namus patronun önüne paspas

edilmeli, öyle mi?

Kapitalizm bunu istiyor bizden
ve bunu öğretiyor. Kişiliksiz insanlar;
onurun, erdemin değer olmaktan çık-
tığı bir dünya istiyor. Kendisinden
başka kimseyi düşünmeyen, işe gir-
menin koşulunu yanındakinin sırtına
basıp yükselmek olarak gören insanlar
yetiştiriyor.

Oysa çözüm olarak sunduğumuz
sosyalizm böyle değildir. Onur, namus
en yüce değerdir. Bütün bir halk öz-
gürdür ve kişiliksizleştirme yanından
bile geçemez.

Tek örnekle anlatabiliriz bu du-
rumu. Sovyetler Birliği’nde fabrikada
çalışan işçiler bütün bir ülkenin kal-
kınmasını sağlıyordu. Bunun için

ekiplere ayrılmış, bütün yaratıcılık-
larını ülke için ortaya koyuyorlardı.
Bu çalışma ortamında Gaganova
adında bir ekip şefi vardı. Ekibi diğer
ekiplerden hızlı ve keyifliydi. Fakat
bir diğer ekip o kadar hızlı değildi.
Gaganova’ya kimse bir şey demeden
düşündü, kafa yordu... Verdiği karar
bütün dünyaya örnek olabilecek ni-
telikteydi.

“Gaganova en iyi ekibin şefi ola-
rak atölyedeki en yüksek ücreti alı-
yordu. En yavaş ekibe geçmek daha
düşük ücret almaya razı olmak de-
mekti. Ama bu gerçek, onu fikrinden
caydırmadı ve Gaganova yavaş ça-

lışan ekibin başına geçti”
(Sosyalist Yaratıcı Yarışma,
S. Gersberg)

İnsana has olan budur
zaten. Başkasının başarı-
sızlığından zevk alan, bu
durumu merdiven olarak
gören kapitalizmdir. Sos-
yalizm bunun tam tersidir.
Geride kaldıysa yardım edi-
lir, düştüyse kaldırılır. Asıl
onun düşmesi sosyalist in-
sana acı verir.

Yukarıda anlattığımız te-
kil bir örnektir. Sosyalist

toplumda bunun gibi binlerce örnek
yaşanmıştır.

Biz de yapabilir, değerlerimizi
büyütebiliriz. Bugünden başlayarak
kapitalizme izin vermeyebiliriz.

Kapitalizmin kişiliksizleştirme,
yozlaştırmasına izin vermeyelim. Sa-
dece kişisel olarak farkında olmak
da yetmez. Anlatmalı, ikna etmeliyiz
insanları.

Onurumuzu, gururumuzu, şere-
fimizi kaybettikten sonra kazanaca-
ğımız para kapitalizmin olsun. Bunu
kapitalizmin suratına çarpmalıyız.

Biz insanız. En yüce değerlerle
donatılmış Anadolu insanıyız. Bunun
için emperyalizme, kapitalizme cep-
heden savaş açmalıyız. 

YOZLAŞMAYA 
KARŞI DEĞERLERİMİZ

BİZ CEPHELİLER SEVDADAN FEDAYA SEVDADAN
KAVGAYA YENİ BİR HAYAT KURACAĞIZ

Kapitalizmin kişiliksizleştirme,
yozlaştırmasına izin vermeyelim.
Sadece kişisel olarak farkında

olmak da yetmez.
Anlatmalı, ikna etmeliyiz insanları.

Onurumuzu, gururumuzu, şerefimizi
kaybettikten sonra kazanacağımız para
kapitalizmin olsun. Bunu kapitalizmin

suratına çarpmalıyız.
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Dersim’de özellikle son yılarda
giderek yayılan yozlaşmaya karşı
Dersim Halk Komitesi’nin “Der-
sim’de Uyuşturucuya, Kumara, Bi-
rahanelere ve Kültürel Yozlaşmaya
Hayır!” Adıyla Başlattığı Kampanya
Çerçevesinde Dersim’de “Yozlaşma-
ya Karşı Birlik, Beraberlik ve Da-
yanışma” programı 28 Aralık günü
Belediye konferans salonunda ger-
çekleştirildi.

Dayanışma programı için on gün
öncesinden başlanan çalışmalarda;
Gazik (Cumhuriyet), Sieng (Atatürk),
Merkez mahallelerine, Tunceli Üni-
versitesi’ne ve Ovacık İlçesine toplam
35 adet ozalit asıldı. Ayrıca Hozat,
Ovacık İlçeleri ve Dersim Merkezde
40 tane A3 boyutunda ilan asıldı.

Gazik, Munzur, Ali Baba Mahal-
lesi, Yeni Mahalle, Moğultay Ma-
hallesi ve Esentepe Mahallesi'nde
kapı kapı gezilerek bildiri dağıtımı
yapıldı, yine üniversitede de bildiri
dağıtımı yapıldı. Palavra Meydanı,
Sanat Sokağı ve Seyit Rıza Parkı'nda
ve çevresinde bulunan kafe ve kah-
vehanelerde 3 bin bildiri dağıtımı
yapıldı. Ayrıca 175 davetiye dağıtıl-
dı.

Ovacık, Hozat İlçelerinde ve Der-
sim Merkez’de ses araçlarıyla çağrı
yapıldı. Ayrıca yerel radyodan etkin-
liğin çağrısı yapıldı.

Program günü geldiğinde konfe-
rans salonuna “Dersim’de Uyuştu-
rucuya, Kumara, Birahanelere ve
Kültürel Yozlaşmaya Hayır!”, “Ha-
san Ferit Gedik Yozlaşmaya Karşı
Mücadele Bayrağımızdır!”, “Der-
sim’de Yozlaşmaya Karşı Halk Ko-
mitelerinde Birleşelim!”, “Yozlaş-
maya Karşı Gücümüz Birliğimiz-
dir!” ve Hasan Ferit Gedik’in res-
minin de olduğu pankartlar asılarak,
salon hazırlandı.

Belediye binasının önünde davul
zurna çalınarak Dersim halkı davet
edildi. Ardından program başladı.

Okunan şiirin arkasından Dewzer

Halk Oyunları
ekibi çıkarak
yöreye ait halk
oyunlarını oy-
nadılar. Dew-
zer Halk
Oyunları eki-
binin ardından
sahneye Zey-
nel Dede çıka-
rak deyişler
söyledi. Söy-
lenen deyişle-
rin ardından
sahneye tek-
rardan Dewzer
Halk Oyunları ekibi bu sefer hayatın
içerisinden çıkararak oynadıkları Za-
zaca seyirlik oyunları oynadılar. Oy-
nan oyun esnasında halkın büyük
keyif aldığı gözlendi.

Ardından, Dersim Halk Komitesi
adına bir açıklama okundu. Okunan
açıklamada: “Bugün yozlaşma poli-
tikası özel olarak devletin bire bir
kendi eliyle uyguladığı bir politikadır.
Gençlerimizin, insanlarımızın uyuş-
turucuya alıştırılması ve uyuşturucu-
nun yaygınlaştırılması… Kumar, ka-
dın çalıştırılan birahaneler, çeteleş-
meler… Tüm bunlar devletin özel
olarak yaydığı, halkın kendi kültü-
ründen, değerlerinden uzaklaştırmak
için uyguladığı yozlaşma saldırılarının
başında gelmektedir.

Dersim’de yayılan ve giderek bü-
yüyen bu yozlaşma saldırısı ortadadır.
Bu duruma dur demek, kültürümüze,
değerlerimize sahip çıkmak bizim eli-
mizde. Çözümü de halkın birlik, be-
raberlik ve dayanışma içerisinde so-
runlarına sahip çıkmasıdır. Mücade-
lesidir. Bu yozlaşma saldırısının kar-
şısında barikat olmak bu saldırıya
geçit vermemek için halkın kendi ka-
rarlarını kendisinin aldığı ve hayata
geçirdiği Halk Komitelerinde birleş-
meye çağırıyoruz. Tüm Dersim halkını
kendi kültürünü, değerlerini, gele-

neklerini yok etmeyi amaçlayan bu
yozlaşma saldırısına karşı çıkmaya,
Dersim’de hakim kılınmak istenen
bu politikanın karşısında durmaya,
geleceğimize ve Dersim kültürüne
sahip çıkmaya çağırıyoruz. Unutma-
yalım ki, ancak bir olursak, beraber
mücadele edersek kazanırız” denildi.

Grup Yorum Dersim Korosu çı-
karak söylediği “Büyü”, “Dersim’de-
doğan güneş” türkülerinin ardından
tüm herkesi halay çekmeye çağırarak
“Haydi Kol Kola”, “Gelki Şafaklar
Tutuşsun” ve “Dağlara Gel” türküle-
rini seslendirdi ve son olarak da “Her-
ne Peş” marşını seslendirerek sahne-
den indi.

Grup Yorum Dersim Korosunun
ardından bir başka oyunu oynamak
üzere tekrar sahneye Dewzer Halk
Oyunu Ekibi çıktı. Ardından sahneye
son olarak Özkan Metin çıkarak, Za-
zaca türkülerini seslendirdi.

Programa 200’e yakın kişi katıl-
dı.

Yozlaşmanın Panzehiri Birliğimizdir 
Değerlerimizi Yozlaştıranlara Karşı

Gücümüz Birliğimizdir
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Halk Cepheliler, yurdun dört bir-
yanında yeni bir kavga yılına birlikte
girdiler… 

İstanbul: 31 Aralık günü Gülsuyu
Gülensu Mahallesi’nde gelenekselleşen
yılbaşı şenliği yapıldı. Halk Cephesi,
ESP, Partizan ve Gülsuyu Gülensu Gü-
zelleştirme Derneği’nin düzenlemiş ol-
duğu şenlik Gülensu Son Durak’tan
davul-zurnayla başladı. Kitle toparlanıp,
sloganlar eşliğinde Hasan Ferit Gedik
Meydanı’na indi. Daha sonra meydanda
halaylar çekilmeye başlandı. Mahallenin
üç ayrı yerinden havai fişek gösterisi
oldu. Ardından 2013 yılında başta
Hasan Ferit Gedik olmak üzere tüm
şehitler için ve Berkin Elvan için dilek
feneri uçuruldu. Mahallenin tam orta-
sında ateş yakıldı ve halaylar devam
etti. Coşkulu ve güzel geçen yılbaşı
şenliğinde 7’sinden 70’ine kadar her
yaştan insan vardı. Şenlik 400 kişinin
katılımıyla bitirildi.

Ankara: Ankara Halk Cephesi, 31
Aralık günü yeni yıl programı düzenledi.
Önce TAYAD’lıların, Dev-Genç’lilerin,
işçi, kamu emekçisi, mahalleli, mü-
hendis... her alandan Cephelilerin ka-
tıldığı yeni yıl yemeği yenildi. Saat
18.30’da başlayan yemeğe 65 kişi ka-
tıldı. Yemekten sonra hep birlikte halay
çekildi, türküler söylendi ve Ankara
oyunları oynandı. Daha sonra Halk
Cephesi’nin 2014 yılı mesajı okundu. 

Mesajın okunmasının ardından gün-
ler öncesinden duyurusu yapıldığı üzere
Güvenpark’a gitmek için yola çıkıldı.

Güvenpark’ta, ayaklanma şehidi Ethem
Sarısülük’ün vurulduğu yerde, Umudun
çocuğu Berkin Elvan için dilek fenerleri
uçurulacak ve ‘Uyan Berkin’ diye yeni
yıl dileği haykırılacaktı. 

Ankara’nın dört bir yanından gelen
yüzlerce kişi buluşma yerindeydi. Bu-
rada bir Cepheli kitleye seslenerek
“Berkin 6 aydır komada. Berkin uyuyor.
Berkin’in katilleri cezalandırılmadı,
çünkü adalet uyuyor. Adalet için yola
düşen, eylemini Berkinlere, Ethemlere
selam olarak sunan Muharremlerin,
Feritlerin dileğini dilek eyledik bugün.
Uyan Berkin, uyan ki ekmek alalım.
Sen uyan ekmeği biz alırız, hesabı da
biz sorarız” dedi.

Sesli konuşmanın ardından hep bir-
likte “Berkin Elvan Onurumuzdur”,
“Diren Berkin Seninleyiz” sloganları
atıldı. Daha sonra Berkin’in yaşını sim-
geleyen 14 adet kırmızı ve sarı renkteki
fenerler gökyüzüne salındı. Kitle de
getirdikleri fenerleri Berkin’e selam
göndermek için yaktı. Onlarca fener
Berkin’in uyanması dileği ile Ankara’nın
göğünü aydınlattı. 

Dilek fenerinin uçurulmasından son-
ra Halk Cepheliler tekrar bir araya gel-
diler. Sohbet edildi, geçen yıl yapılanlar,
yapılmayanlar, eksikler, başarılar ko-
nuşuldu. Şehitler, tutsaklar sohbetin
baş konuklarıydı her zamanki gibi. On-
lara da saygı ve özlem yüklü selamlar
gönderildi. Sohbetin sonunda Adnan
Yücel’e ait ‘Acılara Gülmek Zamanı’
şiiri okundu. 

Tutsaklarımızın gönderdiği hediye-
lerin kendisine çıkması için tatlı bir re-

2014 Yılında Umudumuzla Büyüyeceğiz!

2014 de Bizim Olacak!
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Haziran Ayaklanması’nda polisin  attığı gaz kapsülüyle
başından vurulan Berkin Elvan, hala komada yatıyor.
Umudun çocuğu Berkin uyumaya devam ederken, Halk
Cepheliler, adalet istemeye devam ediyor.

İstanbul: Sarıgazi halkı 31 Aralık’ta 199 gündür
yoğun bakımda olan Berkin Elvan ve ayaklanma şehitlerini
anarak dilek balonları uçurdular. 100 kişinin katıldığı
eylemde “Diren Berkin Sarıgazi Seninle”, “Berkin Elvan
Onurumuzdur” sloganları atıldı.

Adana: Adana’da, beş aydır devam eden Berkin
Elvan için “ADALET İSTİYORUZ” eylemi 28 Aralık
günü de devam etti. İnönü Parkı’nda toplanan Halk Cepheliler
burada bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, AKP’nin
açığa çıkan yolsuzluklarına değinildi. Susurluk Devleti’nin
bugün de devam ettiği belirtilerek, “Pisliği Devrim Temizler”
denildi.

Antalya: Antalya Halk Cephesi, 28 Aralık günü

Attalos Meydanı’nda yaptığı eylemle Berkin Elvan için
adalet istemeye devam etti. Sloganlarla başlayan eylemde
yapılan açıklamada; “Yıllardır devrimcilerin çürüyen devlet
mekanizması için söyledikleri 17 Aralık operasyonu ile bir
kez daha gözler önüne serildi. Bizler, yargının bağımsız,
polisin halkın polisi olmadığını söylüyoruz. Yargı ve polis
arasındaki ilişkinin düzeyi,
durumu son 10 gündür hal-
ka yansıyan yanı ile de
görülüyor. Yolsuzluklar,
yargı-polis-iktidar arasın-
daki çatışmalar somut ola-
rak devletin halkı için var
olan bir devlet olmadığını
gösteriyor. Çocuklarımızın
geleceksiz, umutsuz olma-
yacağı yarınları yaratınca-
ya kadar bu alanlarda, so-
kaklarda olmaya devam
edeceğiz” denildi.
DHF’nin destek verdiği
eylem, alkış ve sloganlarla
bitirildi.

kabet içinde bekledi herkes. Tutsak ürünlerinin yanı sıra
Kurtuluş Dergisi’nin Halk Ayaklanması ile ilgili son sayısı da
hediyeler arasındaydı. Çekiliş eğlenceli bir çekişme içinde
bitti. Böylece program da sona erdi. Herkes birbirine sarılarak
ve yeni kavga yılımızın da şimdiden bizim olacağına dair
inancını ifade ederek ayrıldı. 

Antalya: Antalya Özgürlükler Derneği, 29 Aralık günü
yeni yıl etkinliği düzenledi. Dernek binasında düzenlenen et-
kinlikte önce yemek yenildi. 2013 yılı boyunca Antalya Halk
Cephesi’nin faaliyetlerini anlatan sinevizyon gösterimi yapıldı.
Yeni yıl programına katılanlar tek tek 2013 yılını değerlendirdiler.
2014’ün halk ayaklanmalarına gebe olacağı konuşuldu. Yapılan
sohbetlerden sonra program bitirildi.

Malatya: 31 Aralık günü Malatya Halk Cephesi tarafından
Mozaik Kitabevi’nde yılbaşı kutlaması yapıldı. Halkın yeni
yıla daha mutlu, daha umutlu olması dileklerini içeren yılbaşı
için hoş geldiniz açıklaması yapıldı. Sonrasında büyük
ailemizin yeni yıl açıklaması okundu.

Programa Halk Cephesi’nin dünden bugüne anlatan tanıtım
sinevizyonu ile devam edildi. Hareketin tarihini ve genel
kültür bilgilerini içeren 20 soru ile bilgi yarışması yapıldı.
Katılımcılardan beşerli olmak üzere iki takım oluşturuldu ve

bilgi yarışması yapıldı. Fırtına ve Öncü olarak isim alan
gruplardan Fırtına grubu yarışmayı kazandı.

Ardından 15 dakika ara verilerek katılımcıların hazırlamış
olduğu yöresel yiyecekler, pastalar ikram edildi. Halk Cephe-
lilerin hazırladığı gündemdeki olayları, yolsuzluğu ve dev-
rimcilere yapılan baskıları konu alan bir skeç gelenlere su-
nuldu.

Hemen akabinde Dev-Genç tutsağı Uğur Pektaş’ın babası
Aşık Mahsuni Pektaş kısa bir konuşma yaparak bir türküsünü
paylaştı. Programda son olarak bağlama eşliğinde halk türküleri
söylendi. Dinletiden sonra, katılımcılarla beraber halaylar çe-
kilerek program sonlandırıldı. Yaklaşık olarak 4 saat süren
programa 30 kişi katıldı.

İzmir: İzmir Halk Cephesi, 29 Aralık tarihinde Ege Kültür
Sanat Merkezi Derneği’nde 2013 yılında kaybedilenleri anmak
ve mücadeleyle dolu yeni bir yılı birlikte karşılamak için bir
araya geldiler. 2013 yılının belli başlı olaylarının, emperyalizmin
ve Alişan Şanlı’nın eylemlerinin anlatıldığı konuşmada Kazova
Direnişi, Haziran Ayaklanması, DTCF işgali ve halkın avu-
katlarının faşizmi yargılaması aktarıldı. İzmir Halk Cephesi
adına yapılan konuşmanın ardından büyük ailemizin yılbaşı
mesajı okundu. Sohbetin ardından Grup Günışığı türküler ve
marşlar söyledi. Program halaylarla son buldu.

Ankara Malatya İzmir
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Halkın avukatlarının
yargılandığı davanın du-
ruşması 24-25-26 Aralık
tarihlerinde Silivri’de
görüldü. 25 Aralık günü
2.oturumda savunma ya-
pan Naciye Demir, hiç-
bir baskının devrimci-
leri, devrimci avukatları
yıldıramayacağını söy-
ledi. Demir, işçi ve sen-
dika avukatlığının iş
mahkemelerinde sınır-
landırılamayacağını ve işçi haklarının
hukuki mücadelenin yanı sıra meşru
mücadeleyle sonuç alıcı olabileceğini
söyledi. İşçilerle dayak da yediğini
ve bundan asla utanmadığını belirten
Demir, vekili olduğu Yürüyüş Der-
gisi’nin, Engin Çeber’in ve işçilerin
avukatı olmanın katillerin karşısında,
halkın yanında olmanın işareti oldu-
ğuna dikkat çekti ve “Bu düzeni
sarsmak onur verici, eğer başardıysak,
yok edebileceksek bu düzeni, ne
mutlu bize” dedi. 

26 Ocak günü, duruşmanın son
günü de tutsak avukatlar yine slo-
ganlarla salona girdiler. İzleyiciler
de ayakta alkışlayarak “Adalet İsti-
yoruz” diye slogan attılar. 2. gün tu-
tuklu avukatlardan Avni Güçlü Se-
vimli, tutsaklığının temel sebebi ola-
rak Çağdaş Hukukçular Derneği’nin
faaliyetlerini göstererek ÇHD’yi ta-
rihsel olarak aktardı. Şube Sekreteri
olduğu ÇHD’nin 1974’ten beri dev-
rimci avukatlık geleneğini Halit Çe-
lenklerden, Fuat Erdoğanlardan aldığı
güçle sürdürdüğünü dile getiren Se-
vimli, 12 Eylül döneminde dernek-
lerinin kapatılmasına rağmen o ko-
şullarda dahi savunmayı bırakmadı-
ğını söyledi. ÇHD’nin meşruluk te-
melinde mücadele eden bir DKÖ ol-

duğunu aktaran Şube Sekreteri yı-
kımlar, hasta tutsaklar, işkence da-
vaları, Kürt halkına yönelik saldırılar,
işçi hakları gibi davaların, sembol-
leşen Baran Tursun, Festus Okey,
Ferhat Gerçek, Engin Çeber ve Şem-
dinli davalarının başından sonuna
kadar takipçisi olduklarını vurguladı.
Son dönemde “İmdat Polis Hattı”
ve “Olağan Şüpheliler” seminerleriyle
de polisin işkencelerini daha çok or-
taya koyduklarını belirten Av.Avni
Güçlü Sevimli, tutuklamaların
ÇHD’yi yıldıramadığını, Haziran
Ayaklanması’nda da ÇHD’nin hep
halkın yanında olduğunu vurguladı. 

Ardından Nazan Betül Vangölü
Kozağaçlı savunma yaptı. Betül Koz-
ağaçlı öncelikle Silivri Hapishanesi’ne
sürgün getirildiklerini ve kameralarla
sürekli gözetlenen hücrelere konul-
duklarını anlattı. Kameraları kapat-
tıkları için aldıkları disiplin cezaları
sonucu 1000 operasyon yaptığıyla
övünen 3.000 ziyaretçi kabul edilen
Mehmet Ağar’ın aksine 3 ile sınırlı
ziyaretçilerini bile en az 6 ay göre-
meyeceklerini aktardı. Kozağaçlı
haklarında hazırlanan iddianamenin
hukuki, edebi ya da sanatsal değil
tamamen mizahi bir yazı olduğunu,
zaten cezası Başbakan tarafından ke-

silmiş bir mahkemenin ha-
kim heyet tarafından “ge-
reğinin düşünülemeyeceği-
ni” söyledi. 37 ekran mo-
nitörden, bir depoda yapılan
ara mahkemenin de bunun
tipik bir örneği olduğunu
aktardı. 

Gözaltında  katledilen-
lerin ailelerinin acılarını an-
latan Kozağaçlı “Biz bu
acıların, bu yüreklerin avu-
katıyız, Faik Candan, Hasan

Ocak, Metin Göktepe ve Neslihan
Uslu’nun avukatlarıyız” dedi. 

Susma hakkına değinen Av.Betül
Kozağaçlı bu hakkı kullandığı ve
gözatındakilere kullanabileceklerini
anımsattığı için yargılandığını belir-
terek, “İşkencede katledilen, tecavüze
uğrayan, kaybedilenlerin direnişi so-
nucu kazanılmış bir haktır. Bu hakkı
kullanmak suç olamaz” dedi. 

Aydın’da işkenceyle katledilen
Baki Erdoğan’ın duruşmasında sa-
lonun polislerle doldurulup kararın
açıklanmasıyla Erdoğan’ın ailesiyle
beraber yediği dayağı ve 15 gün iş
göremez raporu aldığını anlatan Koz-
ağaçlı “Biz o davadan sonra da iş-
kence davalarına bakmaya devam
ettik, edeceğiz! Ahmet Atakan, Ab-
dullah Cömert, Ali İsmail Korkmaz,
Ethem Sarısülük davalarına da bizim
arkadaşlarımız bakıyor” dedi. Koz-
ağaçlı savunmasını “Mademki in-
sandır düşleri gerçek yapan, kurabi-
liriz o zaman dünyayı yeni baştan”
sözleriyle bitirdi.

Halkın Avukatlığı Bir
Levha Değil, Bir Gelenek

Halkın Hukuk Bürosu avukatla-
rının devletin hukuk sistemini yar-
gıladığı mahkemenin son günü 2.

3 Bin Avukat HHB Avukatlarını Savundu!3 Bin Avukat HHB Avukatlarını Savundu!
Çürümüş Düzenin Yargısı Çürümüş Düzenin Yargısı 

Devrimcileri Yargılayamaz!Devrimcileri Yargılayamaz!

Halkın Avukatları Faşizmi Yargıladı!
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oturumda Av.Şükriye Erden, Av.Bar-
kın Timtik ve Av.Günay Dağ kısal-
tarak savunmalarını yaptılar. 2. otu-
rumda ilk olarak söz alan Şükriye
Erden türküdeki gibi, Denizlerin,
Mahirlerin, halkını vatanını seven,
bedel ödemekten sakınmayan dev-
rimcileri savunmak için avukat ol-
duğunu söyleyerek sözlerine başla-
dı.

Devrimcileri savunduğu için ya-
şadığı tutsaklığın kendisi için bir
ceza değil onur olduğunu belirten
Erden, “Siz beni işsizliğe, açlığa,
yoksulluğa mahkum ettiğiniz işçi sı-
nıfını savunmakla suçluyorsunuz,
ben bu suçu işlemeye devam edece-
ğim” dedi. Av. Erden, dünyada em-
peryalizmin kar hırsı sonucu çalışır-
ken ölenlerin savaşlarda ölenlerden
daha fazla olduğunu belirtti ve da-
vasını aldıkları işçileri meşru müca-
dele temelinde direnişlere yönlen-
dirdiklerini belirtti. Direnerek kazanan
ilk müvekkili Türkan Albayrak’ın
direnişini örnek veren Erden, son 9
ayda 800 işçinin iş cinayetlerinde
öldüğüne işaret etti ve “Bunca işçiyi
öldürenler cezalandırılmazken biz
neden buradayız?” dedi.

Av.Barkın Timtik de yaptığı sa-
vunmada adalet sistemine güvenin
hiçbir zaman olmadığı, kılıcın keskin
yüzünün hep işçi, öğrenci ve dev-
rimcilere yöneltildiğini söyledi. İd-
dianamede eylemcilere güç verdikleri
iddiasına “Halka eylemlerde cesaret
veren biz değiliz, halkımızdır bize
hak mücadelesinde bulunma cesareti
veren. Her şeyi yaratan ve her zulmü
yok edebilecek olan halktır, bize hal-
kın avukatlığını yapma gücünü veren
de...” diye cevap verdi. Terör örgütü
iddialarına da “Devlet dışında silahla
halka zulmeden örgüt yok, yani asıl
terörist devlettir, DHKP-C halk açı-
sından korkutucu değil. Korku devlete
ait ama bu korku her hak talebini
DHKP-C’li ilan etmeye yol açmaz”
şeklinde cevap verdi.

Son olarak savunma yapan Av.
Günay Dağ, “Bu mahkemede bizimle
yargılanan yüz milyonlarca yoksul,
sömürülen işçiler, kondulular var.
Sayamayacağınız kadar çok sanık
var bu mahkemede. Suçlamalarınız

bizim için onurdur”
dedi. Dünyada en çok
“terör” suçlusuna sahip
olan Türkiye’de 87.240
kişinin terör suçlama-
sıyla, terör hukukuyla
yargılandığını belirtti
ve Ferhat’ı vuran po-
lisler 2,5 yıl hapis ce-
zası alırken Ferhat po-
lise direndiği için daha
doğrusu ölüme diren-
diği için 3,5 yıl hapis
cezası aldı. Bu AKP’nin polisi, bu
AKP’nin yargısıdır” dedi ve savun-
masını “Bu Daha Başlangıç, Müca-
deleye Devam” sloganıyla bitirdi.

Tutuklu avukatların savunmasının
ardından Halkın Hukuk Bürosu adına
Av.Evrim Deniz Karatana söz aldı.
Halkın avukatlığının bir levhadan
öte kökleri 70-80’li yıllara dayanan,
Devrimci Sol Ana Davası ile ku-
rumsallaşan bir sıfat olduğunu vur-
guladı. Halkın avukatlığının mahkeme
koridorlarıyla sınırlı olmadığını vur-
gulayan Karatana, 1 yıl boyunca tu-
tuklu avukatların yargılandığı her
eylemi yeniden eksiksiz şekilde yap-
maya çalıştıklarını aktardı ve Hasan
Ferit’in cenazesi için 3 gece nöbet
tuttuklarını, Berkin Elvan’ın üzerin-
deki deliller karartılmasın diye has-
taneye ilk gidenlerden olduklarını,
KESK’in hukuk danışmanlığı gör-
evini, BELTAŞ ve Kazova direniş-
lerini işçilerle beraber omuzladıklarını
hatırlattı.

Gece yarısı gelen her telefonda
gözaltındakilerin yanına yeni Engin
Çeberler, Festus Okeyler olması te-
laşıyla gittiklerini belirten Karatana,
savunmasını Devrimci Sol Ana Da-
vası’ndaki gibi, “Son sözümüz yok,
olmayacak...” sözleriyle sonlandır-
dı.

Ardından diğer avukatlar da söz
alarak tutsak HHB avukatlarını sa-
vundular. Av.Hüseyin Arslan
ÇHD’nin 1 yıllık faaliyetlerini anla-
tırken, Diyarbakır Barosu Başkanı
Tahir Elçi bu davada anayasal hakların
yargılandığını söyledi. İzmir Barosu
Başkanvekili Ercan Demir, 79 Ba-
ronun tamamının tutsak avukatları
sahiplendiğini belirtirken Fikret İlkiz,

“Tahliye talebinde bulunmayacağız,
çünkü daha en başında bunu gerek-
tiren bir durum yoktu” dedi. Av.Cemal
Ertaş herkesi terörist ilan eden sav-
cının doktor olsaydı her hastayı kanser
edeceğini söyledi. Şırnak Barosu adı-
na konuşan İdris Tanış HHB avu-
katlarının savunma yapmadığını, hem
avukatlara hem de hakim savcılara
hukuk dersi verdiğini belirtti. Söz
alan İstanbul Barosu Başkanı Ümit
Kocasakal da savunma yaptı. HHB
aramalarında gördüğü usulsüzlükleri
ve medyada çıkan yalanları anlatan
Kocasakal “O gün gerçeğe aykırı
şekilde 11 çelik kapıyı tespit ettiğini
söyleyenler, bugün gerçeğe uygun
şekilde tespit edilin 6 çelik kasayı
açıklamalı!” dedi ve susma hakkının
hatırlatılmasının yasal bir zorunluluk
olduğunun altını çizdi.

Bütün savunmalar bittikten sonra
savcı yalnızca Av.Avni Güçlü Se-
vimli’nin tahliyesini istedi, heyet
karar için salonu boşalttı.

Kararın açıklanması için yaklaşık
1 saat sonra salona girişler başladı,
avukatların tek tek kimlik göstermesi
dayatmasına karşı avukatlar kısa bir
tartışmanın ardından “Baskılar Bizi
Yıldıramaz” sloganlarıyla salona top-
luca girdiler.  

9’u tutuklu 22 avukatın yargılan-
dığı dava 26 Aralık günü tutuklu Av.
Avni Güçlü Sevimli, Av.Şükriye Er-
den, Av.Naciye Demir ve Av.Nazan
Betül Vangölü Kozağaçlı’nın tahli-
yesiyle sonuçlandı. Dava 15-16-17
Nisan tarihine ertelendi.

Av.Güçlü Sevimli, Av.Naciye De-
mir, Av.Nazan Betül Vangölü Koz-
ağaçlı ve Av.Şükriye Erden’in tahli-
yesi slogan ve alkışlarla karşılandı.
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Bir ülke düşünün ki, uyuşturucu sa-
tıcılarının, hırsızların mekanlarının
karşısında polisler bekçilik yapsın.

Bir ülke düşünün ki yozlaşmaya,
çeteleşmeye, uyuşturucuya, fuhuşa
karşı mücadele eden devrimciler ha-
pishanelere atılsın, çeteler ellerini
kollarını sallaya sallaya pislik yay-
maya devam etsin. 

Bir ülke düşünün ki, çetelere, hal-
kı zehirleyen uyuşturucu satıcılarına
karşı mücadele eden Hasan Feritler
katledilsin, polis Hasan Ferit’in kan-
lı gömleğini çalsın. Hasan Ferit’in yol-
daşlarını tutuklasın.

Tarif ettiğimiz ülke, yaşadığımız
ülkedir. Tarif ettiğimiz düzen de fa-
şizmdir.

Bizler cennet vatanımızı cehenne-
me çeviren, yozlaşmayı yayan, ah-
laksızlığın, uyuşturucunun, hırsızlı-
ğın önünü açan, halkları kültürel ola-
rak yozlaştırmak, çürütmek için elin-
den geleni ardına koymayan bu faşist
düzene karşı savaşırken tutsak düştük.
Mahallelerimizde uyuşturucu satan, fu-
huş yaptıran, hırsızlık yapan çeteleri
uyarmak için mekanlarına gittiğimiz-
de, kapılarının polis tarafından tutul-
duğunu gördük. O polis bizi kurşun-
ladı, yaraladı, sakat bıraktı... Ve bu dü-
zenin mahkemeleri bugün bizi “ana-
yasal düzeni” yıkmaya çalışmaktan
yargılıyor. Buradan da anlaşılıyor ki,
faşizmin anayasal düzenini uyuşturu-
cu satıcılarının ahlaksızlığı oluşturuyor.
Uyuşturucuya, fuhuşa, hırsızlığa, ah-
laksızlığa karşı olan devrimciler de bu
düzenin tekerine çomak sokmaktan do-
layı yargılanıyor, cezalandırılıyor.

“Varsın bütün oklar üstümüze
yağsın. Bizler doğru gördüğümüz

yolda sonuna kadar yürü-
yeceğiz” (Mahir Çayan)

Hasan Ferit, Birol Kara-
su, doğru gördükleri o yolda
sonuna kadar yürüyenleri-
mizdir. Bizler de onların aç-
tığı yolda yürümeye devam

edeceğiz. 

Çünkü biliyoruz ki; insanı insan
yapan, kültürel, ahlaki değerleridir.
Kültürüne sahip çıkan insan bu düzen
için her zaman büyük bir tehlikedir.
Çünkü yozlaştırılmak istenen halk
kültürü onların zehrinin karşısında
halkın elindeki en etkili panzehirdir.
O panzehiri, halkın elinden almadık-
ça bu düzenin işi zordur. O panzehi-
rini elimizden almak istiyorlar.

“Bozuk düzende sağlam çark ol-
maz.” Bu düzen baştan aşağıya çü-
rümüştür. Bu düzen çetelerin eliyle
halkı yozlaştırmak, halkı kirletmek,
halkın evlerini, değerlerini elinden al-
mak için her türlü dalavereyi yapacak
kadar bozuktur. Bu yüzden de sağlam
çark bulmak imkansızdır.

Bugün mahallelerimizi ve özellik-
le devrimcilerin yoğun olduğu mahal-
leleri çeteler eliyle kuşatıp halkı yoz-
laştırmaya, mahallelerimizden kaçırt-
maya çalışıyorlar. Esnafı haraca bağ-
layan, okul önlerinde, çocuklarımıza
uyuşturucu satan, gündüz gözüyle ya-
pılan fuhuşu, hırsızlığı görmüyor ege-
menler. Çünkü suyun başını polis tut-
muş, her şey onların denetimi ve izniyle
oluyor. Çeteleri koruyan kollayan on-
lar ve halkın üstüne saldırtan da. Ha-
san Ferit’i katleden çeteler, delilleri ka-

rartan, hastanede gömleği çalan polis,
Birol Karasu’yu katleden yozlaşma
düşkünü, katilleri koruyan polis.

Bu düzen için halka ve devrimci-
lere karşı her yol mubahtır. Devrim-
cileri katletmek, hapsetmek, sakat
bırakmak serbesttir. Uyuşturucu sa-
tıcılarının, çetelerin kapısında nöbet
tutmak, devrimcilere kurşun sıkmak
mubahtır. Uyuşturucu satıcılarının
uyuşturucularını yakan, onları ma-
hallelerinden söküp atan devrimcile-
ri ağırlaştırılmış müebbet hapisle ce-
zalandırmaya çalışmak mübahtır.

Bizler yozlaşmaya karşı mücade-
lede tutsak düşmüş Özgür Tutsakla-
rız, Cepheliyiz... Ve bu mahalleler bi-
zim, bunun bilincindeyiz.

Birol Karasu’dan, Hasan Ferit’ten
bir bayrak devredildi bizlere. Bu
bayrağı onlar gibi ölümü göze alarak
taşıyacak onlarca Birol ve Hasan Fe-
rit’in olduğunu biliyoruz. O bayrak
hiçbir zaman yere düşmeyecek, dü-
şürülmeyecek. Mahallelerimiz, kül-
türümüz, değerlerimiz, onurumuz
için mücadele etmeye, savaşmaya,
Hasan Ferit olmaya devam edeceğiz.

“Hasan Ferit Yozlaşmaya Karşı
Bayrağımızdır”, şiarıyla başlattığımız
kampanyayı yozlaşmaya karşı mü-
cadelede tutsak düşenler olarak se-
lamlıyor, başarılar diliyoruz. Biliyo-
ruz ki, her biriniz uyuşturucuya, fu-
huşa, çeteleşmeye karşı Birol Kara-
su ve Hasan Ferit Gedik olacaksınız.

Yolunuz açık olsun. Ve 122’lerin
akademisi hücrelerden, Halk Komi-
telerine selam olsun...

Kurtuluşa Kadar Savaş

Özgür TutsaklardanÖzgür Tutsaklardan

Hasan Ferit, Yozlaşmaya
Karşı Bayrağımızdır!

Hasan Ferit’in Cenazesi
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ÇHD Genel Başkanı Av. Selçuk
Kozağaçlı’nın, devrimci avukatların
faşizmi yargıladığı mahkemede yap-
tığı savunmadan alıntılar yayınlı-
yoruz:

* Bir sabah, 340 gündür kapalı
tutulduğumuz hücrelerden çıkarılarak
silahlı birliklere teslim edildik. El-
lerimizi bağladılar. Kapalı kamyo-
netlere bindirip otoyol kenarındaki
bu büyük kampüse getirdiniz. Şimdi
sıra bizde!

* Mehmet Ağar, 1000 operas-
yonda 1500’e yakın insanı katlet-
miştir. Katledilenlerin avukatlığını
yaptık. Bundan da onur duyduk.
Mehmet Ağar, zamanında HHB’ye
operasyonlar yaptığını kabul etti. Ba-
hanesi “biz avukatların içinde azınlık
bir grupmuşuz.”

* 3 ay önce tarafıma gönderilmiş
olan mektubu suçlamanın mütemmim
cüzü görerek burada yüzüme okuyan
mantık, düşününce her eylemi bana-
bize bağlayabilir, kolektif sorumluluk
düşüncesi böyle bir şeydir. Oysa
cezai sorumluluk şahsidir.

* İlgilenmeniz gereken fiildir, bu
sebepten müvekkillerin yaptıklarının
hesabını bizden soruyorsunuz her-
halde. Alişan, Erdal, Hasan öldürülen
bu genç militanlar hem arkadaşımız
hem müvekkilimizdi. Biz bu çocuk-
ların ailelerini de tanırdık, muhab-
betimiz de vardı ama bize eylem ya-
palım mı diye sormazlardı. Bu genç
militanların eylemlerinden haberimiz
yoktu ama isterseniz “eylemlerini
beğeniyor musunuz?” diye sorun.

* Devlet klan hukuku uyguluyor,
buna devam ederse herkes ayakla-
nır.

* Polis, hakim, savcı, devlet hu-
kuka inanmıyor. Biz neden hukuka
inanalım o zaman.

* Yoksullar anayasaya,
yasaya, kalın mahkeme
kararlarına ve iddianameye
inanmaz. Bunlara inanmı-
yoruz.

* Savcı olmadan avu-
kat bürosu basılır mı? Ba-
sılamaz. Peki gece
04.00’da polis büromuzu
bastı ve tam 4 saat sonra
savcı lütfetti. Ne yapacağız
şimdi?

* TOKİ tüm muhalif-
lere alan yapsın. Muhalifi, ailesi ve
avukatıyla birlikte buraya koyun, işi-
niz kolaylaşsın.

* Güler Zere’den bahsetmişsiniz.
Ne kadar ayıp! Güler Zere’yi sahip-
lenmemizi suç olarak gösterdiniz.
Güler Zere’yi öldürdünüz.

* Güler Zere için örgüt talimat
verdi diyorsunuz. Güler Zere’yi bı-
rakma kararı veren Cumhurbaşka-
nı’ydı. Örgüt Cumhurbaşkanı’na ta-
limat mı verdi?

* Bizi hayatlarımızın en verimli
çağında bir yıl kapatırken, hayatla-
rımızdan çalma tasarrufunu kendi-
nizde nasıl görüyorsunuz?

* Türkiye’de hapishane demek,
ölüm demektir.

* Bizi yere yatırıp DNA alınmasını
görmediniz, dosyamız sızdırıldı, gör-
mediniz. Çünkü devlet adına suç iş-
lemeyi tercih ettiniz.

* Suç işleyen kişi toplumun dı-
şında sayılır dediniz ya da durumu-
muz ibret olsun dediniz. Ama boşuna
yaptınız, biz ıslah olmayız.

* Bize dijital dosya gönderdiniz,
vermediler bize. Şöyle bir karar ver-
diler, akıllı durursanız size bu dosyayı
inceletiriz dediler.

* Bizi hapsederek ıslah edemez-

siniz, buradaki avukatlar da bizim
halimize bakıp avukatlıktan vazgeç-
mez. Avukatlara alışın. Cumhuriyet
tarihinde ilk kez bu kadar avukat bir
duruşma salonunda ve bir vekalette
3000 avukatın adı yazılı.

* “Tarih sizi değil bizi yazacak”
hamasetini boşverelim biz sıra nefe-
riyiz ama bizi buraya getirtenlerin
adını unutturmayacağız!

* Biz ittihatçı, itirafçı, solcu değiliz
biz sosyalistiz. Egemenlerin siyasi
tarihi ilgimizi çekmiyor, bizi sınıf
savaşı ilgilendiriyor.

* Bize işkence yapan, zorla kan
ve tükürük örneği alan hukuk devle-
tinizi kabul etmiyoruz, buysa hukuk
devletiniz!

* Bizi çok dövdüler, hakaret ettiler,
zorla kan aldılar. Buna uygun suç
bulmak zorundasınız. Bu mahkeme-
nin ve savcının trajedisidir. Eğer adli
bir hatayla burada olsaydık buna me-
lodram diyebilirdik fakat durumumuz
trajedidir. Ve trajedide ölüm vardır.

* İktidarlar kendilerini en güçlü
hissettikleri anda çökerler. Çünkü
çöküşün başladığının farkında de-
ğillerdir.

* Müvekkilimizi gömmekle suç-
lamışsınız bizi. Her ölü mezarı hak
eder. Biz, 300 müvekkilimizi gömdük.

Yoksullar Tarafından Dövüşerek
Kazanılmıştır!
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Sadece 3 tanesini buraya koymak
ayıptır. Sofokles’in Antigone traje-
disindeki olduğu gibi, müvekkilleri-
mize vatan haini diyorsunuz, bu yüz-
den onları gömmemizi istemiyorsu-
nuz.

* Cezaevinde kadınlara öyle kim-
yasallarla saldırmışlar ki, bir kömür
top aldık cenaze diye. Bizi bundan
da yargılayın. İnsanlara bu işkenceleri
yapmak, bir avukatı bu cesetleri al-
maya mahkum etmek değil midir
suç olan? İnsanları kaybetmek midir
suç olan yoksa bir avukatın kayıp
kemikleri elleriyle kazıp bulması,
ailelere teslim etmesi midir suç? Biz
bunları yapmasak o gardiyan, o ce-
zaevi müdürü ceza alacak mıydı?
Bizi bunlardan da yargılayın, yargı-
layabilir misiniz? Biz ölülerin avu-
katıyız, çok yanlış insanları cenaze
fotoğrafıyla suçluyorsunuz.

* Biz, Ulucanlar’daki katliamda
10 ölünün üzerindeki işkencelerin fo-
toğrafını çektik, bakabilir misiniz o
resimlere? Biz baktık, çektik, göm-
dük.

* Engin Çeber’i örgütün talima-
tıyla sahiplendiğimizi söylüyorsunuz.
Biz, Engin’in avukatıyız avukatı.

* Dursun Karataş’ın 14 yıl avu-
katlığını yaptım, dosyaya sadece 3
tane cenazesine katıldığım fotoğraf
konulmuş. Eliniz çok zayıf. Dursun
Karataş ve ailesinin vekaletini aldık.
Suç mu? Dursun Karataş avukat tu-
tamaz mı? Dursun Karataş’ın cena-
zesini imza karşılığı ben teslim aldım.
Bizi değil, kolaysa cenazeye katılan
20.000 kişiyi yakalayın.

* Daha sizi görmeden 1 yıl yattık,
bizi nasıl beraat ettireceksiniz? Suçlu
beraat ettiğinde yargıç hüküm giyer.

* Polis müdahale etmediyse bu
bir gösteri-basın açıklamasıdır, polis
müdahale ettiyse bu yasadışı bir ey-
lemdir.

* Yargılama makamı hapishaneye
geldi, bizi Çağlayan’a getiremediniz,
siz bunu sorgulayın.

* Bize ceza verilmiş ve infazına
başlanmıştır. Yargılama formalitedir.

* Açık tehlike altındaysanız bizden

vazgeçin. Değilseniz sadece açıkla-
malara bakıp, davranmayın. En azın-
dan açık ve yakın tehlike söz konusu
olana kadar, yani iktidar sizi tehdit
edene kadar hakimlik yapın bari!

* Bütün dünyada iki din vardır.
Yoksulların dini ve zenginlerin dini.
Biz yoksulların dinindeniz.

* Diyarbakır’da müvekkillerim
var. Cezaları kadar tutuklu kaldılar.
Cezadan mahsup edilecek tedbir mi
olur?

* Bunun bir yargılama olduğunu
kabul etmemizi, bizim de sanık ol-
duğumuzu kabul etmemizi istiyor-
sunuz.

* Bunları anlatıyorum, belki ara-
nızda emeklilikte hukukla ilgilenmek
isteyen olur.

* Hak, hukuk hiçbir zaman ege-
menler tarafından verilmemiştir. Yok-
sullar tarafından dövüşülerek kaza-
nılmıştır.

* Bilmiyorum yargıçları kurtarmak
gibi bir görevimiz var mı ama ör-
gütlenmek zorundasınız.

31 Mayıs tarihinden beri tutuklu bulunan ve ilk mah-
kemesine 7 ay sonra çıkartılan Egemen Akkuş’un İstanbul
22. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen dava öncesinde
Halkın Mühendis Mimarları İstanbul Adliyesi önünde
eylem yaptı. 26 Aralık’ta yapılan duruşma öncesi 30
kişinin katıldığı açıklamada “Bedeli, yeni tutsaklıklar dahi
olsa Egemen Akkuş’u zulmün elinden çekip alacağız”
denildi.

Açıklamadan sonra desteğe gelen CHP milletvekilleri,
Egemen’in ailesi, ODTÜ’deki hocaları ve yoldaşları
hep birlikte mahkeme önünde beklemeye başladılar.
Savunmasında, üzerine atılı iddiaların polisin bir komplosu
olduğunu belirten Akkuş, öğrenim hakkının elinden
alındığını vurguladı.

Egemen Akkuş’tan sonra tanıkların ifadesine geçildi.
Tanık olarak dinlenen iki işkenceci polisin ifadesi
alınırken, mahkeme başkanının polisleri yönlendirici
sorular sorması adaletin kimler için olduğunu bir kez
daha gösterdi. Akkuş’un avukatı, savunmasını yaptığı
sırada mahkeme başkanının, avukatı sık sık daha kısa
konuşması konusunda uyarması ise Akkuş hakkındaki
kararın çoktan verildiğinin bir göstergesiydi. Avukatın
savunması sonrası mahkeme heyeti karar için ara verdi.
Aradan sonra tutukluluğunun devamı kararı verildi ve

mahkeme 29 Nisan’a erteledi. 

Halkın Mühendis Mimarları, mahkeme öncesinde
yaptıkları çalışma ile mahkemeye katılım çağrısında
bulundu. 24 Aralık’ta Taksim’de 500 bildiri dağıtıldı.
Galatasaray Lisesi önünde de 1000 bildiri dağıtıldı. 25
Aralık’ta da İstiklal Caddesi’nde bildiri dağıtıldı, pankart
asıldı.

ODTÜ Makina Mühendisliği bölümünü okuyan Ege-
men Akkuş için ODTÜ fizik bölümünün duvarına
üzerinde “Egemen Akkuş’a Özgürlük 26 Aralık’ta
İstanbul Adliyesi’ndeyiz” yazılı Halkın Mühendis Mi-
marları imzalı pankart asıldı.

Egemen’i Zulmün Zindanlarından Çekip Çıkaracağız!
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Tarafsız, bağımsız, adil  davranan
yargı yoktur. Olmamıştır. Geçen haf-
ta gelişen olaylar, yapılan açıklama-
lar, verilen kararlar bu gerçeği bütün
çıplaklığı ile ortaya koydu. 

Peki neler oldu bakalım? AKP ik-
tidarının yolsuzluğa dair icraatları or-
taya çıktıktan sonra bir gecede Adli
Kolluk Yönetmeliği’nde değişiklik
yaptılar ve bu değişiklik yürürlüğe gir-
sin diye Resmi Gazetede ertesi gün ya-
yınlandı. Böylelikle  yönetmelik de-
ğiştirmenin bürokratik bir iş olma-
dığı dilekçe yazmak kadar basit
olduğunu da göstermiş oldular. Yö-
netmeliğe göre Emniyet ve Jandarma
görevlileri, adli olaylarda amirleri-
ne bilgi vermek zorunda kalacaklar. 

Emniyet amirleri soruşturma ko-
nusunda illerde valilere, ilçelerde
kaymakamlara bilgi verecekler. Adli
soruşturmayı yürüten kolluğun so-
rumlusunu vali değiştirebilecek. Adli
Kolluğun sorumlusunu vali  ya da
kaymakam atayacak.  

İl Emniyet Müdürü soruşturmayı
yürüten birimdeki kişileri her zaman
değiştirebilecek. Dolayısıyla bu de-
ğişiklikle Başsavcı ve Valileri ara-
cılığı olası operasyonlardan hemen
haberdar olmak ve başlayan ope-
rasyonu istedikleri gibi yönlendi-
rebilme imkanına kavuşacaklardı.

AKP bu yolla kendileri hakkında
başlayan operasyonun delillerini yok
etmeye çalışacak ve yapmış olduk-
ları diğer yolsuzlukların açığa çık-
masını engelleyecekti. 

Yürütmenin yargıya doğrudan
müdahalesi anlamı taşıyan ve Ana-
yasa’ya, Ceza Muhakemesi Kanuna
aykırı olan bu yönetmelik Türkiye
Barolar Birliği, Ankara Barosu, İs-
tanbul Barosu tarafından iptal edil-
mek üzere Danıştay’a taşındı. 

Danıştay sözkonusu yönetmelik
hakkında karar vermeden bir gün
önce Hakimler Savcılar Yüksek
Kurulu (HSYK) Adli Kolluk Yö-

netmeliğinde Değişiklik Yapılması-
na Dair Yönetmeliğin' Anayasa ve
Ceza Muhakemesi Kanunu’na açık-
ça aykırı olduğunu bildirdi. HSYK
yaptığı açıklamada “..Yönetmelik
yargı bağımsızlığı, kuvvetler ayrılı-
ğı ilkeleri ile Anayasa’nın 144, 159
ve Ceza Muhakemesi Kanunu’nun
157, 160, 161, 164 ve 167 inci mad-
delerine açıkça aykırıdır. Anayasa-
mıza göre herkes ayrım gözetilmek-
sizin kanun önünde eşittir. Devlet or-
ganları ve idare makamları da bütün
işlemlerinde kanun önünde eşitlik il-
kesine uygun olarak hareket etmek
zorundadırlar. Hukuka aykırı ey-
lem ve işlemlerde bulunulması ha-
linde yönetenlerin de herkes gibi
yargı tarafından denetlenmesi de-
mokratik hukuk devletinin bir gere-
ğidir. Hakim ve savcıların hukuka ay-
kırı eylemde bulunduğu düşünülü-
yorsa bunun şikayet makamı
HSYK’dır… Herkes, yargı bağım-
sızlığına zarar verecek söz ve ey-
lemler ile özveri ve titizlikle görev ya-
pan yargı mensuplarını zan altında
bırakacak beyan ve yazılardan ka-
çınmalıdır” diyerek hükümetin teh-
dit ettiği savcısına da sahip çıktı. 

HSYK böylece Cemaat-AKP kav-
gasına kendi cephesinden katılmış
oldu. AKP daha önce defalarca yargı-
ya müdahale ve yönlendirme niteli-
ğindeki söz, davranış ve tasarruflarda
bulunmasına rağmen HSYK açıklama
yapma gereği duşmamıştı. HSYK
açıklamasından sonra Danıştay 10.
Dairesi de 4 gün gibi bir sürede hızlı-
ca  ‘Adli Kolluk Yönetmeliği'nde ya-
pılan değişliklerin yürütmesini  “tela-
fisi mümkün olmayan sonuçlara
sebep olacağı” gerekçesiyle durdurdu.
Danıştay rutin uygulamanın aksine
davayı tetkik hakimine vermedi. Yani
bir hakim atamadan Daniştay Başka-
nı dosyayı bizzat kendisi inceledi. İp-
tal kararından hemen sonra başta Baş-
kaban olmak üzere Hükümet
HSYK’yı, Danıştay’ı, Savcı’yı tehdit

etmeye devam ederek kendilerine yö-
nelik yürütülen bir komplonun içinde
olduklarını ifade ettiler. Başbakan Re-
cep Tayyip Erdoğan, Sakarya’da yap-
tığı konuşmada “HSYK’ya sesleniyo-
rum. Adli Kolluk konusunda Danış-
tay’ı baskı altına almak için bildiri ya-
yınladın" dedi. Erdoğan ayrıca, savcı
Muammer Akkaş'ı hedef alarak, "Ora-
da bildiri yayınlayan bir kişi bu ülkede
adil bir savcı olabilir mi? Gazeteleri
medyayı yanına almak suretiyle giz-
lilik olan bütün dosyayı. Sen tertemiz
insanları bununla nasıl lekelersin. Sen
nereye çalıyorsun. Sen açıkla sen
açıklamazsan biz açıklayacağız" dedi. 

Bu da yetmedi Bülent Arınç hü-
kümet adına açıklama yaptı. “Da-
nıştay'ın da HSYK'nın yönlendirme
yapmasına direnmesi gerekirdi.
HSYK'nın kendi kanununu görmez-
den gelerek yaptığı çalışmanın bir
karşılığı olması gerekir. Yürütmenin
bütün eylemleri yargısal denetime ta-
bii. Yasama da pek çok denetim al-
tında. Peki yargıya geldiği zaman
onu denetleyecek hangi güç var?
Görevini kötüye kullanan bir HSYK
üyesi hakkında ne yapabilirsiniz?
Hiçbir şey yapılamaz.  HSYK mah-
kemelere talimat vermek suretiyle bü-
yük bir hata yapmıştır. Bu hukuk dı-
şılıkları dikkate alan hükümetimi-
zin gerekeni yapacağından hiç kim-
senin kuşkusu yoktur. Adalet ba-
kanlığımız, yargısal ve yasal ne ya-
pılacaksa bütün bunları en kısa
zamanda yerine getirecektir” dedi. 

HSYK’da değişiklik yapacakları-
nı belirterek açık açık HSYK’yi teh-
dit etti.   Ve arkasından Adalet Baka-
nı Bekir Bozdağ aynı zamanda HSYK
başkanı olması sıfatıyla yetki devri ya-
zısı yayınladı. Yenilediği “Yetki Dev-
ri” yazısında “HSYK yönetme ve
temsil etme yetkisi Başkan’a ait ol-
duğundan, HSYK adına yapılacak
basın açıklamalarının Başkan tara-
fından yapılması hususlarında bilgi ve
gereğini rica ederim” denildi. Bu ya-

Yasalar Devlet İktidarını Korumak İçindir

YARGI YÜRÜTMEYE
GÖBEKTEN BAĞLIDIR
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zıdan sonra HSYK, son olayda oldu-
ğu gibi Danıştay başta olmak üzere,
süren davalara veya savcılara destek
mahiyetinde açıklama yapamaya-
cak. HSYK adına açıklamayı Adalet
Bakanı Bekir Bozdağ yapacak.  

Ortada hukuka aykırı olarak yü-
rürlüğe sokulan bir yönetmelik mev-
cut. Fakat yargı bunun karşısında du-
ramıyor. Başbakan ve bakanları mi-
tinglerde,  yaptıkları açıklamaların ta-
mamına yer verilen 18 ayrı kanalda
tehditler savuruyor, kendilerine yö-
nelik komplolar peşinde olduklarını
açıklıyorlar. Üstüne üstük sürekli
denetlendiklerinden, önlerini tıkan-
dıklarından bahsediyorlar. Savcı 2.
Operasyon adını verdikleri ve 100
milyar dolar olduğu söylenen yol-
suzluk soruşturması için verilen ka-
rarları yerine getiren kolluk bulamı-
yor. Ne polis, ne de jandarma göz-
altına alma yönündeki mahkeme ka-
rarlarını yerine getirmiyorlar. Savcı
baskı altındayım, soruşturmayı yü-
rütemiyorum diyor… Suçlu ilan edi-
liyor… Öte yandan Mahkeme ka-
rarlarını yerine getirmemek suçtur.

Fakat bu suçunda üstünü örtüyorlar.
Ortada hukuk namına hiçbir şey kal-
mamış. Hükümet ne diyorsa, ne is-
tiyorsa o yapılıyor. 

Yargıyı denetleyecek kurum yok
diyorlar fakat açık açık müdahale et-
tiklerini de belirtiyorlar.  Yeni İçişle-
ri Bakanı Efkan Ala katıldığı bir
programda diyorlar ki, “yargıya mü-
dahale ediliyor. Sanki yargı hiç yan-
lış yapmamış. Her şeyi doğru yapmış,
siyaset durup dururken oraya mü-
dahale etmiş..." Yargı bize yanlış ya-
parsa müdahale ederiz lafı hiç bu ka-
dar  açık söylenmemişti değil mi?
Kendilerin de itiraf ettikleri gibi hukuk
AKP çıkarları sözkonusu olduğunda
vardır. O zaman “Hukukun Üstün-
lüğü”,  “Yargı kararlarına saygı”,
Yargıya güven” lafları uçuşur. Sade-
ce birkaç ay önce hükümet yargıya
methiyeler diziyorlardı, yargı eleşti-
rilemez, yargı kararlarına itiraz edile-
mez deniliyordu. Şimdi Yargı güven-
siz, yargı kararları siyasi oldu. AKP bir
yanıyla gerçeği itiraf ediyor. Yargı hiç-
bir zaman tarafsız, adil, bağımsız de-
ğildi. Ne hukuk ne hakim ve savcılar

tarafsız değildir. Ezen ve ezilenler
olduğu sürece hukuk bir sınıfa, bir ta-
rafa, bir kuruma bağlıdır. Dayandığı ta-
rafın çıkarlarına hizmet etmiştir. Bu-
gün Yargı AKP’nin tamamiyle hiz-
metinde olmadığı için yargının ne ol-
duğu gerçeğini itiraf etmek zorunda
kalmıştır. Yargı hiçbir zaman kendi ba-
şına bir güç olmamıştır. Yargı, yürüt-
me, yasamanın birbirinden bağımsız
olduğu, birbirini denetleyen güçler
olduğu söylemi yalandır. Yargının
yürütmeden bağımsız olması şeklen
dahi sağlanamamıştır. Örneğin
HSYK’nın başkanı Adalet Bakanı-
dır. Hakim ve Savcılar hakkındaki
araştırma, inceleme ve soruştur-
ma işlemlerini de Adalet Bakanlığı
yürütür.  Başbakan Savcı Muammer
Akkaş’a “Seninle işimiz bitmedi” di-
yordu ya… Evet Adalet Bakanlığı is-
tediği zaman Muammer Akkaş ile
işini bitirebilir..Yargının geleceği yü-
rütmenin elleri altında… Bu kavganın
faydası şudur ki.. Bizzat hükümet
Yargı’nın bağımsız olmadığını ve is-
tedikleri zaman müdahale ettiklerini iti-
raf ettiler.  

Halkın Mühendis Mimarları tarafından, +İvme
Dergisi Ankara Bürosu’nda 28 Aralık günü “Black”
filminin gösterimi yapıldı. Film gösterimine 12 kişi
katıldı.

Film hayatını hırçın, kafası karışık ve karanlık-
ta yaşamaya mahkum sağır ve kör bir kız olan Mic-
helle’in, sekiz yaşında tanıştığı öğretmeniyle bera-
ber azimle hayata tutunma hikayesini anlatıyor. Bu
azim hikayesinde, öğretmeninin Michelle’e öğret-
meyeceği tek kelime “imkansız” idi.

Film gösterimi sonrasında içilen çaylar eşliğin-
de gerçekleştirilen sohbette ise filmden yola çıkarak
istedikten sona başarılamayacak hiçbir şeyin olma-
dığının tespiti yapıldı. Her düşüşün daha güçlü bir
kalkışı ve hiçbir amaçtan vazgeçilmemesi gerekti-
ği vurgulandı. Gerçekleştirilen sohbetle birlikte 3 saa-
ti geçen program katılımcıların beğenisini topladı.

Halkın Mühendis Mi-
marları, tekelci, çok uluslu
şirketlerin halka dayattığı
hibrit tohumlara, yoğun ilaç
ve kimyasal gübre kullanarak
ürettikleri gıdalara karşı halk
bahçeleri kuruyor. İlaçsız,
organik tohumlar ile kimya-
sal gübre kullanmadan yok-
sul halkımızın yaşadığı ma-
hallelerde kurulacak bahçe-
lerde, mahalle halkına yete-
cek kadar ürün üretilecek. 

Halkın Mühendis Mi-
marları, 29 Aralık tarihli açık-
lamalarında, "Pilot uygula-

masını Küçükarmutlu ve Ku-
ruçeşme mahallelerinde baş-
latacağımız halk bahçeleri
için 28.12.2013 tarihinde
ekim yapılabilecek arazilerin
tespiti yapıldı. Arazilerin eki-
me hazırlanması için yapıla-
cak arazi ıslah çalışmaların-
dan sonra tohumdan çimlen-
dirip araziye ekeceğimiz fi-
deler ile üretime başlayaca-
ğız. Meslektaşlarımızı ve hal-
kımızı kuracağımız halk bah-
çelerinde bizimle birlikte
üretmeye çağırıyoruz" çağrı-
sında bulundu.

Halk Bahçeleri
Kuruluyor!

Tekellerin Egemenliğine
Karşı Kendi Ürünlerimizi

Üretelim!

İstedikten Sonra
Başaramayacağımız 

Bir Şey Yoktur
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Yolsuzluk, rüşvet, hırsızlık, do-
landırıcılığın ustası AKP iktidarının
bütün pisliklerini izledik son iki haf-
ta içerisinde. Yolsuzluk yapabilmek
için çevirmedikleri dümen kalma-
mış. İmar alanında çevreyi katlet-
mişler, kendilerine rüşvet veren adam-
lara polis tahsis ederek yasadışı işle-
rini özel koruma polisi altında yap-
tırmışlar. Tarihi eserleri kaçırmış, ta-
rihi alan ve yapıları kendi isimlerine,
derneklerine tescil ettirmişler. Ba-
kanlar Kurulu Kararı ile bazı kişile-
re özel vatandaşlık hakkı tanımışlar.
Bütün bu pis işlerin başında Büyük
Patron yani Başbakan Erdoğan var.
Oğluna aldığı gemiciklerin kaynağı-
nın bu rüşvetler olduğu belli. Üstelik
utanmadan hazineden para çıkmadık
dediler. Yani üstü kapalı bir biçimde
görevimizi kötüye kullandık ve rüş-
vet aldık dediler… Bunlar 1. yolsuz-
luk operasyonu ile ortaya çıktı. 2. yol-
suzluk operasyonu da yapılacaktı ve
2. yolsuzluk operasyonunda 100 mil-
yar dolarlık hırsızlıktan bahsediyor-
lardı… Ortaya çıkmasın diye engel-
lediler.  Birinci operasyondan sonra
operasyon yapanları, yargıyı, savcıyı
düşman ilan ettiler. Emniyet Müdür-
lüğü’ndeki 480 polisin yerlerini de-
ğiştirdiler. Adli Kolluk Yönetmeliği’ni
hukuka ve yasaya aykırı bir biçimde
değiştirdiler. HSYK Adli Kolluk Yö-
netmeliği’nde yapılan değişiklik hak-
kında açıklama yayınladı ve değişik-
liğin Anayasa ve Ceza Muhakeme-
si’ne aykırı olduğunu söylediler. AKP
bu defa HSYK’ya saldırmaya başla-
dı. Danıştay, yönetmeliğin değişen hü-
kümlerinin yürütmesini durdurdu.
Bunun üzerine Danıştay’a saldırdılar.
2. operasyona başlayacak olan ve
Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan
hakkında gözaltı kararı veren savcı da
tehdit edildi. Savcı Muammer Akkaş
“Baskı altındayım soruşturmayı yü-
rütemiyorum… Gözaltına alma ve
arama yönünde mahkemenin verdiği
kararlar yerine getirilmiyor” dedi.

Yeni Adalet Bakanı
Bekir Bozdağ’ın tali-
matı ile ne polisler
ne de jandarma mah-
kemenin verdiği ka-
rarları yerine getirdi.
Başbakan yaptığı tüm
mitinglerde HSYK’yı
ve savcıyı tehdit etti.
Savcıya “Seninle işi-
miz bitmedi” dedi.
Bir yandan din, iman, milli irade
söylemleri altında AKP iktidarının ül-
keyi soyduğu ortaya çıktı. Öte yandan
yargıya hızlı bir biçimde müdahale et-
tiğini gördük. Soruşturmaların üstü-
nü kapatmak, hırsızlığını gizlemek için
bütün gücünü kullandı. Arka arkaya
açıklamalar yayınladılar. Başbakan’ın
tehditleri ve feryat eden savcı karşı-
sında yargı hiçbir şey yapamadı. Yar-
gı hani üç erkten biriydi? Delilleri ka-
rartma, soruşturmanın yürütülmesini
engelleme, tehdit, mahkeme kararının
yerine getirilmemesi, adli makamla-
rı etkileme… Bu suçlar Başbakan ta-
rafından sürekli işleniyor… HSYK bir
açıklama yayınlamak dışında hiçbir
şey yapamadı. Açıklama yayınladık-
tan sonra da Bekir Bozdağ, HSYK
Başkanı olması sıfatıyla açıklama
yapamayacağına dair bir yazı yayın-
ladı. Bu koşullarda Yargı bağımsızdır
diyebilir miyiz.?  Gerçek şu, bugüne
kadar yargı AKP’nin istediğini yap-
mıştı, bugün Cemaat ile olan kavga-
sı nedeniyle AKP’nin değil Cemaatin
dediğini yapıyor. AKP ise yargıyı ta-
mamen denetimine almak için saldı-
rıyor. Yeni tasarruflarda bulunuyor.
Yine mağdur edilen, komplo kurulan
oluyor… Bir yandan bu kavga yapı-
lırken diğer tarafta devrimci avukat-
ları  yargılamaya çalışıyorlardı.

Pislik İçine Batmış
Düzenin Yargısı, Devrimci
Avukatları Yargılayamaz!  

24-25-26 Aralık tarihinde yapılan
duruşmada  bir tarafta halkı soyan,

katleden, haksızlığa sessiz kalması
için baskı uygulayan AKP, diğer ta-
rafta halkın haklarına sahip çıkan, on-
larla birlikte direnen, çocuğu katle-
dilen ailelerin, işten atılan işçinin,
okuldan atılan öğrencinin, işkence
gören devrimcilerin, çocuğu toplu
mezara atılan annelerin, hapishane-
de katledilenlerin avukatları vardı. Bu
yargılamanın bir tarafında yoksul
halkımız, diğer tarafta faşist iktidar
vardı. Ezen ile ezilenler, katleden ile
katledilenler vardı yargılamada.  Bü-
tün pislikleri ile ortaya çıkan gayrı
meşru  olan AKP, yargılamaya kalk-
tı devrimci avukatları. Yapamadılar. 

Yargılayan değil yargılanan ol-
dular. Yaptıkları savunmalarda AKP
iktidarının suçlarını saydılar tek tek.
Dediler ki, Bu dava siyasi davadır, bu
iddianame AKP’nindir. 

Peki AKP nedir? İşbirlikçidir.
Bunu gizlemek için İslamcıdır.  AKP
zamanında, ABD ile işbirliği artmış-
tır. AKP sermaye ve emperyalizmin
hizmetkarı olmuştur. Patronlara dost,
emekçiye düşmandır. AKP, çocuk iş-
çiliği ve sömürüsünü arttırmıştır.
AKP, işçi katilidir  ve örgütlü emek-
çiliğe düşmandır. Sağlık ve sosyal gü-
venceyi özelleştirmiştir.  Kentsel dö-
nüşüm saldırısıyla, halkı sokağa at-
mıştır. Çevre katilidir. Hırsız, vur-
guncu, yağmacı ve talancıdır. Yoz-
laşmayı ve çürümeyi büyütmüştür.
Halka karşı savaşında kendi hukuku-
nu yaratmıştır.  Polis terörünün so-
rumlusudur. Siyasi tutsakların tecri-
tinin sorumlusudur. Tutsakları sin-
dirme, yok etme için en temel hakla-

AKP İKTİDARI DEVRİMCİ 
AVUKATLARI YARGILAYAMAZ!

Halkın 
Hukuk
Bürosu
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rı dahi yok sayılmaktadır. Fiziksel ve
psikolojik baskı uygulayandır. AKP ifa-
de özgürlüğüne son vermiştir. 

AKP, kadın düşmanıdır… Biz iş-
kencede katledilenlerin, inançları yok
sayılan Alevilerin, HES’lerle vatan-
ları talan edilen köylülerin avukatlı-
ğını yapıyoruz... Devrimcilerin, Kürt
halkının mücadelesinde, hasta tut-
sakların yanında, çevre katliamla-
rında, tutuklanan aydınların yanında,
her yerde biz vardık. Yoksulların,
halkın haklarını size uygulatmak için
avukatlık yapıyoruz. 

Biz Halkın Avukatıyız! Siz hiç sa-
çının teline kıyamadığınız çocuğu-
nuzun kemiklerini aradınız mı? İşte biz
bu acıların, bu öfkelerin avukatıyız.. 

İlkelerimiz var, para kazanmak
için her yol mübahtır demedik hiçbir
zaman.. Kapitalizm “herkese omuz at,
herkesi ez geç” der, komünizm ise “ya-
nındakilerle yürü, düşenleri kaldır ve
paylaş” der.  Biz komünistiz…Bizi işçi
sınıfını savunmakla suçluyorsunuz.
Biz bu suçu işlemeye devam edeceğiz.
3 müvekkilimizi gömmekle suçla-
mışsınız. Avukatlığımız boyunca 3

değil 300 müvekkilimizi defnettik... 

Ölülerimizi gömmek suçsa bu
suçu işlemeye devam edeceğiz... Bi-
liyoruz ki insanlık dışı düzene karşı
savaşmadan insan kalınamaz.. Za-
limliğe ve yoksulluğa karşı yapılan
her hareket meşrudur… Sizin adalet
tanrıçanızın kılıcı hakkını isteyen iş-
çilerin, öğrencilerin, devrimcilerin,
ezilen Kürt halkının kafasına inmek
içindir. Açlıktan ölmek, polis daya-
ğından ölmek dışında bir şey sun-
muyorsunuz…

Polislerin her tutanağına Allah
kelamı gibi bakıyorsunuz. O tuta-
naklarla kim bilir kaç kişinin canını
yaktınız… Halklarımıza bize emanet
edilmiş bir eşya gibi bakılıyor. Kul-
lanılmamalıdır deniliyor. Düşünce
özgürlüğün vardır ama evde, sokağa
çıkamazsın, eylem yapamazsın.. Ve
adliyeler adalet dağıtılan bir yer de-
ğildir. Adliye bir yıldırma aracıdır…

Siz hangi adaletten bahsediyor-
sunuz. Ferhat’ı vuran, sonra da
vuranlara Ferhat’tan daha az ceza
veren adaletten mi?... Biz devrimci
avukatları, eğer siyasi dava avukat-

larını tanımıyorsanız, biz de siyasi
mahkeme yargıçlığını tanımıyoruz...

“Tarih sizi değil bizi yazacak” ha-
masetini boşverelim, biz sıra neferi-
yiz, ama bizi buraya getirtenlerin
adını unutturmayacağız! Sizin hiç-
bir şeyinize ihtiyacımız yok! Size asla
boyun eğmeyeceğiz!...

Halkın avukatlarının dillerinde
savunacak nice değerleri ve AKP’nin
işlediği uzun suç listeleri vardı... Üç
gün boyunca anlattılar. Duruşmaya
onları savunmak üzere gelen 1000’e
yakın avukat desteklerini onları al-
kışlayarak, slogan atarak sundular.
Mahkeme 4 avukatı tahliye etti. 5 avu-
katın tutuk halinin devamına karar
verdi. Sonuç ne olursa olsun davanın
siyasi kazananı halkın avukatları ol-
dular. Yargılamanın amacını, yargının
niteliğini, hukukun kime hizmet etti-
ğini anlattılar. 

Ve gösterdiler, Bu çürümüş düzen
bu pislik içersindeki AKP iktidarı dev-
rimci avukatları yargılayamaz, AKP
iktidarının kuklası durumuna gelen
yargıçlar, devrimci avukatları yargı-
layamaz.

Yozlaşmaya Karşı 1. Hasan Ferit Gedik Futbol Tur-
nuvası 2. haftasında devam ediyor. 29 Aralık’ta yapılan
turnuva 2. haftasında da coşkulu geçti. Bu hafta da grup
maçları devam etti.

Gülsuyu Gençlik Komitesi’nin düzenlediği turnuva-
da 16 takım sahaya çıktı ve her maçta Hasan Ferit Ge-
dik yaşatıldı. Sahaya 8,5 metre büyüklüğünde, Hasan Fe-
rit’in resminin olduğu “Hepimiz Ferit’iz Öldürmekle Bit-
meyiz” pankartı asıldı.

Turnuvaya katılan gençlerle sohbetler edildi, yozlaşma
ve Hasan Ferit anlatıldı. Aynı zamanda sahaya çıkan her
takıma ülke gündemi anlatıldı ve yolsuzluk meselesi teş-
hir edildi. Akşam mahallede yapılacak olan eyleme çağ-
rı yapılırken her takımdan eyleme gelme sözü alındı.

Turnuva şu anda grup maçlarıyla devam ediyor. Ge-
lecek haftadan sonra grup maçları bitip çeyrek finale ge-
çilecek. Turnuvaya katılan oyunculara yozlaşma anlatı-
lıyor. Turnuvada dostluk, kardeşlik ve halk kültürümüz
yaşatılıyor.

Hasan Feritler Bitmez!
Mahallemizde Uyuşturucuya,

Fuhuşa, Kumara, Çeteleşmeye
İzin Vermeyeceğiz!



Sevgili Devrimci Okul Okurları
Merhaba;

Bu haftaki dersimizde “Halkın
Şiddeti” konusunu işleyeceğiz. 

Bugün emperyalizm ve oligarşi
halka tüm sömürüsüyle, baskısıyla
saldırıyor. Açlıkla, işsizlikle yaşam sa-
vaşı veren halkın düzene olan öfke-
si her geçen gün büyüyor. Halkın hak-
lı ve meşru talepleri karşısında öfke-
sini kusan iktidarın çaresizce
halka saldırması yönetememe
krizi nedeniyledir.  

Halkın kurtuluşu için faşizme
karşı direnmekten başka yolu
yoktur. 

Karşımızda halkı silahlı gü-
cüyle ezen, baskı altında tutan bir
düzen var. Mücadelenin her bi-
çimine "terörle" karşılık veren,
engellemeye çalışan devlet, hal-
kın karşısında burjuvaziyi tem-
sil eder. Burjuvazinin çıkarları-
nı savunur. Ve halka karşı olan
sömürüsünü ancak baskı ve terörle
sürdürebilir. 

Devrimci şiddet, halkın şiddeti
meşruluğunu buradan alır. 

Mahir Çayan demiştir ki:

"Ancak şu gerçeği tekrar hatır-
latmak gerekir, burjuva demokrasi-
sine en saygılı davrananlar yalnız ve
yalnız Marksistlerdir.

'Dünya proletaryası, burjuva de-
mokrasisi haklarını alabilmek için kan
revan içinde kalmıştır ve bu hakları-
nı da elinde tutabilmek için, tabii ki
bütün gücüyle savaşacaktır. (14)

Sosyalistler burjuva yasallığını,
burjuvazinin bozmasını üzerine terk
ederler. Engels’in 'önce siz ateş edin
mösyö burjuvazi' sözü Marksistlerin
burjuva yasallığına saygısının açık be-
lirtisidir. Bu nedenle devrimlerin ob-
jektif şartlarını, devrimciler değil,

baskı, cebir ve
şiddet getirmek
suretiyle burjuva-
zi hazırlar." (Ma-
hir Çayan, Bütün
Yazılar, sayfa
67/68)

Baskı ve zul-
mün, sömürünün

son bulması ancak devrimle, düzenin
tamamen yıkılmasıyla gerçekleşe-
cektir. 

Fakat egemenler sömürü düzeni-
nin sona erdirilmesini istemezler. Sö-
mürülerinin sürmesi, varlıkları, halkın
sindirilmesi, baskı altına alınmasına
paralel olarak gelişir, büyür. Ve ikti-
darlarını sırf başkaları, yani halk isti-
yor diye bırakıp da gitmezler. İkti-

darlarını korumak için şiddete baş-
vururlar. Bu noktada diyebiliriz ki ik-
tidarı egemen sınıfların elinden almak,
halkın iktidarını kurmak için dev-
rimci şiddete başvurmak zorunludur. 

Halkın şiddeti meşruluğunu aç-
lıktan ya da soğuktan ölen çocukla-
rımızdan; saatlerce çalıştığı halde en
temel insani ihtiyaçlarını dahi karşı-
layamayan emekçilerin çalınan alın te-
rinden; parasız eğitim isteyen genç-
likten; "doğal afet"ler denilen gerçekte
kapitalizmin yarattığı yıkımlarda ve-
rilen canlardan, örneğin Van’da dep-
rem sonrası hala konteynırlarda ya-
şayan halkımızdan; işçilerin, me-
murların, esnafların, gençliğin, iş-
sizlerin, her tür mezhep, inanç ve mil-
liyetten insanlarımızın gasp edilen hak
ve özgürlüklerinden alır. 

Halkın şiddeti meşruluğunu dün-
ya da, her beş dakikada bir açlıktan ve

tedavi edilebilir hastalıklardan; her on
dakikada bir temiz su bulamadığı
için ölen çocuklardan alır. 

Afganistan’da, Irak’ta, Libya’da,
Latin Amerika’da... dünyanın dört bir
yanında işgallerle, işkencelerle, kat-
liamlarla, açlıkla yok edilen dünya
halklarının yaşadığı acılardan ve yok-
sulluktan alır. 

Halkın şiddeti meşruluğunu insa-
nın ruhunu bile tahrip eden kapita-
lizmin varlığından; yarattığı yozlaş-
madan; insanı insanlıktan çıkarma-
sından alır.

Marks’ın deyimiyle "insan kal-
manın tek yolunun, insanlık dışı bu
sisteme karşı savaşmak" zorunluluğu
nedeniyle ve daha saymakla bitireme-
yeceğimiz kadar çok sayısız nedenden

dolayı halkın şiddeti meşrudur. 

Şiddet Haktır;
Bu Hakkı Kullanırken
Dost-Düşman
Ayrımı Esastır

Egemenler kendileri her za-
man, her koşul altında sınırsız hak
ve özgürlüklere sahipken halkı
köle olarak görürler. Halkı sömü-
ren, işsiz bırakan eğitimsiz bırakan,
"iş kazaları"nda katleden, kimsesiz

çocuk yurtlarında fuhuş yaptırıp sa-
tan ve halkı katledenlere karşı halkın
şiddeti haktır. Ayaklanma sürecinde
halk düzene olan öfkesini sokaklarda
çatışarak, her türlü bedeli, işkenceyi
gazlar arasında boğulmayı, katledil-
meyi göze alarak gösterdi. Halkın dü-
zene olan öfkesi sömürülmesinden
kaynaklıdır. Ve bu sebeple meşrudur. 

Faşizme, zulme direnmek, savaş-
mak halkın geleneğidir. 

Halkı sömüren, zulmeden herkes
ve her kurum halk düşmanıdır. Ve
halk düşmanları hiçbir zaman halkın
haklı şiddetinden, adaletinden kurtu-
lamayacaklardır. Halk kendisini sö-
müreni, zulmedeni unutmaz, affetmez. 

Ezilen, sömürülen tüm halkların
şiddete başvurma hakları mevcuttur. 

Devrimci şiddetin, eylem biçim-
leri, meşruluğunu en başta sömürü ve
zulmün sahiplerini vurmasını ve hal-

Ders: Halkın
Şi̇ddeti̇ Meşrudur

Halkın Düzen
Karşısındaki Gücü

Bugün Elindeki 
Taşı-Sopası ise

Yarın Erdal Dalgıçların
Elindeki Silahtır!
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ka zarar vermeyen bir eylem tarzın-
dan geçer. Bu eylem biçimleri de gös-
terir ki devrimci şiddet halk düş-
manlarını vurur, halkı değil. Halkı vu-
ran sömürü sahipleridir. 

Onca baskı ve zulme demagoji-
lerle halka uyguladığı şiddeti meşru-
laştırmaya çalışan düzene karşı halk
da şiddetle karşılık verecektir. 

Haziran Ayaklanması’nda halkın
yıllardır biriktirdiği öfkesini gördük.
Egemenlerin kabusu gerçek oldu.
Halk ayaklandı. Bu noktada halk bü-
yük bir kesimi, çok önemli bir enge-
li, korkusunu aşmıştır. Halkın korku-
sunu aşması, haklılığına, meşruluğu-
na olan inancından doğmuştur. Hal-
kımız, devrimci hareketin düzene olan
öfkesi ve direnişlerinden öğrenmiştir. 

Direnmeyi, savaşmayı, halkın ka-
fasında meşrulaştıran Cephenin ege-
menler karşısındaki uzlaşmazlığı ve di-
reniş politikalarıdır. Halk haklıyı, di-
reneni sahiplenir. Ve emekle, doğru he-
defle beraber direnir, savaşır. Ekme-
ği, özgürlüğü ve adaleti için savaşır.
Ve, diyebiliriz ki halkın şiddeti ekmek
adalet ve özgürlük kadar haktır. 

Biz halkız, halk hareketiyiz. Hal-
kın sömürülmediği, özel mülkiyetin
olmadığı, herkesin eşit olduğu bir dü-
zen için savaşıyoruz. 

Egemenler, halkın kafasını, sö-
mürü düzeninin değişmeyeceği pro-
pagandalarıyla bulandırmaya çalışı-
yor. İdeolojik propagandasıyla halkın
devrim saflarında meşru mücadelesini
engellemek için her yolu deniyorlar.
Faşizmin sürekli olduğu gerçeği kar-
şımızdadır.

Düzen içi muhalefetin dahi faşist

terörle ezildiği ülkemizde
silahlı mücadeleden başka
kurtuluş yolu yoktur. Hak-
lı olan mutlaka kazanır.
Halkın yönetimi, iktidarı
için savaşıyoruz ve mutla-
ka haklılığımızla kazana-
cağız.

Halkın Düzen
Karşısındaki Gücü
Bugün Elindeki
Taşı-Sopası ise

Yarın Erdal Dalgıçların
Elindeki Silahtır

Devrimci hareket Kızıldere'den
bugüne devrimci şiddetin haklı ve
meşruluğuyla devrimin yolunu örü-
yor. Halkımıza bu doğruları, haklılı-
ğımızı, meşruluğumuzu anlatmanın
tek yolu pratiğimizdir. Bu gerçek
çeşitli tarihsel süreçlerde karşımıza
çıkmıştır. Bugün, bunu en yakın ve
güçlü bir şekilde Haziran Ayaklan-
ması’nda gördük. Elinde sopasıyla
tencere kapağından yaptığı mancını-
ğıyla, taşıyla, sopasıyla, yaratıcılığı ve
cüretiyle savaşan halktır. 

Tarih bize dünyanın hiçbir yerin-
de halk iktidarlarının, halktan yana dü-
zenlerin kendiliğinden kurulduğuna
tanık olunmadığını gösteriyor. Halk
iktidarları bedelsiz, direnişsiz ger-
çekleşemez. 

Halkın düzene olan öfkesini, dev-
rimci bilinciyle şekillendirmeliyiz.
Devrimci bilinç pratiktir, eğitimdir ve
emekle şekillenir. Büyüyen halkın öf-
kesini sınıf kinine dönüştürmek için

örgütlülükler yaratmalıyız.

Eğitimin, gelişmenin, sınıf kininin
sürekli olması için halk örgütlülükleri
oluşturmalıyız. 

Örgütlenmek, örgütlü olmak güç
olmaktır.

Örgütlenmek, faşizmden hesap
sormaktır. 

Bizleri zulme ve yoksulluğa mah-
kum etmek isteyenlerden hesap sor-
manın tek yoludur.

Ancak örgütlü olan güç halkın
meşru şiddetini uygulayabilir. 

Örgütlenerek, halkın örgütlü gü-
cünü büyüterek faşizm karşısında
bir güç olunabilir; ondan hesap so-
rulabilir.

Ezilen halkların öfkesini örgütlemek
halka emek harcamaktan geçer. Emek,
plan-programla, disiplinle gerçekle-
şir. Halk ve vatan sevgimizle, haklılı-
ğımızla inançla, devrimci şiddeti ör-
gütleyecek ve zaferi kazanacağız. 

Örgütlenerek; silahlanarak ve eği-
timle örgütlü gücümüzü büyüteceğiz. 

Faşizmin tüm saldırılarına karşı
bilgiyle, kitapla, silahla direneceğiz. 

Gelecek bizim... Umut biziz...

Vatanımızı seviyorsak; onurlu ve
özgür bir yaşam istiyorsak; emeği-
mizin karşılığını istiyorsak; bağımsız
bir ülke için savaşmak zorundayız.  

Halkın kurtuluşu için devrimci
şiddeti halkın elinde adalet silahına
dönüştürmeliyiz. 

Sevgili okurlar; haftaya başka bir
konuda görüşmek üzere. Hoşça kalın.

Onca baskı ve zulme,
demagojilerle halka
uyguladığı şiddeti

meşrulaştırmaya çalışan
düzene karşı, halk da

şiddetle karşılık
verecektir. 

28 Aralık 2012 tarihinde Şırnak’ın Uludere İlçesi’nde TSK uçaklarının
bombardımanı sonucu 16’sı çocuk 35 kişi katledildi. Bunun adı katliamdır.
Oligarşi katliamlar listesine bir yenisini daha ek-
lemiştir. Katliamın katilleri apaçık ortadadır. Ka-
til, AKP iktidarı, bakanları ve ordusudur. AKP bunu
her ne kadar reddetse de 35 kişinin katili AKP'dir.

27 Aralık tarihinde Kars’ta KESK tarafından,
anma düzenlendi. Yapılan basın açıklamasına Kars
Dev-Genç’liler de katıldı.

Roboski’nin Katili
Devlettir, Hesap Soracağız!
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Emperyalizmin yeni sömürge bir
ülkesiyiz. Tek kişi kalsak dahi em-
peryalizmi ve işbirlikçi iktidarını
yerle bir edeceğiz!

Bize diyorlar ki, “Güçleri yok.
Üç beş çatapatçı bir araya gelmiş
bizi yolumuzdan döndürmek istiyor-
lar. Yolumuzdan dönmeyeceğiz”

Yanılıyorlar. Gittikleri yol yol ol-
madığı gibi, o yoldan döndürmek
gibi bir gaflette bulunmuyoruz.

Dönmek istemedikleri o yol zulüm
yoludur. O yolda halkın canı, kanı,
anaların gözyaşları vardır. Ve zul-
medenler o yoldan dönmezler, ancak,
o yol üzerinde gömülebilirler!

Ve madem gücümüz yok, bu kor-
ku niyedir?

Bizim dışımızda kimden bu kadar
çok korkuyorlar? Güvenlik üstüne
yeni güvenlik önlemleri almayı, zırhlı
araç sayılarını çoğaltmayı, teknolojik
yeniliklerden çıkar çıkmaz fayda-
lanma telaşını, koruma ordularıyla
dolaşmalarını nasıl açıklıyorlar.

Bunlarla da sınırlı kalmayıp geç-
tikleri yolları kapatmalarının, askeri,
polisi, iti, MİT’i ile önlem almalarını
güvenlik adı altında her türlü iletişim
araçlarını devre dışı bırakarak halka
zulmetmelerinin asıl amacı nedir. 

Ölüm korkusu mu? İyi de “Biz bu
yola çıkarken kefenlerimizi giydik de
öyle çıktık, kaderimizde yazılı ne ise
o olur” diyen onlar değil miydi?

Kefen giyenlerin, kadere razı ge-
lenlerin “kaderlerinden” kaçış için
bunca yaptıkları, çarpık değil mi?

Bize diyorlar ki, “marjinal grup”,

“dış mihrakların oyuncağı”, “ta-
şeron örgüt”, “yabancı güçlerin
tezgahından geçmiş, beyni yıkanmış
üç beş kişi”.

Her şeyi biliyorlarmış gibi yapı-
yorlar ama yine yanılıyorlar. Ve her-
kesi kendileri gibi kör, cahil, aptal,
şirazeden çıkmış sanıyorlar.

Fakat, hayatın ve kavganın bir
gerçeği vardır. Sorular sorup, cevap-
larını arayan herkesin ulaşacağı bu
gerçekler aynı zamanda öğreticidir
de.

Madem öyleyiz, emperyalizmin
en iyi korunan elçiliklerine, ülkenin
en iyi korunan ikiz kulelerine, parti
binalarına, Başbakanlığa, Emniyet
Genel Müdürlüğü’ne, karakolları,
polis evlerine vb. yönelip kalelerin
yerle bir edilmesini nasıl açıklaya-
caklar?

“Şuradan geldiler, buradan gittiler,
öteden çıktılar, adları, eşkalleri, kal-
dıkları yerler tek tek biliniyor” vb.
zevzekçe açıklamalar. Bırakalım kara
mizahı, masal olarak bile ele alına-
mayacak düzeydedir.

Acaba hangi dış mihraklar, hangi
dış güçler, ABD ve AB emperyaliz-
mine rağmen kendi sonlarını getir-
meye yeminli ML bir partiye destek
verip, ona olanak sağlayabilir?

Ve sahi şu beyin yıkama nasıl
oluyor açıklasalar da insanlar aydın-
lanmış olsa.

Sakın ola çocuk yaşta gerici, ırkçı,
faşist, tek tip eğitim anlayışıyla teslim
alamadıklarını, özgür, halktan ve hak-
lıdan yana düşünen beyinlere karşı
düşmanlıkları dile gelmiş olmasın.

Öyle ya, yazılı, görsel medya ile
dizilerini, filmlerini, reklamları yoz-
laştırıcı programlarıyla, Amerikancı
kültürü yerleştirmeye çalışan, giyim,
kuşam yeme, içme, dil üslup, düşünce
tarzı vb ile burjuvazinin kültürünü
yaşam haline getirmeye çalışan on-
lardır.

Gerçekten de hayalini kurdukları,
ele geçirmek isteyip de, sonuç elde
edemedikleri beyinlerdir onları böy-
lesine hezeyan içinde konuşturan.

Beyinleri her türlü pisliğe, kirliliğe,
zulme, zorbalığa çalışanlar halkın
ve onun öncüsü devrimcilerin be-
yinlerindeki saflığı, temizliği, adan-
mışlığı anlayamazlar.

Anlayamadıkları için, bu söylem-
leri kullanmanın ötesinde, ciddi ciddi
tutsak edilen, katledilen devrimciler
üzerinde deneyler yaparak, beyinlerini
kesip biçip, elektromanyetik dalgalar
kullanarak zihin kontrolü yapabile-
ceklerini, beynin sırrını çözebilecek-
lerini düşünmüşlerdir.

Naziler bu işin öncüsü olsalar da
1930’larda kalmamıştır bu uygula-
malar. RAF’lı tutsaklar üzerinde de
(1970’ler) denenmiştir. 

Ülkemizde bu işin öncüsü ise
Amerikan ilaç tekellerinin CIA des-
tekli kuruluşu olan *HZİ vakfıdır.
Mengeneleri ise Dr. Turan İtri ve
Prof. Ayhan Songar adlı Amerikan
işbirlikçileridir.

Oysa ortada sır olan ve çözülmesi
gereken gizli saklı bir şey de yoktur. 

İnsan olmaktan öte insan kalma-
nın, derin bir halk ve vatan sevgisi
taşımanın, halktan, haklıdan, doğru-

“ÜÇ BEŞ MACERACI…”
Madem öyleyiz, emperyalizmin en iyi korunan elçiliklerine,

ülkenin en iyi korunan ikiz kulelerine, parti binalarına,
Başbakanlığa, Emniyet Genel Müdürlüğü’ne,

karakollarına, polis evlerine vb. yönelip
kalelerinin yerle bir edilmesini nasıl açıklayacaklar?
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dan ve ezilenden yana, sosyalist bir dünya
kurma hedefinin maddi gücüdür beyinlere
şekil verip yol gösteren.

Yine de “dış mihraklar”,  “yabancı güçler”
söyleminde ısrar mı ediyorlar, “hay hay” di-
yoruz. 1950’lerden beri bu ülkenin ABD ta-
rafından sömürülmesine, her şeyiyle bağlı
hale getirilmesine nasıl bir cevap veriyorlar.

“Amerika Defol Bu Vatan Bizim!” dedi-
ğimiz için “Ne ABD, Ne AB Yaşasın Tam
Bağımsız Türkiye” şiarıyla mücadele yürüt-
tüğümüz için, katledilmemizi, tutsak edilip
zulmün her birini yaşamamızı nasıl açıklı-
yorlar.

Gerçekte beynini, ruhunu, vicdanı, inancı
Amerikan dolarlarıyla yıkanan kimlerdir? Ül-
kemizde yabancı güçlere, dış mihraklara sa-
tılmayan tek bir kurum kuruluş kalmış mıdır?
Yer altı kaynaklarını yer üstü zenginliklerinin
kullanım, işletme, sömürme hakkı kimlerin,
hangi yabancı şirketlerin elindedir? Ulasal
değerleri ayaklar altına alanlar kimlerdir.

Ve bize diyorlar ki “uğruna ölecek hiçbir
değer, hiçbir ideoloji kalmadı. Üç beş romantik
hayali.”

Yanılan sadece onlar değil. Ne acıdır ki
bu düşünceye sahip dost maskesi takan
devrim iddiasıyla yola çıkanlar da bulun-
maktadır.

Emperyalizmin değiştiğini söyleyenlerle
ideolojilerin öldüğünü söyleyenlerin “Kapi-
talizm” değişti diyenlere, “uğruna ölecek
hiçbir değer kalmadı” diyenlerin izlerinin
birbirine karıştığı bir dünyada değil üç-beş
kişi, tek kişi kalmak bile çok şeydir. Faşizmin
karşısında tek bir kişi dahi aydınlığın tem-
silcisidir. Alişan tek kişiydi örneğin… ABD
emperyalizminin kalesini yerle bir etti...  Mu-
harremler iki kişiydi. Ankara’nın kalbinde
art arda patladılar…

Fiziken orada birkaç kişi olabilirler. Ancak
temsil ettikleri ezilen dünya halkları ve onları
kurtuluşa götürecek olan ideolojileridir. İşte
asıl güç de burada yatıyor. 

Onlar bize daha pek çok şey diyorlar, di-
yecekler... Biz ise onlara ne yaparsanız yapın
hangi söylemlerde bulunursanız bulunun ka-
zanan biz olacağız, iktidarınızı bir gün
mutlaka başınıza yıkacağız diyoruz.

* Hzi Vakfı: Devrimci tutsakları cunta
sürecinde kobay olarak kullandıkları için
İstanbul Gayrettepe’deki binası Devrimci
Sol tarafından Haziran 1990 tarihinde basılıp
bombalanarak tahrip edilmiştir.

Yeni bir yıla
umutla giriyoruz.
Yeni yıla kendi
yolumuzda yürü-
yerek giriyoruz.
Tarihimizden ve

şehitlerimizden al-
dığımız güçle giri-
yoruz.

43 yıllık tarihi-
mizde hep kendi yo-
lumuzu yaparak yü-
rüdük, ne sağa ne

sola saptık, ne düşmanla ne kendi içimizde hiçbir şeyle uzlaşmadık.
Attığımız her adımda faşizmden hesap sorma bilinci vardı. Mahirlerden,
Dayı'dan devraldığımız bayrağı asla yerlere düşürmedik. 

Onların yolundan yürüdük emperyalizmden ve faşizminden hesap
sormaya devam ettik. Egemenler ülkemizi yönetemiyorlar. Bugünlerde
bunu çok daha açık bir şekilde görüyoruz.

İktidara alternatif tek güç olduğumuzu bilincimize çıkartarak,
hesap sormaya devam edeceğiz. Kitle mücadelemizi büyütmeye
devam edeceğiz. Dayı’nın “silahlı savaşı büyütün, kitle mücadelesini
yaygınlaştırın” talimatını unutmayacağız. Halk Komiteleri ile yoksulları
örgütleyeceğiz emperyalizmin ve faşizmin karşısına daha güçlü bir
şekilde dikileceğiz.

Anadolu halklarının emperyalizme öfkesini örgütleyecek silahlı
savaşı örgütlü halkımızla birlikte Alişanlardan, Muharremlerden dev-
raldığımız feda ruhuyla mutlaka daha da büyüteceğiz... 

Her Cephelinin bir silah olduğunu bir bomba olduğunu düşman-
larımıza göstermeye devam edeceğiz... AKP faşizminin ortaya çıkan
rezillikleri, ahlaksızlıklarını yoksullara daha çok anlatacağız. 

Onlar halkın paralarını çeşitli alavere dalavereler ile iç ederken
zenginliklerine zenginlik katarken, biz soğuktan ölen 40 günlük Ayaz
bebeğin hesabını onlardan soracağız. Düzenin temsilcileri kıyasıya
bir iktidar savaşına tutuşmuş durumdalar ve birbirlerini yiyiyorlar.
Biz bu savaşın devrim tarafındayız. Biz bu savaşta devrimi büyüteceğiz...
Halklarımıza düzenin tek alternatifinin ezilen halklar olduğunu gös-
tereceğiz...

Attığımız her adımda meşruluk bilinci ile hareket edeceğiz...
Haklarımızı almak için, savunmak için ve daha fazlasını elde etmek
için bir milim geri adım atmayacağız... Haklı ve meşru mücadelemizden
kimse bizi geri çeviremez.

2014 yılı bizim olacak...  Daha çok kitle eylemi yapacağız...
Daha çok yoksulu örgütleyeceğiz... Halkı ayaklandıracağız... Daha
çok silahlı eylem yapacağız... Halkın adaletini her yere taşıyacağız...

Cepheliye saldıranlar bir kez daha düşünecekler, yaptıklarının
hesabının sorulacağını akıllarından çıkartmayacaklar. Özgür Tutsak-
larımıza kalkan elleri çatır çatır kıracağız. Emperyalizmin ve faşizmin
korkularını büyütmeye devam edeceğiz... Cephelinin yeni mücadele
yılı zaferlerle dolu bir yıl olacak... 

Kendini Geliştirmeyen Düzeni Geliştirir

YENİ BİR YILA 
MERHABA DİYORUZ

“Örgütlenmek, daha çok örgütlenmek
ve halk kitlelerinin doğrudan söz ve karar
sahibi oldukları halk örgütlerini yaratmak
ve halkı savaştırmak, savaşı halklaştırmak
bugünkü vazgeçilmez sorunumuzdur.”

DURSUN KARATAŞ
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Atılım Gazetesi’nin 23
Ağustos 2013 tarihli 79. sa-
yısında “Yozlaşmaya ve çe-
teleşmeye karşı nasıl mü-
cadele?” başlıklı bir yazı
yayınlandı. Başlığa ba-
kınca sistemin yozlaştırma
ve halk çocuklarını çeteleş-
tirerek halkın karşısına çıkarma
politikasına yönelik nasıl mücadele edi-
leceğinin cevaplarının arandığı düşünülebilir. Ancak
tam tersine, Atılımcılar bu yazıyla neden mücadele et-
mediklerinin demagojik bir şekilde izahını yapmışlar... 

Daha yazının başında “Gülsuyu’nda çetelerin sos-
yalistlere ve halka saldırısı sonrasında, yoğun siyasal
gündemlerimizin içerisinde yozlaşma ve çeteleşmeye
karşı mücadele tekrar ön sıralara yükseldi. Dolayısıyla,
bu mücadelenin ihtiyaçlarını da yeniden gündemleştir-
memiz gerekiyor” diyor. 

Atılım esasında; “yoğun siyasal gündemlerimizin
içerisinde bu çete saldırıları da nerden çıktı” diyor...

Soruyoruz Atılım’a; yozlaşmanın yoksul gecekondu
mahallelerinde halkın en önemli sorunlarından birisi
haline geldiği, çetelerin güpe gündüz üzerinize kurşun
yağdırdığı durumda yoğun siyasal gündeminiz neymiş?
Atılım’ın sayfalarında kendi siyasal mücadelelerine ait
yoğun bir gündem göremezsiniz.

Fakat Atılım’ın bir karın ağrısı var... Gülsuyu’nda
2013 Ağustos ayı boyunca yaşanan çete saldırılarını
hatırlayalım... 

7 Ağustos’ta “Uyuşturucu, çeteleşme ve yozlaşmaya
karşı mahallemizi savunuyoruz” sloganıyla düzenlenen
festivalin afişlerini asan ESP’liler, çetelerin silahlı sal-
dırısına uğradı. Bunun ardından ESP binasına yönelik
silahlı saldırı gerçekleştirildi ve burada da üç ESP’li
yaralandı. 8 Ağustos’ta saldırıları protesto etmek için
sokağa çıkan halkın ve devrimcilerin üzerine çetelerin
açtığı ateşle 7 kişi daha yaralandı. Bu saldırıların
ardından mahalle halkına ve devrimcilere yönelik sal-
dırıların arkası kesilmeden sürdü. 

İşte Atılımcıların “yoğun siyasal gündemlerimizin
içerisinde” diye izah etmeye çalıştıkları karın ağrıları
burada başlıyor. 

Doğrudan Atılımcılara yönelen bu saldırıya karşı
somut bir şeyler yapması gerekiyor Atılım’ın... Bir
taraftan yaralılar hastanede, bir taraftan saldırılar sürüyor.

Saldırılar Atılımcılara bir şeyler yapmasını da-
yatıyor... Çetelere karşı mücadele

“MAHALLEMİZİ SAVUN-
MAK” için “FESTİVAL”in

dışında BEDEL istiyor...

Atılım’ın “yoğun si-
yasal gündemlerimiz” de-

magojisinin arkasında giz-
lemeye çalıştığı karın ağrısı
budur... Yozlaşmaya ve çe-
telere karşı mücadele bedel

istemektedir... 

Bütün mesele burada... Bırakın demagoji yapmayı...
İster çetelere karşı mücadele olsun, ister bir işçi direnişi,
ister parasız eğitim, isterse en sıradan demokratik ta-
lepleriniz... Bedel ödemeyi göze almıyorsanız hiçbir
hakkın mücadelesini veremezsiniz... Yaptığınız eylemlerin
sayısı, festivalleri, protestoları geçmez... 

Bunun temelleri Büyük Direniş karşısındaki tavrınıza
kadar gider... Dünyanın en büyük irade savaşlarından
birisi olan Büyük Ölüm Orucu Direnişi’ni “siyasi bir
yenilgi” olarak değerlendiren Atılımcılardan yaralılarını
meydanlarda bırakıp kaçmaktan başka bir davranış bek-
lenemez. Öyle “nasıl mücadele” gibi koca koca laflar
ederek demagojilerle kaçışın üstünü örtemezsiniz. 

Faşizmin bin bir türlü araçla saldırdığı koşullarda
bir “ağaca sahip çıkmak” ya da “uyuşturucuya,
çetelere karşı çıkmak” siyasi mücadelenin ta kendisidir... 

Ulucanlar’daki gibi, 19 Aralık’taki gibi, F tiplerine
karşı mücadeledeki gibi ölümü göze alacak mısın, al-
mayacak mısın?

Çetelerin saldırısı doğrudan varlığınıza yöneldiği
noktada ya mücadelenin gerektirdiği bedelleri göze
alarak direnirsiniz ya da demagoji yaparak mücadele
etmemenin sancılarını yaşarsınız... Bunu kendi insan-
larınıza bile anlatamazsınız, sonra böyle “kem, küm”
edersiniz... 

“Yoğun siyasal gündem” miş... Neymiş o gündeminiz? 

Okuyun Atılım’ı; “Yozlaşmaya ve çeteleşmeye karşı
nasıl mücadele?” derken mücadeleden kaçmanın yo-
lunu nasıl yapıyor: “Emekçi semtlerde devrimcilere
dönük adeta bir ‘mahalle baskısı’ yaygındır. Belediye
nasıl yol ve su işlerine bakarsa, devrimcilerin de yoz-
laşmaya karşı mücadele edip, çeteleri kovduğu çok

ATILIM, YOZLAŞMAYA KARŞI MÜCADELEYİ
KİMSEYE ANLATAMAZ!

Önce Gülsuyu’nda
Neden Mücadele

Etmediğinizi Anlatın!
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yönlü bir anlayış ve beklenti
yaygındır. Bazı devrimciler de
bu beklentilere paralel olarak
hareket edip halk mücadelesini
buradan geliştirme yönelimine
girmeden kendi başlarına bu
mücadeleyi yürütüyor.”

O, “bazı devrimciler” Cep-
heliler oluyor... Atılımcılara bu
yazıyı yazdıran da zaten o, “bazı
devrimciler” oluyor. O, bazı
devrimciler olmasa, Atılımcılar
hiç ‘mahalle baskısı’ da hisset-
meyecekler... 

Atılım’ın ‘mahalle baskısı’
dediği “mahalleli” kendi kitle-
sinden başkası değildir... Doğ-
rudan kendilerine yönelen bir
saldırıda bile Atılımcıların ken-
dilerine ilişkin bağımsız bir po-
litikası yoktur... 

Okuyun Atılım’ı da “yoğun
siyasal gündemlerini” görün...

Gündemleri; 

KÜRT MİLLİYETÇİ HAREKETİN
POLİTİKALARINA YEDEKLENMEKTİR!

Kürt milliyetçi hareketin gündemi neyse Atılım’ın
gündemi de odur... 

Devrimcileri de “halktan kopuk mücadele yürüt-
mekle” suçluyor... 

Atılım’ın sancıları o kadar büyük ki, bu mahalleleri
devrimcilerin kurduğunu, devrimcilerin bu halkın ço-
cukları olduğunu unutuyor.

Atılım’a bakarsanız, festivallerden futbol turnuvalarına,
kültürel etkinliklerden halk toplantılarına, yürüyüşlerden
basın açıklamalarına kadar... Her şeyi yapmış... Moda
ya; “akil insanlar heyeti” bile kurmuşlar... Hatta “kitle
şiddeti ve devrimcilerin şiddetiyle bazı yozlaşma me-
kanları ve çeteleri” dağıtmışlar... 

Ancak; “Sadece yozlaşma ve çeteleşmeye karşı mü-
cadeleyle bu sorunların ortadan kaldırılamayacağı çok
açıktır. Dağıtılan bir çetenin yerini başkasının aldığı,
yozlaşma kaynaklarından birine müdahale ederken
başka biçimlerde karşımıza çıktığı görülüyor. Dolayısıyla,
çetelere karşı mücadele çeteleri geriletebilir, yozlaşmaya
karşı mücadele yozlaşmayı sınırlandırabilir ama tümden
kaldıramaz” mış... 

Yani diyor ki; Atılım; “Neden çetelere karşı mücadele
etmiyorsunuz diye mahalle baskısı yapıp durmayın...” 

“Demokratik talepli her eylem ve mücadele nasıl
gerekli ama sorunları kökten çözmeye yetmiyorsa;
yozlaşma ve çeteleşmeye karşı mücadele de gerekli
ama yozlaşmayı kökten çözmeye yetmeyeceği bilinme-

lidir” diyor. 

“Sorunu kökten çözmü-
yorsa” Atılımcıların yaptığı
gibi mücadele etmeye gerek
yoktur... Atılım, kendi prati-
ğiyle ilgisi olmayan genel doğ-
ruların arkasına saklanarak dö-
nüp dönüp neden mücadele
etmediklerini izah etmeye ça-
lışıyor... 

“Emekçi semtlerde yaşa-
yanlar birçok toplumsal so-
runla karşılaşıyor ve baskı al-
tındadır. Cinsel, ulusal ve sı-
nıfsal sömürü, eşitsizlik ve bas-
kıların hissedildiği bu üretim
ve yaşam alanlarında mücadele
etmeyen yozlaşır ve çürür. Yoz-
laşma ve çeteleşme, sisteme
karşı mücadelenin gerilediği
koşullarda gelişime olanak bu-
lur. Siyasal mücadeleyle aynı
zamanda dolaylı olarak yoz-
laşmaya karşı mücadele edil-
miş olunur. Semtlerde siyasal

mücadelenin çıtası yükseltildiğinde yozlaşma ve çete-
leşme de gerileyecektir.”

İşte Atılım bütün sancılarına burada son noktayı ko-
yuyor... Yozlaşmaya karşı neden mücadele etmediklerini
açıklıyor... “siyasal mücadele” zaten “dolaylı” da olsa
“yozlaşmaya karşı mücadele”dir diyor... 

Peki, Ağustos ayı ve sonrasında Hasan Ferit Gedik
şehit düşüne kadar çeteler saldırılarını artırırken Atılımcılar
siyasal mücadelenin çıtasını nasıl yükselttiler?

ESP İlçe Binasını Kapatıp Mahalleyi 
Terk Ederek (!) Yükselttiler...

Sonuç olarak, Atılım’ın “Yozlaşmaya ve çeteleşmeye
karşı nasıl mücadele?” başlıklı yazısında çetelere karşı
ne yapacaklarına, nasıl bir mücadele yolu izleyeceklerine
dair hiçbir somutluk yoktur. Bu yazı, kendi pratiklerinden
soyut, genel doğruların arkasına saklanarak yozlaşmaya,
çetelere karşı neden mücadele etmediklerinin oportünistçe
izahatıdır. 

Atılımcılar değil çeteleşmeye ve yozlaşmaya karşı
bir mücadeleyi; bugünlerde sözcülüğüne soyunduğu
Kürt milliyetçi hereketin politikalarına yedeklenmekten
başka bağımsız, hiçbir  politika örgütleyemezler...

Ancak Atılımcıların pek de hakkını yemeyelim, ESP
olarak siyasal mücadelenin çıtasını iyice yükseltecekleri
günler önlerinde duruyor... Yerel seçimlerle çıtayı iyice
yükseltirler. Dolayısıyla çetelere ve yozlaşmaya karşı
da mücadele etmiş olurlar.
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Ankara Üniversitesi Dil-Tarih
ve Coğrafya Fakültesi Direnişi’ni
yaratan Dev-Genç’liler, öğrenci
gençliği YÖK’e karşı mücadele et-
meye çağırıyorlar. İktidarın gençlik
üzerindeki baskısına karşı örgüt-
lenerek mücadele etme çağrısında
bulunuyorlar. DTCF röportajlarına
devam ediyoruz:

Eylem KAYAOĞLU (Marmara
Üniversitesi Radyo Televizyon ve
Sinema bölümü 3. sınıf öğrencisi)

Yürüyüş: 6 Kasım DTCF Direni-
şi’nde talebiniz neydi?

Eylem KAYAOĞLU: Bizim
taleplerimiz milyonlarca öğrencinin
talepleri aynı zamanda. Parasız eğitim
ve sınavsız gelecek, tutsak öğrenci-
lerin serbest bırakılsını istiyoruz; Or-
tadoğu’daki Amerikan haydutluğuna
son verilsin istiyoruz, okullardaki
ÖGB ve polis terörüne son verilmesini
istiyoruz ve YÖK kaldırılsın istiyoruz,
bunun için mücadele ediyoruz.

Yürüyüş: Polis saldırısında neler
yaşadınız?

Eylem KAYAOĞLU: Yüzlerce
polis gelmişti. Biz işgalde bir saati
doldurduktan sonra itfaiye araçları
geldi, bahçeye branda gerdiler... O
an bizi aşağı atacaklarını düşündük.

Daha sonra fark
ettik ki çevik kuv-
vet polisleri ba-
rikata yüklenme-
ye başladı. Bir
süre direndik po-
lisin barikatı yık-
masına. Ama bir
yerden sonra ba-
rikatı yıktılar ve
odanın içine gaz
sıktılar. Atılan sis

ve gaz bombalarının etkisiyle barikatı
bırakıp pencereye çekildik bizler.
Bizim çekilmemize rağmen polisin
içeriye girmesi 10-15 dakika sürdü.
Attıkları bombalar nedeniyle odada
yangın çıktı. Eğer biz yanan çantayı
aşağıya atmasaydık muhtemelen biz
de yanacaktık.

Yürüyüş: Öğrenci gençlik bundan
sonraki süreçte neler yapmalıdır?

Eylem KAYAOĞLU: YÖK’ü
teşhir edecek her şeyi yapabilir öğ-
renciler. Paneller, forumlar örgütlen-
meli, işgaller gerçekleştirilmeli. Ey-
lemlerin sürekliliği sağlanmalı. 

Lale CAN (Mersin Ünüverisitesi
Gıda Mühendisliği 2. sınıf öğren-
cisi)

Yürüyüş: Peki neden DTCF
İşgali?

Lale CAN: Çünkü taleplerimiz

vardı. Tüm öğrenci gençliğin talep-
leriydi bunlar. Bir şekilde duyurma-
mız gerekiyordu. İşgal hakkımız var
ve biz de bu anayasal hakkımızı kul-
landık, işgal ettik. DTCF tarihte de
olduğu gibi faşist yönetimlerin sürekli
olduğu baskıların yoğun olduğu bir
okuldur. O yüzden özellikle DTCF.
Taleplerimiz ise, parasız eğitim sı-
navsız gelecek, tutsak öğrencilerin
serbest bırakılması. Biliyorsunuz
2776 tutsak öğrenci var hapisha-
nelerde. Ortadoğu’daki Amerikan
haydutluğuna son verilmesi ve üni-
versitelerdeki polis ve ÖGB terö-
rüne son verilmesi, YÖK’ün kal-
dırılmasıydı taleplerimiz.

Yürüyüş: 6 Kasım sizin için ne
ifade ediyor, öğrenci gençlik neler
yapmalı? 

Lale CAN: 6 Kasım faşist
YÖK’ün kuruluşu, hepimiz bunu bi-
liyoruz. 12 Eylül darbesinin bir ürünü
ve biz halk için parasız, bilimsel,
sağlıklı, güvenli bir gelecek istiyoruz.
Bunun önündeki engellerden bir ta-
nesi de YÖK. İnsanlar harçlarını ya-
tırmak için çalıştıkları binalardan
düşüyorlar, yine analarımız çocuk-
larını okutmak için, temizlik işçisi

olarak çalışırken apartmalardan düşüp
ölüyorlar... Bunun sorumlusu YÖK,
bir diğer yandan da günlerce aylarca
ders çalışıp üniversite sınavlarına ha-
zırlanan liseli arkadaşlarımızın intihar
etmeleri gibi olaylar var... Bunların
tek sorumlusu var, o da YÖK, YÖK’ün
kaldırılması için uğraşıyoruz.

Hacer ÖZCAN (Çanakkale 18
Mart Üniversitesi Çalışma Eko-
nomisi ve Uluslararası İlişkiler Bö-
lümü 4. sınıf öğrencisi)

Yürüyüş: YÖK’ün kuruluş yıldö-

Sürecimizin En Büyük
Silahı: MEŞRULUK

Katliam, Soygun, Yağma,
Talan Varsa, DİRENİŞ

Anamızın Ak Sütü Gibi
Helaldir!

Eylem KAYAOĞLU Lale CAN

Meşruluğumuzun Temeli Tarihsel ve Bilimsel
Haklılığımızdır!

Dev-Genç Geleneği Meşru Temelde
Yeni Direnişlerle Büyüyor! -3
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nümü olan 6 Kasım’da neden işgal
eylemi yaptınız? Neden DTCF?

Hacer ÖZCAN: Şöyle bir du-
rum var, bize herkes şunu diyor; en
başta şuna da açıklık getirelim işte
“YÖK Başkanıyla gidip birebir de
konuşabilirdiniz, taleplerinizi din-
letebilirdiniz.” Bizim de dediğimiz
şöyle bir durum var, bunu herkes de
biliyor, YÖK Başkanıyla görüşmeyi
talep etseydik görüştürülemeyecektik.
Görüşsek bile o taleplerimiz veya
isteklerimiz bir yere yazılacaktı veya
dinlenecekti sadece. O yazılan şey
biz gittikten sonra ya çöpe atılacaktı
ya da baştan savma kulak arkası ya-
pılacaktı. Biz biliyorduk taleplerimiz
birebir gittiğimizde konuştuğumuzda
hiçbir zaman dinlenilmeyecekti. Çün-
kü bu güvensizliği bize vermişlerdi.
Biz bu konuda güven duymuyorsak
bu da onlardan kaynaklıdır. Bu yüz-
den bizde Ankara’nın göbeğinde
gittik A.Ü. DTCF’de, herkesin gö-
zünün önünde olacağı ve aynı za-
manda zaten yine YÖK tarafından
yönetilen, YÖK’ün baskısının olduğu,
YÖK’ün hakimiyetinin olduğu bir
kurum sonuçta. Üniversitelerden biri,
bir devlet üniversitesi. Tam da An-
kara’nın merkezinde. Bu saydığım
sebeplerden dolayı. 

Yürüyüş: Eylemi nasıl gerçekleş-
tirdiniz? Talepleriniz neydi?

Hacer ÖZCAN: Üniversiteye
gittiğimizde girdik, ondan sonra De-
kanlık Sekreteri’nin odasına girdik.
Ama öyle her yerde veya burjuva
medyada yayınlandığı gibi işte zor
kullanarak, itişerek-kakışarak veya
birilerine zarar vererek gerçekleşmedi
bu kesinlikle. Dekanlık sekreterinin
odasından içeri girdik. Zaten içeride
kimse de yoktu, bir memur vardı diye
hatırlıyorum. O da gayet normal bir
şekilde kendisi çıktı. Herhangi bir
zorlamayla da çıkarılmadı. Bunu da
özellikle belirtmek istiyorum. Zaten
2 tane pankartımız vardı. Camdan
pankartlarımızı sallandırdık. Birinde
“YÖK’e Hayır”, diğerinde “Yaşasın
Dev-Genç, Yaşasın Dev-Genç’liler”
yazıyordu. Sonuçta orası okulun en
merkezi yerine bakan camıydı. En

merkezi yerine bakan
odasıydı. Bu yüzden pan-
kartlarımızı oradan sal-
landırdık. Çünkü sesimizi
bütün okul öğrencilerine
ve bütün herkese duyur-
mak için. Bütün insanlar
o camdan baktığımızda
karşımızdaydı. Ondan
sonra sloganlarımızı at-
tık, “Parasız Eğitim İs-
tiyoruz”, “Öğrenciyiz
Haklıyız Kazanacağız”, “YÖK’e Ha-
yır”, “Ortadoğu’da Emperyalist Savaş
Son Bulsun” onun haricinde “Berkin
Elvan Onurumuzdur” Sonuçta Ber-
kin Elvan 14 yaşında, başından gaz
kapsülüyle vurulmuş bir çocuk, bir
kardeşimiz. Benim kendi kardeşim
de onun yaşında. Ve bizi orada Berkin
Elvan’ı da sahiplendiğimizi göstermek
istedik. 

Sloganlarımızı attık, sesli konuş-
malar yaptık. YÖK Başkanının gel-
mesini talep ettik sesli konuşmalarda.
“Taleplerimizi YÖK Başkanı’na ilet-
mek istiyoruz” dedik. “Biz parasız
eğitim istiyoruz” dedik. “Biz yoksul
ailelerin çocuklarıyız, bizler her dö-
nem harç yatırmak istemiyoruz” de-
dik. Örneğin ben ikinci öğretim öğ-
rencisiyim ve her dönem 600 lira
harç yatırıyorum. Ben artık bunu ya-
tırmak istemiyorum. Aslında sadece
bizim değil, orada bulunan 8-10 ki-
şinin değil, bütün öğrencilerin, bütün
yoksul ailelerin ve çocuklarının çek-
tiği sorunların bir yakarış haline gel-
mesiydi, patlamasıydı. Aslında biz
hepsine ses olduk. 

Hüseyin SÜNGÜ (Tekirdağ Türk
Dili ve Edebiyatı 4. sınıf öğrenci-
si)

Yürüyüş: Kapıyı kırıp içeri gir-
dikleri zaman  gördüğümüz kada-
rıyla çok yoğun bir şekilde gaz bom-
bası kullanıldı. O durum nasıldı,
polisin saldırısı nasıl gerçekleşti? 

Hüseyin SÜNGÜ: Polisler za-
ten geldiklerinde hiç uyarıda bulun-
madan direk koçbaşlarıyla kapıyı
kırdılar, içeriye gaz attılar. Önce
biber gazı sıktılar,  daha sonra portakal
gazı ve sis bombası attılar. Sis bom-

basının etkisiyle zaten yangın çıktı.
Tam bir çantanın üzerine düşmüştü
sis bombası, yangın çıktı... Biz de
arkadaşlarımızla artık yanacağız diye
düşündük. 19 Aralık’ı düşündük, bizi
de o şekilde yakacaklarını düşünm-
üştüm. Neyse yangını söndürdük,
çantayı dışarıya attık. Çok yoğun bir
gaz vardı, pencereye doğru çekildik
nefes alabilmek için ama zaten yarı
baygındık. Yarı baygın bir halde dı-
şarıya çıktık. Dışarıya çıkarken de
bizi direk dışarıya çıkarmadılar, önce
tutup işkence yapmaya başladılar,
yerlere yatırdılar. Bazı arkadaşlarımızı
dolapların içine sokup orada işkence
yaptılar. Bilinçli olarak gazdan bo-
ğulmamız için ellerinden gelen her
şeyi yaptılar. Biz kendimizi zor attık
dışarıya, kapının önüne.

Yürüyüş: Gözaltına alındıktan
sonra neler yaşadınız?

Hüseyin SÜNGÜ: Odadan çı-
karılıp Siyasi Şubeye götürülene  ka-
dar sürekli işkence gördük. Otobüste
bizlere, özellikle de kadın arkadaşlara
ağıza alınmayacak, en kötü küfürleri
ettiler. Sürekli ellerindeki kelepçelerle
kafalarımıza vuruyorlardı, tokat atı-
yorlardı. Bunun sonucunda benim
kulağımda bir duyma kaybı oldu, 3
hafta kadar duyamadım.  Hastaneye
gittim tedavi gördüm ancak o şekilde
duymaya başladım.Siyasi Şube’de 2
buçuk gün kadar tutulduk. Bu süre
içinde sürekli gidip gelip işbirlikçilik
teklif ettiler. Biz yine aynı cevabı
verdik. Sonuçta yaptığımız şeyin
meşruluğuna güvenerek, inanarak el-
leri boş gönderdik onları her seferinde. 

Bitti

Hacer ÖZCAN Hüseyin SÜNGÜ
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Ferhat, bir polis tarafından sır-
tından vurulup sakat bırakıldığında
17 yaşındaydı. Düzenin adaleti yavaş
ilerliyor… 6 sene sonra verilen karar,
halk düşmanlarından adalet beklen-
meyeceğini bir kez daha gösterdi.
Ferhat’ı vuranlara 2,5 yıl ceza veri-
lirken, Ferhat 3,5 yılla cezalandırıldı.
İşte tam da bu yüzden, biz bu dü-
zenden adalet beklemiyoruz. Adalet
halkın ellerinde... Dergimizin bir ça-
lışanı olan Ferhat Gerçek ile mah-
kemenin verdiği karar üzerine yap-
tığımız röportajı yayınlıyoruz.

Ferhat Gerçek (Yürüyüş
Dergisi çalışanı, 23 yaşında)

Yürüyüş: Ülkemizdeki burjuva
basın ve devrimci basın ile ilgili
düşünceleriniz nelerdir?
Sansürü nasıl değerlendiriyor-
sunuz?

Ferhat Gerçek: Burjuva basın in-
sanların yoksulluk içinde yaşadığını,
bu yoksulluğun sebebinin ne olduğunu
göstermemek için bin türlü yalan söy-
leyen, çeşitli maymunlukla insanları
yozlaştıran bir medya. Yani yalan haber
var, çarpıtma, yozlaşma var. AKP’nin
kontrolünde taraflı haber var. Bu yüzden
de haberlerde devrimcilerle ilgili hiçbir
şey yok ama “tarafsız” diye insanları
kandırıyorlar.

Yürüyüş: Devrimci basın ola-
rak ne gibi zorluklarla karşıla-
şıyorsunuz?

Ferhat Gerçek: Devrimci basın
olarak karşılaştığımız zorluklar, mu-
habir arkadaşlarımız bir basın açık-
lamasının haberini yapmak için fo-
toğraf, video çektikleri zaman saldı-
rıya uğruyorlar ve gözaltına alını-
yorlar. Çünkü insanlara yaptıkları
işkenceleri, yerde sürüklenerek göz-

altına alınan insanları kimsenin gör-
mesini, duymasını istemiyorlar.

Yürüyüş: Şu an devam eden
Yürüyüş Dergisi kampanyasıy-
la ilgili ne düşünüyorsunuz?

Ferhat Gerçek: Evet şu anda
Yürüyüş Dergisi kampanyamız var.
Kampanya ile daha çok insana ulaş-
mak, daha çok Yürüyüş Dergisi’ni
halka ulaştırmak istiyoruz. Böylece
daha çok insana düzenin gerçek yü-
zünü teşhir edeceğiz. Düzenin yalan
haberlerine çarpıtmalarına karşı ger-
çeğin sesi Yürüyüş Dergisi’ni sahip-
lenecek, gerçekleri haykıracağız.

Yürüyüş: 20 Aralık 2013 tari-
hinde Bakırköy Adliyesi’nde
görülen davada mahkeme size
3 buçuk yıl hapis cezası verdi.
Sizi vuran polislere 2 buçuk yıl
bu durumu nasıl değerlendiri-
yorsunuz?

Ferhat Gerçek: Tam bir adalet-
sizlik. Çok açık, zaten baştan beri
polisleri aklamaya çalışıyorlardı. Ül-
kemizde polisler devlet eşliğinde
katleder sonra aklanır ya da kısa ce-
zalarla “iyi halden” diyerek ‘ceza’
alırlar. Bu adaletsizlikten kaynaklı
bu düzenden, devletten adalet bek-
lemiyorum. Adalet biziz. Görüyoruz

halktan çalıp,
sömürüp in-
sanlar yoksul-
luktan ölürken
bu ahlaksızla-
rın ayakkabı
kutularından
dolarlar çıkı-
yor. Bu para-
ların kendileri
gelip kutuya
girmiyor so-
nuçta, yoksul
halkın hakkı olan paralar. Bir de ba-
balarının parasıymış gibi bir birlerine
haraç veriyorlar, kendileri buna “ada-
let” diyorlar. Evet adalet patronların,
zenginlerin adaleti, halk katillerinin
adaleti. İşte ülkemizde adalet böyle
işliyor, böyle düşünüyorum.

Yürüyüş: Adaletsizliği ortadan
kaldırmak için ne yapmalıyız?

Ferhat Gerçek: Adalet isteme-
liyiz. Basın açıklamalarına, eylemlere
katılmalıyız, örgütlenmeliyiz.

Yürüyüş: Yürüyüş Dergisi
okurlarına son olarak söylemek
istediğiniz bir şey var mı?

Ferhat Gerçek: Devrimcileri sa-
hiplenmelerini isterim. Daha çok dev-
rimcilerin yanında olmalarını isterim.

Röportaj

Katillere 2.5, Ferhat’a 3.5 Yıl Ceza Verildi
“Bu Devletten Adalet

Beklemiyorum, Adalet Biziz!”

Ferhat Gerçek

HALKIN AVUKATLARI FAŞİZMİ YARGILADI38

Yürüyüş

5 Ocak
2014

Sayı: 398



Ekmek, Adalet ve Özgür-
lük için Yürüyüş Okuyalım,
Okutalım kampanyamız Cep-
helilerin bulunduğu her yerde
sürüyor... 

Her Cepheli bu kampan-
yaya öncelikli olarak aldıkları
dergi sayısını çiftleyerek ka-
tılıyor. 

Burjuvazinin binlerce ga-
zete, dergi, televizyon, radyo,
internet vb. iletişim araçlarıyla
halkımızı nasıl ideolojik pro-
paganda ile kuşattığını düşünürsek,
bizim yayın organlarımızın halka
ulaşmakta ne kadar sınırlı kaldığını
görürüz. 

Oysa biz gerçekleri yazıyoruz.
Burjuvazi yalanlarla zehirliyor hal-
kımızı. 

Can-kan pahası bir mücadele ve-
riyoruz çürümüş düzene karşı. Biz
bu mücadeleyi milyonlara anlatma-
dığımız sürece, milyonlar burjuva-
zinin yalan ve çarpıtmalarla dolu
medyasıyla zehirleniyor... 

Yoldaşlarımız kılı kırk yararak,
canlarını ortaya koyarak düşmanın
inlerine kadar giriyor. Halkın adaletini
uyguluyor. Düşmandan hesap soruyor.
Eylemlerimizin meşruluğu, siyasal,
politik muhtevası, kendini tüm dün-
yaya anlatıyor. Eylemlerimizi, mü-
cadelemizi etkisiz kılmak için buju-
vasinin yalan ve çarpıtma dolu med-
yasının rolü de burada devreye giri-
yor. Biz ise 76 milyonluk Türkiye’de,
düşmanla kıyaslandığında çok sınırlı
bir halk kesimine ulaşabiliyoruz. 

Çok sınırlı bir kesime Enginlerin,
Muharremlerin, Alişanların, Hasan
Feritlerin, umudun sesini taşıyabili-
yoruz... 

Her Cepheli’nin, bir yerine iki
dergi alarak bu kampanyaya katılması
bu yanıyla çok önemli bir adımdır... 

Kime vereceğiz bu dergiyi? 

En yakınımızdakine vereceğiz.
Önce onları kurtaracağız burjuvazinin
yalan ve çarpıtma dolu medyasıyla

zehirlenmekten. Önce onlara taşıya-
cağız gerçeklerin sesini. Önce onları
buluşturacağız umudun sesiyle... 

Mahallelerde AKP’nin yozlaştırma
politikalarına karşı, çetelere karşı,
bizim dışımızda savaşan yok... Şe-
hitler veriyoruz. Her mahallenin so-
kakları, duvarları bizim yazılamala-
rımızla dolu olmalı. Şehitlerimizin
kahramanlığını tüm halkımıza anla-
tabilmeliyiz... Bunu yapabileceğimiz
en temel aracımız dergimizdir... 

AKP, iktidarı boyunca işçilerin,
memurların kazanılmış tüm haklarını
belli bir program çerçevesinde adım
adım gasp etti. Koca koca sendika-
ların, konfederasyonların doğru düz-
gün, işçi ve emekçilere, halka umut
olabilecek tek bir direnişi yok. Tek
bir sendikanın örgütleme çalışması

yok... Daha çok örgütsüz
işçiler, işten atılan işçiler,
tazminatı ödenmeyen işçiler
umutlarını Devrimci İşçi
Hareketine (DİH) bağlıyor...
Son birbuçuk yıldır DİH
önderliğinde direnişler sü-
rüyor ve DİH’in öncülük
yaptığı her direniş zaferle
sonuçlanıyor... 

Oportünizm protestoları
aşmayan eylemlerin dışına
çıkamazken Dev-Genç’liler

işgal eylemleriyle meşru direniş çiz-
gisini büyütüyor. 

Özgür Tutsaklarımız sadece Tür-
kiye’de değil, bulunduğu her yerde
direniyor. Geleneklerimize yeni ge-
lenekler ekliyor. 

Sol, reformizm, oportünizm her
gün biraz daha çürürken, biz diren-
işlerimizle, zaferlerimizle umudu bü-
yütüyoruz. Burjuva basında bile her
zaferimiz bir ilk diye manşet oluyor... 

Kazova işgali, Türkiye işçi sını-
fının tarihinde bir ilktir... 

Engin Çeber’in işkence davasın-
dan işkencecilere verdirilen cezalar
bir ilktir. 

Yunanistan hapishanelerinde özgür
tutsakların zaferi ilktir... 

Uyuşturucuya karşı mücadele-
miz örnektir... 

AKP’nin “terörist” diye tutuk-
ladığı avukatlarımız 3 bin avukatla
savunuluyor... Faşizmin onca yalan
ve demogojisine rağmen devrim-
cilerin böyle sahiplenilmesi de bir
ilktir. 

Kısacası her alanda büyük be-
deller ödeyerek oligarşiyle kıyasıya
bir savaş sürdürüyoruz. 

Kadrosundan taraftarına kadar
her düzeydeki Cepheliler halkımız
için umuttur... Her türlü takdire la-
yıktırlar... 

Herkes  düşmanla uzlaşma nok-
tasına gelirken, biz ısrarla savaşı
büyütüyoruz. 

Bizim dergi okurlarımızın
çok büyük çoğunluğu yoksul

gecekondu
mahallelerindedir. Kapı kapı

onlara dergimizi
ulaştırmalıyız... 

Halkımızın dergimizi daha
çok okumasını istiyorsak

dergimizi ısrarla daha fazla
insana sahiplendirmeliyiz.

Okurlamızla röportajlar
yapalım. Onların sorunlarını

dergimizde anlatalım... 

Ekmek, Adalet ve Özgürlük İçin Yürüyüş Okuyalım, Okutalım!

“Bir Dergi Nedir ki?” Demeyin!
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Fakat biz bütün bunları yeteri ka-
dar halka ulaştıramıyoruz... 

Her şeyden önce bu bizim kendi
emeğimize, mücadelemize yaptığımız
en büyük haksızlıktır... 

Hedefi̇mi̇z Çok Daha
Büyük Olmalıdır!

Bizim can-kan pahasına yürüttü-
ğümüz kahramanca mücadelemiz
halka ulaştırılamıyorsa, yaptıkları-
mızın propagandasını yapamıyorsak
emegimiz boşa gidiyordur... 

Onun için dergimizin halka ulaş-
tırılması bütün faaliyetlerimizin en
başına konulmaz ise bunca emek,
bunca çaba, bunca bedel halktaki
karşılığını bulmayacak demektir. 

Büyük emeklerle eylemlere kat-
tığımız halkımızı da örgütleyemeyiz...
Dergimiz örgütlenmek için elimizdeki
en temel aracımızdır... 

Daha Fazla İnsana
Ulaşmak, Bi̇zi̇m
Devri̇m İddi̇amızdır!

Yani sorun yalnızca bir dergi
satma sorunu değildir.

Oligarşi her gün kitleleri kendi
ideolojisiyle, kültürüyle örgütlüyor.
Kitlelere adeta nefes aldırmıyor. İşte
bu tablo bize, kitlelere gerçekleri ulaş-
tırmak için ne kadar büyük bir enerji
ve emek gerektiğini gösteriyor.

Dergimiz Gerçeğe
Çağrıdır, Devrime
Çağrıdır!

Dergimizin herhangi bir eve gir-
mesi, o aileyi düzenden koparmak
için atılmış çok önemli bir adımdır...
Birken iki olmayı, ikiyken üç olmayı,
beş, on ve giderek daha da büyük
oranlarda çoğalmayı hedefleyeceğiz. 

Bir iddiamız var. Büyük bir iddia.
Bu iddia uğruna bedelleri göze alarak,
önümüze çıkartılan zorlukları yıka
yıka yürüyoruz.

Bir kavgamız var. Vatanımızın
bağımsızlığı, halkımızın kurtuluşu
kavgası... Bu kavga gerçekle yalanın,
yeniyle eskinin, gelecekle geçmişin

kavgası. Bu kavga ezen, sömüren,
aç, yoksul bırakanlarla sömürüye,
zulme başkaldıranların kavgası.

Bir tarafta geleceği karartılan, ya-
lanla kandırılan, açlıkla, yoksullukla,
baskıyla sindirilmeye çalışılan mil-
yonlar.

Diğer tarafta biz aç kaldıkça se-
miren, semirdikçe gırtlağımıza daha
çok sarılan burjuvalar. Bu eskimiş,
köhne düzenin üzerine bağımsız, de-
mokratik, sosyalist bir Türkiye ya-
ratma kavgası veriyoruz.

Bu Kavga
Gerçeğin Kavgası!

Her sayımızda, her satırımızda
gerçekleri anlattığımız için gözaltına
alınıyor, işkencelerden geçiriliyor,
tutuklanıyor, katlediliyoruz.

Her gidenin ardından bir başkası
devralıyor bu bayrağı.

Hedefimizdeki, hayalimizdeki
ülkeyi yaratmak için mücadelenin
her alanında çalışmaya ve her çeşit
araca ihtiyacımız var. 

“Bir Dergi Nedir Ki?”
Demeyin!

Yıllardır kesintisiz bir şekilde devam
eden yayınlarımız bu savaşın en etkili
araçlarından biridir. Adları, biçimleri
değişebilir ama hepsi gerçeğin sesidir.
Kavganın sesidir. Her yazı bir meydan
okumadır. Oligarşiye, emperyalizme
karşı bir mevzi savaşıdır. O satırların
arasından burjuva ideolojisine karşı
büyük bir ideolojik savaş yükselir.

Her yeni sayı, elinize aldığınızda
sizinle konuşmaya başlar. Yol gös-
terir.

Hedefi işaret eder. Sizinle birlikte
yeni ellere ulaşmak için sabırsızlanır.

Elinizde beklediği her gün sabırsızlığı
bir kat daha artar. Ama yeni insanların
eline geçti mi nasıl da coşkuyla an-
latmaya başlar gerçekleri bir bir. Ya-
lanları sıralar. Sizi gerçeğe çağırır.
Çevirin her sayfasını, her yazıda bir
başka meydan savaşı veriliyordur.
Her yazı beni başka ellere ulaştırın
diye konuşur sizinle. Çevirmeye de-
vam edin sayfaları. Oradan her hafta
şehitlerimiz seslenir.

Her hafta bizim yüzümüze bakar,
bizi sorgularlar. Öğretmenimiz ses-
lenir köşesinden. Ne yapacağımızı,
nasıl yapacağımızı anlatır. Mark-
sizm-Leninizmin tarihi hazinesinden
süzülen Devrimci Okul ile aydınlanır
pratiğimiz.

Çevirin sayfaları işçilerin, me-
murların, gençliğin, Özgür Tutsak-
ların, yoksul gecekondu halkının se-
sidir... Patron sendikacılığına, faşizmin
saldırılarına karşı direnişin sesidir.
Reformizme, oportünizme karşı sa-
vaşı, ideolojik savaş alanıdır... 

Her sayımız emperyalizme sıkıl-
mış birer kurşundur.

Halkı, tekellerin iktidarına karşı
savaşmaya çağırırlar. Sınıf kinimizin
bileği taşıdır dergimiz. Sömürüye
öfke, oligarşiye kin büyütürüz.

Yeni bir kültürdür anlatılan. Feda,
cüret, paylaşım... Kapitalizmin yoz
kültürüne karşı yeni bir kültür yükselir
o satırlardan.

Dergiyi elinize aldığınızda yaşa-
dığını, her an o büyük savaşın içinde
olduğunu görürsünüz. 

Dergi emektir. Hepimizin emeği
üzerine büyür, gelişir, güçlenir. Her
yeni ele ulaştıkça, mücadeleyi bir
adım daha büyütür.

HALKIN AVUKATLARI FAŞİZMİ YARGILADI440
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Bizler düzeni değiştirip devrim yap-
mak istiyoruz. Devrim diye bir gayemiz,
iktidar gibi bir hedefimiz var. Devrim
yapmak iktidarı almak için kitleleri ör-
gütlememiz gerekiyor. “Devrim mi
düzen mi kazanacak?” sorusunun cevabı
açık ve nettir. Kitleleri kim örgütlerse
o kazanacaktır... Düzen sürekli halkımızı
köleleştirmek ve devrimci mücadelenin
dışında tutmak için her türlü yöntemi
kullanıyor. Özellikle düzen kitle iletişim
araçlarını ve basın yayın organlarını iyi
kullanıyor. Kitle çalışmasını sadece biz
yapmıyoruz. Düzen de kitle çalışması
yapıyor. Elindeki tüm olanaklarının tek-
nolojik avantajlarının yanında, yüzlerce
yıllık birikim ve deneyimlerini kitleleri
yalanlarla uyuşturmak için kullanıyor.
Düzenin bu saldırılarına karşı bizimde
kitle çalışmasını evden eve kişiden kişiye
yapmamız gerekir. Mahalle mahalle so-
kak sokak, ev ev dolaşarak kitleleri ger-
çekleri anlatmalıyız. Karşımızdaki gücün
imkanlarını düşündüğümüzde, kitle ça-
lışmasında ne kadar büyük bir emek ve
enerjiyle çalışmamız gerektiğini de an-
lıyoruz. Bizim en büyük gücümüz, inan-
cımız ve emeğimizdir. Kitlelere gitmenin
araçları ve yöntemlerinden birisi de kapı
kapı dolaşmaktır. Yani çat kapı yap-
maktır.

Nedi̇r “Çat Kapı”
Yapmak?

Çat kapı dediğimiz faaliyetler halkı
örgütlemek için yaptığımız kitle çalış-
masının en temel halkasıdır. Belli bir
amaç için halkımızın kapısına, iş yerine,
sokağına, mahallesine gitmektir. Çat kapı
ile kapı kapı dolaşarak kitap, dergi ve
broşür dağıtır ya da çeşitli kampanyala-
rımızın duyurusunu yaparız. Kısaca çat
kapı kitle çalışması yöntemi yürüye yü-
rüye yolların aşılması, suyun damlaya

damlaya kayayı delmesidir. 

- Çat Kapı Halka ve
İdeolojimize
Güvenimizdir!

Karşımıza kim çıkarsa çık-
sın, gerçekleri, doğruları anlatarak ör-
gütleyemeyeceğimiz hiç kimse yok,
buna inanıyoruz. Bizim elimizde ger-
çekler varken düzenin aldatmacalarına
kanmış halkımızı ikna etmek, sabrımıza
ve emeğimize bakıyor. Gerçeklerin
karşısında hiçbir yalan duramaz. Hal-
kımıza ve ideolojimize güveniyoruz.
Düzen milyonlarca halkı hapse tıksa,
korkutsa da tüm halkı bitiremez. İdeo-
lojimizin sağlamlığı ile halkımızın bağ-
rından tekrar tekrar hayat bulacağız.

- Çat Kapı, Bizim
Meşruluğumuzdur!

Ülkemiz halklarının hepsinin ka-
pısını çalabiliriz. Hiçbir yasa ve hiçbir
polis gücü buna engel değildir ve ola-
maz. Çat kapı, iddiamızı, ufkumuzu,
kendimize güvenimizi büyütmemizdir.
Cepheli pes etmez. En zor koşullarda
bile küllerinden tekrar doğar. İşte kitle
çalışmasının ilk adımıdır çat kapı. Dev-
rim saflarındaki kitleler de böyle bü-
yüyecek. Kapı kapı, sokak sokak, ma-
halle mahalle...

Kapı Çalışmasını
Nasıl Yapacağız?

Çat kapı çalışmasında dolaştığımız
yerler neresi olursa olsun bir program
ile gitmeliyiz. Sokakları, mahalleleri
belirlemeli, hangisine girdik hangisine
girmedik, nerelerde olumsuz tepkiler
aldık not etmeliyiz. Kuralsız ve dü-
zensiz çalışmalar yapmamalıyız. Gi-
receğimiz mahallede hedeflerimiz ol-
malı hedefli çalışmalıyız. Kaç dergi
satacağız, kaç eve gireceğiz, kaç bildiri
dağıtacağız, kaç sürekli ilişki çıkarta-
cağız bunları belirleyerek gitmeliyiz.
Kararlı, sabırlı ve moralli olmalıyız.

Kapıyı Çaldık?
Ne Anlatacağız? 

Hayatı ve gerçekleri anlatacağız.

Sade ve basit düşünmeli, önce hangi
materyalle gittiysek ondan bahsetmeye
çalışmalıyız. Kapılar açıldığında çok
vaktimiz olmadığı için gerekirse en
etkili cümleleri seçmeliyiz. Kendimizi
en net haliyle ifade etmenin yollarını
bulmalıyız. 

Kitle çalışması esnasında karşımıza
faşistlerden polislere, yoz tiplerden apo-
litik insanlara kadar herkes çıkabilir.
Ama bizim herkese söyleyecek bir şe-
yimiz vardır, ola ki dinlemek de iste-
meyebilirler. Kovmaya kalkışan da ola-
bilir. Onu kendi eksikliğimiz olarak gö-
receğiz. Biz henüz onlara ulaşamadığı-
mız, kendimizi onlara tanıtamadığımız
için böyle yaptıklarını düşüneceğiz.
Yani eksikliği yine kendimizde bula-
cağız. Ama bunun dışında, “çat” diye
vurup içeri gireceğimiz o kapılar, bizi
de eğitecektir. Tanımadığımız, yeni ta-
nıştığımız insanlar, bize neyi nasıl an-
latmamız gerektiğini, halkın mantığını,
düşünüş tarzını, taleplerini nasıl ele al-
dığını, kendi gerçeğini, ona bir devrim
idealini nasıl verebileceğimizi öğrete-
cektir. Bunu öğrenmeden, “çat kapı”
çalışmasından sonuç alamayız elbette.

Burada karşılaştığımız veya karşı-
laşacağımız sorunlar ve engeller vardır
ve her zaman olacaktır da. Önemli
olan sorun ve engelleri aşma hedefle-
rimize ulaşma ve amaçlarımızı ger-
çekleştirmek için inanca sahip olmak
emek harcamak ve sabrı göstermektir.
Bir mahallede dergi satarken çaldığımız
her kapıda kimlerin çıkacağını, nasıl
karşılayacaklarını, tepkilerinin ne ola-
cağını genellikle bilmeyiz. Sadece bil-
diğimiz, milyonları örgütlemek devrimi
gerçekleştirmek iktidarı alma iddiamız
ve görevimiz olduğudur.

İlk defa çat kapı yaptığımız bir
yerde çıkacak her şeyi hesaba katarak
çalışmaya başlamalıyız. Olumlu ve
olumsuzluklara hazır olmalıyız. De-
mokrat ve ilerici insanlar çıkabileceği
gibi gerici ve faşistler de çıkabilir kar-
şımıza. Kapıdan kovanlar da, evine
alıp çay ikram edenler de aynı mahal-
lede veya aynı apartmanda yaşayabi-
liyor. Bunun için evlere girerken, ka-

Bizim Mahalleden

EVDEN EVE KULAKTAN
KULAĞA ÖRGÜTLENECEĞİZ

Emekle Yoğrulmuş Sabır ile
Her Kapıyı Çalabilmeliyiz!
Çat Kapı Yapmalıyız!
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pıları çalarken ayrım yapmamalı, ön-
yargılı olmamalıyız. Seçici davranma-
malıyız. Ancak daha sonraki çalışma-
larımız için değerlendirebiliriz yaptı-
ğımız gözlemleri. 

Bazen de saatlerce dolaşır bir tane
dergi bile satamayız. Bu da bizi karam-
sarlığa düşürmemelidir. Faaliyetlerimizi
durdurmamalıdır. Saatlerce dolaşarak
satamadığımız dergileri ısrar ve çabalar
sonucu dakikalar içinde satabiliriz. Dergi
satarken kampanya yaparken faaliyet
yürütürken yaptığımız çalışmaların ama-
cını gerçekleştirip gerçekleştirmediği he-
define ulaşıp ulaşmadığıdır. Hedef halkı
örgütlemek, devrimi geliştirmek ve ik-
tidarı almaktır. Bunun için hiçbir zorluk,
engel bizi görevlerimizi yapmaktan alı-
koymamalıdır. 

Sonuç Olarak
Çat Kapı Yaparken!

1-Çalışmalarda sonuç almanın, ba-
şarmanın yolu planlı programlı çalış-
maktır. Çat kapıya gitmeden önce he-
deflerimizi koymalıyız.

2- Kuralsız ve düzensiz çalışmalar
yapmamalıyız. Gireceğimiz mahallere
gitmeden hedeflerimiz olmalı, hedefli
çalışmalıyız. Kaç dergi satacağız, kaç
eve gireceğiz, kaç bildiri dağıtacağız,
kaç sürekli ilişki çıkartacağız.

3- Israr ve kararlılık temelinde ça-
lışmalı karşılaşacağımız her türlü olumlu
ve olumsuzluklara hazır olmalı, sabırlı
ve moralli olmalıyız. Kolay ve kısa
vadeden başarılar beklentisine girme-
meliyiz.

4- Çat kapı tek tek sokak sokak, ev
ev, mahalle mahalle gezmektir, yorul-
mayacağız. Girmedik kapı bırakmaya-
cağız.

5- Kapılar açıldığında sade ve basit
düşünmeli; önce kendimizi tanıtmalıyız.
Nerden geliyoruz, kimiz? Sonra ne için
geldiysek onunla ilgili materyali vererek
ondan bahsetmeliyiz. Çok vaktimiz ol-
madığı için, en etkili cümleleri seçme-
liyiz. Kendimizi en net haliyle ifade
etmeliyiz. Biz konuşmamızı bitirdikten
sonra karşımızdakinin de söyleyeceği
bir şeyler olabilir, mutlaka onun da

konuşma-

sına olanak tanımalıyız... 
6- Üslubumuza dikkat etmeli, saygılı,

halkın dilini kullanmaya, ukalalık ve
çokbilmişlik yapmamaya dikkat etme-
liyiz.

7- Eksiklerimizden dersler çıkarmalı
kitle çalışmasını eğitime çevirmeliyiz.

8- Çalışma yaparken nerelerden
olumlu tepki aldık, nerelerden ilişki
çıkarabiliriz diye düşünmeliyiz. 

9- Çat kapı çalışmasında karşımıza
halkın her kesiminden insan çıkabilir.
Milliyet ve din temelli ayrılıkları çağ-
rıştıracak söz ve eylemlerden de uzak
durmalıyız. 

10- Karşı devrimci bir tutum ve ki-
şiliğimize bir saldırı görmediğimiz sü-
rece üslubumuzun saygılı, halktan ve
mütevazi olmasına dikkat etmeliyiz.

Değil mi ki o halk, her gün, her da-
kika, her saniye düzen propagandası
altında olan? Durum böyle iken bizim
bir anda bir sözümüzle karşımızdakinin
değişeceğini beklememiz hayalperestlik
olur. Bunun için emekle yoğrulmuş
sabır ile düşmana karşı halkı örgütleme
savaşına girdiğimizi unutmamalıyız.

"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 gözal-
tılar yapılır. Sonra da, haber bültenlerinde bildik manşet;
"Çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi."

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 yansıtılır. 

Bunu yapmalarındaki amaç nedir? Bir nedeni oligarşinin,
halkın örgütlenmesini, hakkını aramasını istememesidir. Bu
yüzden her şeyde, örgüt korkusu yaratır. Ama kendisi polisi,
askeri, MİT'i, itiyle A'dan Z'ye örgütlüdür. 

Halk nezdinde, "örgüt" deyince, "suç, terör, yasa dışılık"
düşüncesi beyinle işlenir. Örgütlenme korkulacak bir şeye dön-
üştürülmek istenmiştir. Bunda başarılı da olmuşlardır. Dergiler,
kitaplar, yasaldır ama onları okumak suçtur, gibi bir anlayış
yaratılır. Halk örgütten de, "dökümanlardan" da uzak dur-
malıdır. Yoksa, başının belaya gireceğinin mesajını verir.
Çünkü örgütlü halk güçlüdür. Zalimi ezer, geçer. Korkuları,
örgütlü halktandır. Örgüt korkusu yaratmaları ve pekiştirmeleri

bundandır. Kitap, dergi dışında 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 zorun-
luluktur. Asıl suç, örgütlenme özgürlüğünü yasadışı gibi gös-
tererek bu hakkın önüne geçmek ve engel olmaktır.

Halkımız, örgütlenmeli, hem de her bir devrimci materya-
li takip ederek politikleşmelidir. "Örgütsel dokümanlarını"
her platformda sahiplenmelidir, sahipleneceğiz.

Evet, biz örgütlü insanlarız. Ve halkın da örgütlenmesini
istiyoruz. Çünkü ancak bu şekilde hak arama mücadelesini
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, pankartları-
mızda, afişlerimizde bunu dile getiriyoruz. Yasal haklarımızı
mücadelemizle kazandık. Düşüncelerimizi ifade ettiğimiz
propaganda araçlarımızı yasadışı ilan etmek onların yalanı-
dır. Yayınlarımız yasal, meşru yayınlardır. Meşru olmayan
halkın örgütlenme hakkını gasp eden AKP’dir.

Savaşan
Kelimeler 

ÖRGÜTSEL DOKÜMAN
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19-22 Aralık Hapishaneler Kat-
liamı’nın ve Büyük Direniş’in 13.
yıl dönümünde, 122’ler için anmalar
düzenlenmeye devam ediliyor. Diri
diri yaktıkları, gaza boğdukları, kur-
şunladıkları şehitlerimizin hesabını
sormadan öfkemiz dinmeyecek...
122’lerin yarattığı Büyük Direniş,
yolumuzu aydınlatmaya devam ede-
cek, katillerini unutmayacak, affet-
meyeceğiz.

İstanbul: Kartal’da 22 Aralık’ta
Ahmet Şimşek Koleji önünde bulu-
şan Halk Cepheliler, “19 Aralık’ın
Katilleri ve Sorumluları Yargılan-
sın”, “Adalet İstiyoruz”, “Diri Diri
Yakanları Unutmadık Unutturma-
yacağız”, “Katillerden Hesap Sora-
cağız” ve 19-22 Aralık Katlia-
mı’nda, direniş destanı yazan 28
şehidin resimlerinin bulunduğu
pankartların arkasında kortej oluş-
turarak Minibüs Caddesi’nde yürü-
yüşe geçtiler. 

Yürüyüş boyunca sık sık slogan
atan Halk Cephelilere, Kartal halkı
da destek verdi. Kartal Meydanı’na
gelen Halk Cepheliler burada basın
açıklaması yaptı. Açıklamanın ar-
dından Halk Cephelilerden bir kişi,
AKP’nin eli kanlı, işkenceci, halk
düşmanı polislerini parmağıyla işaret
ederek; “19-22 Aralık’ta 28 devrim-
ciyi katledenler şehitlerimizi anma-
mıza bile tahammül edemiyorlar.
Kartal’da yaptığımız afişlerimizi sök-
tüler, evlerimizi bastılar ve buraya
gelerek bizleri tahrik etmeye çalışı-
yorlar. Biz Kartal Halk Cephesi olarak

diyoruz ki: baskılarınıza boyun eğ-
meyeceğiz, teslim olmayacağız, yola
gelmeyeceğiz” sözleriyle teşhir etti.
Telaştan ve korkudan arkalarına bak-
madan kaçan halk düşmanları git-
tikten sonra eylem sona erdi. Eyleme
90 kişi katıldı.

Çanakkale: 20 Aralık günü Ça-
nakkale’de 19 Aralık Katliamı’nın
yapıldığı Çanakkale E Tipi Hapis-
hanesi önünde, Dev-Genç, SGD ve
YDG tarafından eylem yapıldı.

Yapılan açıklama, “19-22 Aralık
‘Hayata Dönüş’ dedikleri kanlı ope-
rasyonları ülkemizde ve dünyada
devrimcilerin destansı direnişiyle du-
yuldu. Katil devlet bunun karşısında
çaresizdi, zavallıydı ve kudurmuş
köpekler gibi her yere saldırıyordu.
Hapishanelerden sonra ölüm oruç-
larına yatan insanlarımızın mahalle-
lerine saldırdı. 122 can önlerinde
siper oldu” denildi.

Bursa: Gemlik’te yapılan anma
19-22 Aralık operasyonunda katle-
dilen ve 7 yıl boyunca sürüp F tipi
ve hücrelere karşı ölüm oruçlarında
şehit düşen 122’ler için 1 dakikalık
saygı duruşuyla başladı. Daha son-
ra katliama kadar olan süreç ve kat-
liam sonrası ölüm oruçlarıyla bü-
yük direnişi anlatan açıklama okun-
du. 

Hasan Hüseyin Korkmazgil’in
“Yolcu” adlı şiiriyle devam eden an-
mada, F tiplerine karşı direnenler,
solun tavrı, ölüm oruçları ve büyük
direniş üzerine sohbet edildi. Anma,

Grup Yorum’un “Feda, Boran Fırtı-
nası, Kahramanlar Ölmez, Bize Ölüm
Yok” marşları söylenerek sona erdi.

Bolu: Dev-Genç’liler 21 Aralık’ta
Eğitim-Sen Bolu Şubesi’nde 19-22
Aralık anması yaptı. 1 dakikalık
saygı duruşundan sonra anma baş-
ladı. Anmada yapılan konuşmayla
birlikte katliam ve direniş anlatıldı.
Ardından hazırlanan 24 dakikalık
belgesel gösterimiyle birlikte “Öz-
gürlük Ateşi” söylenerek anma biti-
rildi. Anmaya 47 kişi katıldı.

Kocaeli: Kocaeli Gençlik Der-
neği, 20 Aralık günü, İnsan Hakları
Park’nda 19 Aralık Katliamı’yla il-
gili eylem düzenledi. Yapılan açık-
lamada katil devletin, devrimcilere
yönelik katliam saldırısı anlatıldı.
122 şehit ve Büyük Ölüm Orucu
Direnişi halkımıza anlatıldı. 

Erzincan: Dev-Genç’lilerin Er-
zincan’da yapmak istedikleri 19-22
Aralık Katliamı anması polis tara-
fından engellenmek istendi. Anmanın
yapılacağı Eğitim-Sen Şube yöneti-
cileri polis tarafından “O anmayı
yapmayacaklar” denilerek tehdit edil-
di. Tamamen yasal olan anmayı teh-
ditlerle engelleyerek Eğitim-Sen yö-
neticilerini ifade vermeye çağırdı-
lar.

Anma programını hazırlayan Dev-
Genç’li ise polis otolarıyla takip edi-
lerek, yolu kesilerek tehdit edildi.
Erzincan Dev-Genç, polisin tehdit-
lerine karşı yaptığı açıklamada “Bas-
kılar Bizi Yıldıramaz!” dedi.

19 Aralık’ta Diri Diri Yakanları
Unutmayacağız Unutturmayacağız!
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44 yıllık bir tarihten geliyoruz. Ma-
hirlerden, Sabolardan, Hasan Selimlerden
alıyoruz cüretimizi. 

Sezgin Enginlerden, İrfan Ağdaşlar-
dan aldık bu şanlı bayrağı. 

Bizler Liseli Dev-Genç’lileriz. Yıl-
lardır liselerde, sıralarda tereddütsüz
inancımızla ilerliyoruz devrime. İşçilerin
fabrika direnişlerinden, köylünün toprak
direnişinde en önde bu halkla birliktey-
dik, birlikteyiz. 

Sistem öğrencileri liselerde de uygu-
lanan politikalarla düşünmeyen, sorgu-
lamayan, bencil ve düzene dönük gele-
cek kaygısıyla dolu öğrenciler haline ge-
tirmek istiyor. Genç beyinleri uyuşturu-
cuyla ölüme sürükleniyor. Liseli Dev-
Genç’liler olarak düzene teslim olma-
yacağız. Düzenin okullardaki not baskı-
larına, faşist baskılarına boyun eğmedi-
ler liselileri asimile ederek kültüründen
kopmuş bireyler haline getirmeye çalı-
şıyorlar, buna fırsat vermeyeceğiz. 

Aile, öğretmen vb.  unsurları kulla-
narak her bir liseli üzerinde sistemli
baskı uyguladılar. Buna karşı gelen Liseli
Dev-Genç’lileri dayaklarla, haraçlarla
okuldan atma, gözaltılarla, işkencelerle
yıldırmaya çalışıyorlar. 

Ancak başaramayacaklar! Kızılde-
re’den bugünlere ulaşan köklü tarihimizle
oligarşinin üstüne üstüne yürümeye de-
vam edeceğiz. Demokratik haklarımızı
sonuna kadar savunmaktan vazgeçme-
yeceğiz. Bütün liselileri de haklı müca-
delemize omuz verip Liseli Dev-Genç
saflarında güzel, dürüst, iyi bir yaşama
yeni yılda bizimle birlikte olmaya davet
ediyoruz. 

Malatya Liseli Dev-Genç’liler,
tutsak öğrenci Mustafa Hakkı Aksu
için mektup yazma kampanyası
başlattı. Tutsak öğrencilerin asla
yalnız bırakılmayacağı, serbest bı-
rakılmaları için her alanda mücadele
edileceği, bu mektup kampanyasıyla
Dev-Genç’liler tarafından duyurul-
du. İki hafta süren çalışmalarda
Mustafa Hakkı için 60’ın üzerinde
mektup yazdırıldı. 2 hafta süren
kampanyada toplanan mektuplarla
Mustafa Hakkı Aksu’nun ailesi, ar-
kadaşları ve yoldaşları tarafından
yalnız bırakılmadığı gösterildi. Bu
çalışma ile Mustafa’nın meşruluğu
ve haksız tutsaklığı onu tanıyan ta-
nımayan herkese duyurulmaya de-
vam ediliyor.

LİSELİLER; LİSELİ 
DEV-GENÇ SAFLARINDA

ÖRGÜTLENELİM

Mustafa Hakkı Aksu
Serbest Bırakılsın!

Liseliyiz Biz
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Dev-Genç’liler, yeni tutsaklar pahasına tutsaklarını sa-
hipleniyorlar. Tutsak Dev-Genç’lilerin serbest bırakılması
için başlatılan kampanya devam ediyor.

İstanbul
Dev-Genç’liler 28 Aralık günü İstanbul Çayan Ma-

hallesi’nde Dilan Kafe’de tutsaklarla dayanışma gecesi dü-
zenlediler. Gece tüm devrim şehitleri için yapılan 1 da-
kikalık saygı duruşuyla başladı. Saygı duruşunun ardın-
dan okunan yazıda Dev-Genç’lilerin halkını ve vatanını
sevmekten hiçbir zaman vazgeçmeyeceklerine, tutukla-
nan bir Dev-Genç’linin yerini 10 Dev-Genç’linin doldu-
racağına değinildi.

Konuşmadan sonra Hasan Hüseyin Korkmazgil’in “Ne-
hirler Aka Aka” ve Sinan Kukul’un “Kadife Tenli Za-
manlara” şiirleri okundu. 35 kişinin katıldığı dayanışma
gecesinde Dev-Genç’in verdiği mücadeleyi anlatan bir ti-
yatro oynandı ve sinevizyon izlendi. Sonrasında türküler
söylenip halaylar çekilerek program bitirildi. Programın
sonunda gelenlere kısır dağıtıldı.

Çanakkale
27 Aralık günü Çanakkale İskele Meydanı’nda Dev-

Genç’liler tutsak öğrencilerin serbest bırakılması için ba-
sın açıklaması yaptı. Açıklamada, AKP’nin öğrenciler üze-
rindeki baskılarına değinilerek, tutsak bulunan öğrenci-
lerin serbest bırakılması istenildi. SGD’nin de destek ver-
diği açıklamaya 8 kişi katıldı.

Komplocu Polis
Kanlı Elini Ailelerimizden Çek!

Dev-Genç’lilerin mücadelesi işkenceciler tarafından en-
gellenmek isteniyor. Bunun için de aile tehdidini kullan-
mak istiyorlar. Gençleri ailelerinin denetim altına alma-
sını sağlayarak, devrimcilikten kopartabileceklerini he-
saplıyorlar. Dev-Genç’lilerse, aileleri üzerinden yürütü-

len saldırılara, mücadeleye devam edeceklerini söyleye-
rek cevap veriyorlar.

Gaziantep
Gaziantep’te 27 Aralık günü Yürüyüş Dergisi okuru

Arzu Sarıçiçek’in ailesine siyasi şube polisleri yanına gi-
derek tehditlerde bulundu. Üniversite öğrencisi olan
Arzu Sarıçiçek’in ailesine “Kızınıza dikkat edin, Arka-
daşlarına dikkat etsin, Örgütlerle ilişki içerisinde, Bir da-
haki sefere başka nedenle geliriz” diyerek, Yürüyüş Der-
gisi okumaktan bile tutuklayacakları gibi tehditlerde bu-
lundular. 

Dev-Genç’liler, polisin tehditleriyle ilgili olarak 28 Ara-
lık’ta yaptıkları yazılı açıklamada, “AKP’nin eli kanlı pol-
isleri boş çaba içerisindedir. Gerçeği okumak gerçeği söy-
lemekten geri adım attıramaz. Ailelerimizi ve bizi tehdit
etmekten vazgeçin” dediler.

Çanakkale
Çanakkale’deki işkenceci polisler de Dev-Genç’lile-

rin ailelerini arayarak, sivil araçlarıyla Dev-Genç’lileri ta-
kip ederek, taciz ediyorlar.

Çanakkale Dev-Genç, konuyla ilgili bir açıklama ya-
parak, “Bizleri ve ailelerimizi taciz etmekten vazgeçin. Bas-
kılarınız bizleri yıldıramaz” dedi.

Ülkemizde Gençlik

Birimiz Hepimiz Hepimiz Birimiz İçin
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Yürüyüş okuyoruz; çünkü biliyoruz
ki, pisliği ancak devrim temizler. Te-
mizliği hızlandırmak için okuyoruz-
okutuyoruz dergimizi.

Yürüyüş okuyoruz; çünkü Ferhat
yoldaşımız için Enginimiz ve nice yol-
daşımız için bildiğimizi sır gibi sakla-
maktan ziyade olağanca gücümüz ve
de öfkemizle haykırıyoruz. Bu bataklık
kuruyacak ve de nice güzellikler yeşe-
recektir. İşte Yürüyüş Dergisi bu gü-
zelliklerin habercisidir!

Bu güzelliklerin, umudun bilinciyle
her gün yeni Enginler, Ferhatlar düşüyor
sokaklara ellerinde Yürüyüşlerle!

İstanbul
Altınşehir: Sonevler’de (Tokat Ma-
hallesi) 26 Aralık günü Yürüyüş Dergisi
dağıtımı yapıldı. Yürüyüş Dergisi’yle
ilk defa karşılaşan insanlar “Ne güzel,
sizin gibi hakkını arayan gençler var”
dediler, evlerine davet ettiler. Bazı
evlere girilip çay içildi, bazı evlere de
sonra gelme sözü verildi. Dergi dağıtı-
mının ardından Sonevler ve Bayramtepe
Meydan çevresinde Yürüyüş Dergisi
afişleri yapıldı.

Çayan Mahallesi: 29 Aralık’ta
Nurtepe Kaan Sokak’ta toplu dergi
satışı yapıldı. 7 kişinin katıldığı toplu
dergi satışında son zamanlarda ortaya
çıkan AKP’nin yolsuzluğuyla ilgili
sesli konuşmalyar yapılarak pisliği
ancak devrimin temizleyeceği söylen-
di. Ayrıca yolsuzlukla ilgili  yapılacak
yürüyüş içinde çağrı yapıldı. Dergi
satışı sırasında halkın ilgisi yoğundu. 85 Yürüyüş Dergisi
halka ulaştırıldı.

Okmeydanı: İdil Kültür Merkezi çalışanları Okmeydanı
Hastanesi ve Çağlayan Mahallesi çevresinde afiş çalışması
ve dergi dağıtımı yaptı. Çalışmanın sonunda 100 afiş yapıldı
ve 20 Yürüyüş Dergisi halka ulaştırıldı.

İzmir: 26 Aralık tarihinde Buca’da dergi dağıtımı yapıldı.

Bir saat süren dergi dağıtımında 15 adet
Yürüyüş Dergisi halka ulaştırıldı.28 Ara-
lık günü ise Buca’nın Kuruçeşme Mahal-
lesi’nde Yürüyüş Dergisi dağıtımı yapıl-
dı. Halkla gündeme dair sohbetler edil-
di.Dergi dağıtımında 41 adet Yürüyüş
Dergisi halka ulaştırıldı.

Kocaeli: Dev-Genç’liler, 23 Aralık
akşamı İzmit şehir merkezine Yürüyüş
Dergisi’nin kampanya afişi ile “Tutsak
Avukatlar” afişlerinden astılar. Yapılan
çalışmada 50 adet afiş asıldı. 

Ankara: 29 Aralık günü 100. Yıl Ma-
hallesi’nde Halkın Mühendis Mimarları
tarafından Yürüyüş Dergisi’nin tanıtımı
ve satışı yapıldı. 100. Yıl pazar alanında
başlayan dergi dağıtımına çevredeki ev-
lere gidilerek devam edildi. 1 saat süren
dergi dağıtımında 30 dergi halka ulaştı-
rıldı.

Bursa: 29 Aralık günü, 45 Yürüyüş
Dergisi ve Grup Yorum albümü halka
ulaştırıldı. Çalışma esnasında halkla sı-
cak sohbetler yapıldı, halka devrime de
evlerine gider gibi gideceklerini anlatan
Yürüyüş okurları esnafla da gündem ile
ilgili sohbet ettikten sonra çalışmalarını
tamamladılar. Halktan birisi “Siz nasıl
bir oluşumsunuz. Operasyon oluyor geli-
yorsunuz, baskı yapıyorlar yine geliyor-
sunuz, yanınızdayız gençler kolay gelsin
size” diyerek destek verdiğini gösterdi.

Kars: AKP’nin hırsız polisleri bir kez
daha Kars’ta dergimizi çaldı. Her hafta

olduğu gibi bayiden Yürüyüş’ü almaya giden Dev-Genç’li-
lere, “Derginin toplatma kararı var” denilerek, Yürüyüş Der-
gisi gasp edildi. Kars Dev-Genç tarafından olayla ilgili ya-
pılan açıklamada, “Halkın sesi Yürüyüş engellenemez” de-
nildi.

Zonguldak: Her hafta olduğu gibi 29 Aralık günü de
Kilimli’de Zonguldak Halk Cephesi tarafından  15 dergi
halka ulaştırıldı.

İrfanlardan Ferhatlara, Enginlerle
Yürüyüş Dergimizi Halka Ulaştırmaya Devam Edeceğiz!
Ekmek, Adalet ve Özgürlük İçin Yürüyüş

Okuyalım, Okutalım!..

İstanbul

İstanbul

İstanbul

Ankara

Kocaeli



Ortaköy Halk Sahnesi olarak baş-
layan tiyatromuz, şehitleriyle büyüdü
ve Ayşe Gülen Halk Sahnesi adını
aldı... Ayşe Gülen Halk Sahnesi olarak
yolumuza devam ettik ve sonrasında
uzunca bir süre ara verdiğimiz tiyat-
romuz, 2006 yılında İdil Tiyatro
Atölyesi ismiyle tekrar çalışmalara
başladı. “Ortak Düşman Amerika’dır”
ve “Amerika Defol Bu Vatan Bizim”
isimli kampanyalar süresince çıkar-
dığımız oyunlarla tüm Anadolu’yu
dolaşıp ortak düşmanın Amerika ol-
duğunu anlattık... 

Kan ve can bedeli devrimci sa-
natçılık geleneğini yaratan ve yaşatan
Ayşe Gülenlere, Ayçe İdil Erkmenlere,
Ayşe Nillere verdiğimiz sözü tutma
ve layık olma mücadelesini veriyo-
ruz... Bugün hala tiyatromuzun iki
oyuncusu, Gamze Keşkek ve Veysel
Şahin,  faşizmin hapishanelerinde
tutsak...

Biz yolumuza, bundan sonra
İdil Halk Tiyatrosu ile devam
edecek, devrimci tiyatromuzun
büyümesi için mücadelemizi sür-
düreceğiz. Biz yolumuza devam
ederken, bizimle olan, bize güç
veren izleyenlerimize, arkadaş-
larımıza, dostlarımıza teşekkür
ediyor... Bizim oyunlarımızın sü-
rekli izleyicileri olan Yürüyüş
okurlarıyla da son altı aylık ça-

lışmalarımızı paylaşıyoruz.. 

“BÖYLE BAŞBAKAN BULA-
MAZSIN”

İdil Halk Tiyatrosu olarak, Halk
Ayaklanması’nın ardından, ayaklanma
sürecinde yaşananları, medyanın üç
maymunu oynayışını, Recep Tayyip
Erdoğan’ın faşizmini ve halkımızın
direnişini ifade eden “Böyle Başbakan
Bulamazsın” isimli bir sokak oyunu
çıkardık. 

Böyle Başbakan Bulamazsın isimli
oyunumuzu İstanbul’un birçok ma-
hallesinde ve direnişlerde, forumlarda
oynadık... 

“UMUT VAADEDEN GENÇ
OYUNCU” ÖDÜLÜNÜ ALDIK

Ağustos ayında, İzmir Dikili’de
bu yıl 7. gerçekleşen Türkiye Tiyatro
Buluşması’na katıldık. Buluşmanın
açılışında tutsak tiyatrocularımız
Gamze Keşkek ve Veysel Şahin’in

oluşturduğu açılış konuşmasını oku-
duk. Açılış yürüyüşünde ve ikinci
gün gerçekleşen programda “Böyle
Başbakan Bulamazsın” isimli sokak
oyunumuzu oynadık ve her yıl dü-
zenlenen Umut Vaadeden Genç
Oyuncu ödülünü bu yıl biz aldık.
Ödülü alırken de Gamze Keşkek ve
Veysel Şahin’i anlatan bir konuşma
yaptık.

TİYATRO OYUNLARI DIŞIN-
DA HALKI TİYATRO SAHNE-
SİNE TAŞIYORUZ...

SAHNEDE HALKIN KENDİ-
Sİ, HALKIN ÇOCUKLARI VAR... 

Eylül ayında Gazi Mahallesi’nde
tiyatro kursumuz başladı. Eğitiminide
verdiğimiz kursa 14 kişi geliyor.
Gazi Mahallesi’nde kursa gelen ar-
kadaşlarımızla, Sanat Meclisi 1. Sanat
Buluşması’nda bir forum tiyatro ger-
çekleştirdik.

KÜÇÜK BURJUVALAR
DEĞİL HALK DA YAPABİ-
LİR..

OYNAYABİLİR DE, YAZA-
BİLİR DE... 

YETER Kİ HALKA GÜVE-
NİP, SANATI GERÇEK SA-
HİPLERİYLE BULUŞTURA-
BİLELİM... 

GAZİ'DEKİ İDİL HALK Tİ-
YATROSU OYUNCULARI

Ortaköy Halk Sahnesi’nden, 

İdil Halk Tiyatrosu’na... 

FAŞİZME VE EMPERYALİZME KARŞI; 
HALKIN İÇİNDE!

HALKIN TİYATROSUNU YAPIYORUZ!

GELENEK; ŞEHİTLER, TUTSAKLAR, BASKILARA RAĞMEN SÜRÜYOR!
BİZ İKİ OYUNCUSU ŞU ANDA OYNADIĞI OYUNLARDAN DOLAYI HAPSEDİLMİŞ: 

İDİL HALK TİYATROSU OYUNCULARIYIZ! YOKSUL MAHALLELERDEN, 
TİYATRO FESTİVALLERİNE, DEV-GENÇ’LİLERDEN İŞÇİLERE,  MEMURLARDAN, 

MÜHENDİSLERE KADAR... KAPALI SALONLARDAN, BASIN AÇIKLAMALARINA KADAR!
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KENDİ OYUNLARINI YAZIP
OYNUYORLAR!

Gazi Mahallesi’nde kursa gelen
arkadaşlarımız 1 Aralık’da gerçek-
leşen Yozlaşma Kampanyası Yürü-
yüşü'nde Hasan Ferit Gedik’i anlatan,
kendi yazdıkları bir oyunu oynadılar. 

GAZİ MAHALLESİ’NDE
BAŞLAYAN EĞİTİMLERE OK-
MEYDANI’DA DAHİL OLDU!

Gazi’nin ardından Okmeydanı’nda
da Kasım ayında, yine eğitimini
bizim verdiğimiz ve bizim yürüttü-
ğümüz kursumuz başladı. Burada da
11 arkadaşımız kursa geliyor. Kurslara
gelen insanlarımıza bir taraftan öğ-
retiyor, bir taraftan da onların oyun-
larımıza katmak için hazırlıklar ya-
pıyoruz. Gazi’den edindiğimiz de-
neyimlerle Okmeydanına taşınıyor
kurs eğitimleri... 

YOKSUL MAHALLELERİN-
DE TİYATROYA HİÇ GİTME-
MİŞ İNSANLARIMIZI... 

TİYATRO OYNAMAK İÇİN
SAHNEDELER...

Bu ay içerisinde, Okmeydanı ve
Gazi’nin yanında, Esenyurt Kuru-
çeşme Mahallesinde de bir kurs ça-
lışması başlattık. Burada da 7 çocuk
7 yetişkin olmak üzere 14 kursiyeri-
miz var. Çocuklar ve yetişkileri ayı-
rarak iki grup olarak kurslarımıza
başladık. Hem teknik olarak bildik-
lerimizi öğretiyor, hem de bir taraftan
halkın sanatçısı, tiyatrocusu olmayı
anlatıyoruz halkımıza... 

MAHALLELERDEN FESTİ-
VALLERE,

İŞÇİLERDEN, MÜHENDİS-
LERE KADAR,

KAPALI SALONLARDAN,
BASIN AÇIKLAMALARINA, EY-
LEMLERE KADAR... 

İDİL HALK TİYATROSU

OLARAK HER YERDEYİZ... 

GALATASARAY LİSESİ
ÖNÜNDE DEV-GENÇ’LİLER-
LEYDİK!

“Böyle Başbakan Bulamazsın”
oyununun ardından, sokak oyunlarına
ve forum tiyatrolara devam ettik. 

12 Ekimde Harbiye’deki Dev-
Genç gecesinin yasaklanması üzerine
Galatasaray Lisesi önünde gerçek-
leşen basın açıklamasında AKP fa-
şizmini teşhir eden bir sokak oyunu
oynadık... 

SANAT MECLİSİ BULUŞMA-
SINDA; SOKAKTA YAPILAN
ÇAĞRILARDAN, ASILAN PAN-
KARTLARA KADAR HEM
EMEKÇİLİĞİNİ HEM DE
OYUNLARIMIZLA YER ALDIK!

Sanat Meclisi 1. Sanat Buluşma-
sında, iki gün boyunca Ethem Sarı-
sülük Tiyatro Meydanı’nı koordine
edip, birinci gün Halk Ayaklanması’nı
ve gençlerin nasıl politikleştiğini
ifade eden bir forum tiyatro, ikinci
gün ise “Böyle Başbakan Bulamaz-
sın” isimli oyunumuzu oynadık. Oy-
nadığımız forum tiyatroda ağaçları
kesmek için gelen bir görevliden çı-
karak, AKP iktidarını, halkların ya-
şamına olan saldırısını anlattık. Yak-
laşık yarım saat süren forum tiyatroyu
yüzlerce insan izledi ve forum tiyat-
ronun yapısına uygun olarak halkı
oyun duygusundan koparıp bir tar-
tışma ortamına soktuk. Yarım saat
boyunca hem oyun oynadık hem hal-
kın AKP iktidarına olan öfkesini,
halk ayaklanmasının getirilerini iz-
leyenlerle birlikte açığa çıkardık. Bi-
zim açımızdan yaptığımız forum ti-
yatrolar arasında en etkileyici ola-
nıydı. Bir oyun ortamından çıkıp,
yine halk ayaklanmasının kazanım-
larından olan mahalle forumlarına
döndü oyunumuz. 

KÜÇÜK ARMUTLU’DA HAL-
KIN MİMAR MÜHENDİSLE-
Rİ’YLEYDİK!

14-15 Aralık tarihlerinde Küçü-
karmutlu Mahallesi’nde gerçekleşen
Eda Yüksel Halk İçin Bilim Halk
İçin Mühendislik Mimarlık Sempoz-
yumuna katılarak yıkımları anlatan
bir forum tiyatro gerçekleştirdik. Bu
forum tiyatroda ise yıkımlara gelen
bir kişi üzerinden çıkış noktası yarattık
ve Küçük Armutlu halkının yıkımlara
karşı nasıl direndiğini ve yine yık-
maya geldiklerinde nasıl direneceğini
ifade ettik. Bu forum tiyatro da yine
Sanat Meclisi’ndeki gibi halkın ka-
tılımının olduğu bir tartışma ortamına
döndü. Hasan Ferit Gedik’in dedesi
Mustafa dedemiz de oyuna katıldı..
Oyunun sonunda Bir Hasan Ferit’imiz
var diyerek konuşmaya başladık ve
yıkımlara, yozlaşmaya, yoksulluğa
karşı Küçükarmutlu halkının müca-
delesini ve sempozyumu selamladık... 

DÜŞÜNCELERİMİZİ SADE-
CE SAHNELERE SIĞDIRMA-
DIK, TİYATRO ÖNLERİNDE TA-
VIR DERGİSİNİ DAĞITMAYA
BAŞLADIK!

Şehir Tiyatroları ve Özel Tiyat-
roların sezonu açıldığından bu yana
Kültür Sanat Yaşamında Tavır Der-
gisi’nin dağıtımını yapıyoruz. 

İDİL HALK TİYATROSU
OYUNCULARI OLARAK ÖĞ-
RENMEK,

DAYANIŞMA İÇİNDE OL-
MAK İÇİN TİYATRO OYUNLA-
RINDA BU SEFER SEYİRCİ
KOLTUKLARINDAYDIK!

Şuana kadar Genco Erkal- Bursa
Cezaevinden Mektuplar, Zengin Mut-
fağı, Yolcu, Gözlerimi Kaparım Va-
zifemi Yaparım oyunlarını izleyerek
dergi dağıtımını yaptık... 

FAŞİZMİN SALDIRILARI
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KARŞISINDA;

“AYDIN-SANATÇILAR YAL-
NIZ DEĞİLDİR” DİYEREK AY-
DIN- SANATÇILARI BİRLİK OL-
MAYA, FAŞİZME KARŞI ÖRGÜT-
LENMEYE ÇAĞIRDIK, 

FAŞİZMİN SALDIRILARI
KARŞISIN BİLDİRİ DAĞITIMLA-
RI YAPMAYA BAŞLADIK!

Halk Ayaklanması’ndan sonra,
AKP iktidarının sanatçıları sindirmek

için ödenekleri kesmesi ve genel
ahlaka uygunluk yasasını çıkarması
üzerine, AKP’nin Saldırıları Karşısında
Aydın Sanatçılar Yalnız Değildir di-
yerek bir bildiri yayımladık, onu şehir
tiyatrolarının önlerinde dağıttık. Aydın
sanatçılara, yüzlerini halka döndükleri
sürece yalnız kalmayacaklarını ifade
eden bir çağrıda bulunduk. 

KURSLARIMIZ, KURSLARI-
MIZ İÇİN ÇALIŞMALARIMIZ SÜ-
RÜYOR... 

EN GENİŞ KESİMLERE ULAŞ-

MAK İÇİN MÜCADELEMİZ SÜ-

RECEK!

Kurslarımız için, Gazi, Okmey-

danı ve Kuruçeşmede binden fazla

bildiri dağıttık, ozalit ve afiş astık...

Şuan üç ayrı mahallede toplamda

otuz dokuz arkadaşımız kursa geliyor

ve kurs kayıtlarımız devam ediyor...

İdil Halk Tiyatrosu

İstanbul Üsküdar'da bir inşaatın temel kazısı
esnasında 12 Aralık günü meydana gelen patlama
sonucu Yük. Mühendis Göksenin Gaye Dursun
hayatını kaybetti. Halkın Mühendis Mimarları 29
Aralık'ta "Kapitalizmin Kar Çarkında Bir Mes-
lektaşımız Daha Yaşamını Yitirdi!" başlıklı yazılı
bir açıklama yaparak, "Ülkemizde hükümet ve
işbirlikçileri tarafından “iş sağlığı ve güvenliği”
kavramının çıkarılan yönetmeliklerle benimsetil-
meye çalışılması; sadece “işin sağlığı ve güvenli-
ğini” düşündükleri işçinin, teknikerin, mühendisin
güvenliği veya sağlığının umurlarında olmadığının
göstergesidir. Onlar için çarkların dönmesi yeterlidir.
Bu çarkların arasında kalarak yaşamını yitirenler
onlar için hiçbir değer ifade etmemektedir" dedi.

Halkın Mühendis Mimarları, meslektaşlarına
seslenerek, "Bizlere düşen; bizleri yaralayan,
sakat kalmamıza neden olan, katleden bu sözde
iş kazalarını yaratan sisteme karşı sınıf bilinciyle
mücadeleyi yükseltmektir.

Bunu yapmadığımızda daha pek çok emekçi
dostumuzu, meslektaşımızı, kardeşimizi veya eşi-
mizi kapitalizmin doymak bilmeyen kar hırsına
kurban vereceğiz.

Bizler Halkın Mühendis Mimarları olarak şim-
diye kadar olduğu gibi yine meslektaşlarımızın
insanca koşullarda yaşaması için mücadele ver-
meye, yaşanan adaletsizlikleri teşhir etmeye ve
meslek alanlarımıza yönelik saldırılara karşı ör-
gütlenmeye devam edeceğiz" dedi. 

Açıklama, Göksenin Gaye Dursun'un ailesine
başsağlığı dilekleriyle sona erdi. 

Ankara'da Halk Cephesi, Mamak'ta, Maraş Katliamı’nın
35. yılında yaptıkları eylemle katliamcılardan hesap sormaya
çağrısı yaptı. 28 Aralık'ta Tuzluçayır Meydanı’ında toplanan
kitle burada, “Yeni Maraşlara İzin Vermeyeceğiz! Katil Devlet
Hesap Verecek!” yazan pankartı açtılar.

Eylemde, “Halkları birbirine düşürmek, birbirine kırdırarak
düzene yönelebilecek tepkileri farklı yönlere kanalize etmek,
halkların gerçek düşmanlarını görmelerini engellemek için
başka düşmanlar icat etmek, egemen sınıfların yalnız ülkemizde
değil, tüm dünya çapında başvurduğu bir yöntemdir. Sömürücü
azınlık, "azınlık" olmasının doğal sonucu olarak, halkların
birliğinden, ortak örgütlenmesinden, dayanışmasından korkarlar.
Halkın güçlenmesi düzenin güçsüzleşmesidir” dedi.

Cami-Cemevi projesine de değinilen açıklamada, “Bugün
Tuzluçayır’da yapılan inşaat da birliğimize, dirliğimize, inan-
cımıza, kültürümüze, de-
ğerlerimize ve mahallemize
karşı saldırıdır. Yeni Ma-
raşlar yaratmanın zemini-
dir” denildi.

Eylem, “Maraş’ın He-
sabını Sorduk Soracağız”,
“Halkız Haklıyız Kazana-
cağız” sloganları ile sona
erdi. 

İdil Kültür Merkezi içinde faaliyet gösteren Fotoğraf ve
Sinema Emekçileri (FOSEM), 19-22 Aralık 2000 tarihinde
gerçekleşen büyük hapishaneler katliamı ve direnişini konu
alan fotoğraf ve hapishane ürünleri sergisi açıyor.

Sergide katliamın boyutunu anlatan fotoğrafların yanısıra
F tipi tecrit uygulamalarına karşı başlatılan ve 7 yıl süren
büyük ölüm orucu direnişinden kareler de var. FOSEM'in
"Katliam... Direniş... Zafer... 19-22 Aralık" başlığıyla açacağı
sergi 4 Ocak günü Taksim Galatasaray Lisesi önü ile
Esenyurt/Kuruçeşme’de ve 5 Ocak günü de Gazi Mahallesi
Eski Karakol Durağı'nda yer alacak.

Kapitalizmin Kar
Çarkında Bir Mühendis
Daha Yaşamını Yitirdi!

Çalışanların Güvenliğini
Sağlamayan Katil

Patronlar Yargılansın!

Katliam... Direniş... Zafer

Maraş’ta Katledilen Halkın
Hesabını Soracağız! 

49

5 Ocak 
2014

Yürüyüş

Sayı: 398

DEVRİMCİ TUTSAKLARA ÖZGÜRLÜK!



HALKIN AVUKATLARI FAŞİZMİ YARGILADI550

Yürüyüş

5 Ocak
2014

Sayı: 398

23 Aralık tarihli Aydınlık Gazete-
si’nde, “Korku nasıl aşılır” başlıklı
yazısıyla Yıldırım Koç da bu geleneği
sürdürüyor. İşbirlikçi-hainlerin gaze-
tesinde devrimcileri  hedef gösteriyor. 

Yazının başlığına bakarak Koç’un,
halkın korkuyu nasıl aşacağı ve kitle-
lerin memnuniyetsizliklerinin nasıl
eyleme dönüşeceğine dair  düşünce-
lerini ifade ettiği sanılmasın.  Tam
tersine, “korkak ve sessiz kitle” ana-
lizleri yapan ve bireysel şiddet ey-
lemlerine başvuran eğilimlere ve pro-
vokasyonlara karşı son derece dikkatli
olmak, meşru ve demokratik kitle ey-
lemi çizgisinden sapmamak son de-
rece önemlidir” uyarısı yaparak dev-
rimci eylem çizgisini karalıyor. Dev-
rimci eylemleri “bireysel şiddet ey-
lemleri” diyerek, “şaibeli provokatif”
eylemler olarak gösteriyor. Koç adeta
kitlelerin memnuniyetsizliğini ve tep-
kisini düzen içine hapsetmek için çır-
pınıyor. Doğru kitle eylemleri olarak
da, solda lanetlenmiş, faşizmin işbir-
likçisi Aydınlık anlayışının,  Jitemci-
lerin, cuntacıların ve generallerin söz-
cülüğünü yaptığı  “Cumhuriyet mi-
tingleri”ni örnek veriyor.

Kitlelerde büyük sempati yaratan
silahlı eylemlere ve devrimci harekete
saldırıyor. Anarşist kuramcı Kropot-
kin‘in 1880 yılında yayınlanmış “İsyan
Ruhu” yazısından “Cesaret, adan-
mışlık ve kendini kurban etme ruhu,
korkaklık, teslimiyet ve panik kadar
bulaşıcıdır”  alıntısıyla halkın adaleti
olan, hesap soran eylemlerin, fedanın,
cesaret ve cüretin kitleleri sarıp sar-
malamasından duyduğu korkuyu gös-
teriyor. Burjuvaziyle aynı ağzı kulla-
nıyor.

Mahir Çayan’ın “Emperyalizmin
işgali altında olan ülkelerde emper-

yalizm ve oligarşiye karşı mücadele
nasıl yürütülecektir? Oligarşi ile halkın
memnuniyetsizliği ve tepkileri arasın-
daki suni denge hangi mücadele biçimi
temel alınarak bozulacaktır? Hangi
mücadele metodunu temel olarak se-
çeceğiz? Geniş bir siyasi gerçekleri
açıklama kampanyasının temel aracı
Hangi mücadele biçimi olacaktır?”
sorularına  verdiği “Oligarşi ile halkın
düzene karşı memnuniyetsizlik ve ge-
nellikle bilinçsiz tepkileri arasında
kurulmuş olan suni dengeyi bozmanın,
kitleleri devrim saflarına çekmenin
temel mücadele metodu silahlı pro-
pagandadır.” cevabını Kropotkin’in
anarşist düşünceleriyle aynı kefeye
koyuyor. Mahir’i ve THKP-C’yi, halk-
tan kopuk, maceracı, fokocu olarak
gösteriyor.

Kropotkin’den alıntılarla, anarşist-
lerin halk kitlelerinin mevcut düzene
karşı memnuniyetsizliğini dikkate al-
madıklarını, halkı peşinen tepkili ve
korkak kabul ettiklerini, ufak grupların
eylemlerle yeterince uyanmayan halkı
harekete geçirmeye çalıştıklarını söy-
lerken, diğer yandan “Mahir Çayan
da Kesintisiz Devrim II-III isimli ça-
lışmasında benzer bir yaklaşım ser-
gilemektedir” diyerek silahlı müca-
deleyi, bireysel şiddet, terör ve pro-
vokasyon olarak mahkum etmeyi
amaçlıyor. 

Mahir Çayan’ın mücadele anlayışı;
Yıldırım Koç’un sığ anlayışıyla tarif
ettiği gibi kitlelerden kopuk anarşist
bir mücadele anlayışı değil,  tam
tersine devrimin kitlelerin eseri olacağı
gerçeğinden hareket eden devrimci
bir anlayıştır. 

Mahir’in “Emperyalizmin lll. bu-
nalım döneminde, geri bıraktırılmış
ülkelerde oligarşi ile halk kitlelerinin

düzene karşı tepkileri arasında ku-
rulmuş olan suni denge” tespitinden
“korkak ve sessiz kitle” sonucunu
çıkarmak sığ ve amaçlı bir değerlen-
dirmedir. Yıldırım Koç‘un, THKP-
C’nin ideolojisini, Mahir Çayan’ın
görüşlerini hiç anlamadığı ortadadır.
O tarihsel dönemde yaşamış olmakla
övünmek “anlamak” demek değildir.
Öyle olsaydı ortalıkta onlardan fazla-
sıyla var. Koç’un bugün durduğu yer-
den anlaması hiç mümkün değildir. 

Türkiye’de devrimci mücadele ta-
rihini, işbirlikçi, ihbarcı Aydınlıkçılar
değil, THKP-C, Mahir Çayan ve onun
mirasını yaşatan devrimci hareket ya-
ratmıştır. Tarih Aydınlıkçıları “karşı
devrimci hainler”, Mahir’leri “em-
peryalizme ve faşizme karşı savaşta
Türkiye devriminin manifestosunu
yazanlar, ölen ama teslim olmayan-
lar” diye kaydetti.

Silahlı Propaganda,
Askeri Değil Politik,
Ferdi Değil, Kitlevi
Mücadele Biçimidir!

Yıldırım Koç’un kafa karışıklığına,
şekilsiz ve muğlak düşüncelerine ve
asıl olarak da korkularına yine en
yalın ve en somut cevabı Mahir Çayan
veriyor. “Silahlı propaganda, askeri
değil, politik mücadeledir. Ferdi değil,
kitlevi mücadele biçimidir. Yani silahlı
propaganda, pasifistlerin iddia ettiği
gibi kesin olarak terörizm değildir.
Bireysel terörizmden amaç ve biçim
olarak farklıdır. 

...Maddi olaylar etrafında siyasi
gerçekleri açıklayarak, kitleleri bi-
linçlendirir, onlara politik hedef gös-
terir. Silahlı propaganda, halkın düzene
karşı olan memnuniyetsizliğini ajite

İhbarcı Aydınlık’tan Yıldırım Koç’a Cevap:

Devrimcilere Saldırı, İhbarcılık, Provokatörlük
Aydınlık Geleneğidir! Gelenek Devam Ediyor! 

Aydınlıkçılar İhbarcılığını
Sürdürüyor...



551

5 Ocak 
2014

Yürüyüş

Sayı: 398

DEVRİMCİ TUTSAKLARA ÖZGÜRLÜK!

eder, onları emperyalist beyin yıka-
manın giderek etkisinden kurtarır.
Önce kitleleri sarsar, giderek de, bi-
linçlendirir. Merkezi otoritenin gö-
rüldüğü gibi güçlü olmadığını, onun
kuvvetinin her şeyden önce yaygara,
gözdağı ve demagojiye dayandığını
gösterir. Silahlı propaganda, her şey-
den önce, günlük manşet derdi, vs.
içinde kaybolan, emperyalist yayınla
şartlanmış, düzenin şu veya bu parti-
sine “umudunu” bağlamış kitlelerin
dikkatini devrim hareketine çeker,
uyuşturulmuş, pasifize edilmiş kitlelerde
kıpırdanma yaratır.”

Devrimci Hareket,
Silahlı-Silahsız,
Demokratik Mücadelenin
Her Yerindedir!

Mahir Çayan’ın tezlerinin ve dev-
rimci hareketin bireysel şiddet eylem-
lerine başvurduğunu söyleyen Yıldırım
Koç, yıllardır işçi mücadelesi üzerine
ahkam keser. Teoride mücadeleyi, di-
renişleri savunmak kolaydır Her geçen
gün ekonomik, sosyal kazanımları
gasp edilen, örgütsüzlük ve güvence-
sizlik dayatılan milyonlarca işçiyle
hangi “meşru ve demokratik kitle ey-
lemlerini” örgütlemiş ve önderlik et-
mişlerdir? En iyi yaptıkları başkalarının
örgütlediği, önderlik ettiği direnişlerin
üzerine çöreklenmektir. Basına, med-
yaya şov yapmaktır. Yönetimlerde ol-
dukları sendikalarda direnişleri bitirir,
işçiyi satarlar. Militan mücadelenin
önünü keserler. Kendiliğindenciliği,
uzlaşmacılığı savunurlar. 

Kitleden kopuk göstermeye çalış-
tığınız devrimci hareket, silahlı-silahsız,
ekonomik-demokratik mücadele, bi-
linçlendirme, siyasi eğitim, basın-
yayın, propaganda ve örgütlendirme
her türlü mücadele biçimi ile işçi, me-
mur, gençlik ve halkın mücadelesinin
içindedir. Oportünizm işçi sınıfını, iş-
çiciliği diline pelesenk edip lafazanlık
yaparken irili ufaklı onlarca işçi dire-
nişine önderlik etmiş, Kazova gibi
ilkler yaratmış, onlarca zafer kazan-
mıştır. Nerede bir direniş varsa, yoksul
halkın mücadelesi varsa devrimci ha-
reket en kitlesel, en görsel, en somut
talep ve sloganlarla orada halkla iç

içedir. Devrimci hareketin savaşçıları
düşmanın inini vurduğunda, adalete
susamış halkımızın yüreği soğurken
Yıldırım Koç’un yazdığı gazete “Pro-
vokasyon!” teorileriyle şaibeler ya-
yarak, ihbarcılık yaptı. Karşı devrimci
cepheden saldırıya devam etti. 

Karşı Devrimci,
Generallerin Sesi Aydınlık
Geleneği Kitlelere
Öncülük Edemez!

“Siyasi kriz, önümüzdeki haftalarda
iktisadi krizi daha da derinleştirecektir”
tespiti yapan Yıldırım Koç; “Derinle-
şecek iktisadi kriz, korkuyu TGB’nin
ve onu destekleyen siyasal örgütlen-
menin eylemleriyle aşan halkımızın
kitle eylemlerinin gelişmesine yol aça-
caktır” diyor. 

Yıldırım Koç’un sözünü ettiği si-
yasal örgütlenme, geçmişte devrimcileri
ihbar eden, katleden karşı-devrimci
PDA hainlerinin bugünkü uzantısı
İşçi Partisi‘dir. Türkiye Gençlik Bir-
liği(TGB) de onun gençlik kollarıdır.
Karşı devrimci bu geleneğin kitle ey-
lemlerine öncülük edecek ne ideolojik,
ne politik gücü vardır. Onlar ancak
eli kanlı generalleri kurtarmanın pe-
şindedirler. Yalan ve demagoji ile,
suni gündemlerle kitleleri burjuva mil-
liyetçiliğine, şovenizme yedeklemeye
çalışırlar. Halkçı söylemleri sahtedir.

‘70’li yıllarda halka “silahlanın!”
çağrısı yapıp kendileri gazete sayfa-
larında, kantin köşelerinde “solculuk“
yapanlar da bunlardır. gazetelerinde,
gerilla savaşında küçük burjuva aydın
kadroların görevini  “Kırlık alanlara
giderek, köylü kitleleri arasında Mao
Zedung düşüncesini yaymaktır” diye
yazan PDA oportünizminin mücadele
kaçkınlıklarınıMahir Çayan “devrim
için savaşmayana sosyalist denemez.”
diyerek şu sözlerle eleştirmiştir. “Bun-
ların ‘silahlanın, ayaklanın’ gibi çı-

ğırtkanlıklarının nedeni, bu ifadeden
sonra iyice anlaşılıyor. Nasıl olsa,
silahlanacak ve savaşacak olan ken-
dileri değildir, savaşacak olan fukara
köylülerdir! Çünkü halk savaşı fukara
köylünün savaşıdır, küçük-burjuva
aydınının değil! Bu küçük-burjuva
aydınlarının görevi köylülere sosya-
lizmi ulaştırmaktır. Ve bir küçük-bur-
juva aydın kadrosu olarak PDA kad-

rosu da Anadolu’ya yolladıkları PDA
dergisi ve İşçi-Köylü gazetesiyle bu
görevlerini (sosyalizmi yayma görev-
lerini) layıkıyla yapıyorlar(!) Ve silahlı
savaş dönemi başladığı zaman artık
bunların görevi de bitecektir.” (M.Ça-
yan-B.Yazılar-Boran Yay.-Syf:283)

Devrim hedefi olmayan, bedel öde-
meyi, savaşmayı göze alamayan, iş-
birlikçi İşçi Partisi ve onun gençliği
eylemleriyle kitlelerin önünü açacak
öyle mi? Devrimcilik ahkam kesmekle
olmuyor. M-L ile yoğrulmuş ideoloji,
cesaret, cüret, feda gerektiriyor. PDA
oportünizminden, sosyal-şovenizmden,
karşı devrimciliğe, ihbarcılığa, kafası
polisiye komplolarla dolu burjuva mil-
liyetçiliğine evrilen, halk düşmanı
faşist ordunun sözcüsü Aydınlık çete-
sinin devamı İşçi Partisi ve gençliği
kitlelere öncülük edemez. 

Aydınlık, Faşizmin
İşbirlikçisi, İhbarcı,
Provokatör, Karşı
Devrimci Çetedir!

Aydınlık çetesi, 12 Eylül öncesi,
burjuva milliyetçi bir çizgiye çark
ederek, soldan tecrit olmuştur. Tam
anlamıyla burjuvazinin safına geçerek,
solu bölmek, sol içi çatışmalar yarat-
mak isteyen bu provokatörler güruhu,
mücadeleye büyük zararlar vermiştir. 
İhbarcı, provokatör, cunta şakşakçısı

Aydınlık çetesi, utanç tarihine rağmen
partilerine “Sosyalist”, “İşçi” adını
vererek kendilerini meşrulaştırmaya
çalışmışlardır. 

Karşı devrimci Aydınlık çetesinin
ellerinde halkın ve devrimcilerin kanı
vardır. 

Liseli Dev-Genç’li Turgut İpçi-
oğlu’nu 12 Kasım 1978’de katleden
Aydınlıkçılardır. 1980’de, Halkın Kur-
tuluşu’ndan Oktay Çiğdemol ve Fay-
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Yaklaşık üç aydır Ankara Tuzluçayır’ın temel gündemi
olan Cami-Cemevi Projesi'ne duyulan öfke AKP’nin yol-
suzluklarının ortaya çıkmasıyla daha da arttı.

AKP’nin yolsuzluklarıyla birlikte, düzenin nasıl çürümüş
olduğu ve Pir Sultan Abdal’ın “bozuk düzende sağlam
çark olmaz” sözünün doğruluğu bir kez daha net bir
şekilde karşımıza çıktı. Ve düzenin, bu çürümüşlüğüyle
birlikte, halkın değerlerini de çürütmeye çalıştı-
ğının en belirgin örneklerinden biri
Alevi halkımızın yoğun olarak
yaşadığı bölgelere yönelik
bir saldırı olan; Amerikan
uşağı Fethullah ve onun kuy-
rukçusu ve bir düşkün olan

İzzettin Doğan’ın ortaklaşa yürüttüğü bir asimilasyon ve
yozlaştırma projesi olan cami-cemevi projesi’dir.

Bunun en bariz bir şekilde yapılmaya çalışıldığı ve
bizzat AKP polislerinin 24 saat bekçilik yaparak korumaya
aldığı yer, Alevi halkımızın yoğun olarak yaşamasıyla
birlikte devrimci-demokrat insanların da yoğun olduğu
bir bölge olan Tuzluçayır’dır.

27-28 Aralık 2013 tarihlerinde Tuzluçayır halkı, hem
sürmekte olan cami-cemevi inşaatını hem de AKP’nin
yolsuzluklarını protesto etmek için cami-cemevi inşaatına
doğru yürürken AKP’nin polisi gaz bombaları, akrep ve
TOMA’larıyla halka saldırdı. Halk, saldırıya; taş, havai
fişek, molotof ve barikatlarıyla karşılık verdi.

Eylemde Cepheliler, “Umudun Adı DHKP-
C, Titre Oligarşi Parti Cephe Geliyor, Önder

Yoldaş Dursun Karataş, Muharrem Ka-
rataş Ölümsüzdür!” sloganları atıldı.
Çatışmalar, 27-28 Aralık akşamları gece

geç saatlere kadar sürdü.

sal Helleci’yi Adana’da kasap satırla-
rıyla katleden bunlardır.  Gazetelerinde
yaptıkları ihbarlarla yüzlerce devrim-
cinin yakalanarak işkenceden geçiril-
mesine, cezalar almasına sebep ol-
muşlardır. 

Devrimci kanı dökmekte tereddüt
etmezken, faşist çetelerle bir arada
dostça eğitim yapmayı savunmuşlardır.
Devrimcilerin denetimindeki yurtlara
polisle birlikte operasyonlar yapmış-
lardır. Üniversitelerde Cuntanın hima-
yesi ve icazetiyle örgütlenmişlerdir.
İhbarcı Aydınlık güruhu, faşist cun-

tanın mahkemelerinde cuntayı savun-
muş, generallere  övgüler düzmüştür.
Faşist ordunun arkasına sığınıp solculuk
yapmışlardır.

Karşı devrimci Aydınlık  bugün de
hala provokatif haberlerle ortalığı bu-
landırmaya, devrimcilere küfür etmeye,
ihbarcılığa, Genelkurmay‘ın karşı-dev-
rimci propagandasının borazanlığını
yapmaya devam ediyor. Faşizmin kol-
tuk değnekliğini sürdürüyor.

Cumhuriyete  Sahip
Çıkmak, Emperyalizme,
Olirgarşiye Karşı
Olmaktır!

Kitlelere İşçi Partisi ve TGB’nin
önderlik edeceğini söyleyerek hızını
alamayan Yıldırım Koç, “Kitlelerin
harekete geçmesinin ön koşulu mev-

cutsa, günümüzde ne yapılması gerek-
tiğini 19 Mayıs 2012’de Beyoğlu’nda,
29 Ekim 2012’de Ulus’ta, 8 Nisan
2013’te Silivri’de, 29 Ekim 2013’te
Anıtkabir’de Arslanlı Yol’da ve Haziran
Ayaklanması sürecinde gördük.” diye-
rek, sözde “ulusalcı” bazı çevrelerle,
çeşitli demokratik kitle örgütlerinin,
CHP, DSP, SHP, İP gibi düzen partile-
rinin içinde olduğu mitingleri işaret
ediyor.  

Bu mitingler, her ne kadar  “laik-
şeriatçı” çatışması gibi suni saflaştır-
malar üzerinden ve “Cumhuriyet Teh-
likede, Cumhuriyetine Sahip Çık!”
çağrısıyla yapılmışsa da, burjuva mil-
liyetçilerinin, AKP ile Genel Kurmay’ın
iktidar kavgasında Genel Kurmay ta-
rafında saf tutmak için yaptıkları mi-
tinglerdir. Mitinglerin amacı suni gün-
demler yaratmak, hedef saptırmak,
düşmanı muğlaklaştırmak, şovenizm,
milliyetçilik dalgasını yükseltmektir.
Dikkatleri asıl düşman emperyalizmden
uzaklaştırmak, mücadeleyi düzeniçi-
leştirmek, kitleleri düzene yedekle-
mektir. Yıldırım Koç’un bu mitingleri
överken istediği budur. 

Bu mitinglere, bağımsızlıktan yana
olan, anti-emperyalist, AKP politika-
larına ve gericiliğe, cuntalara karşı
olan yüz binlerin katıldığı, demokrat
aydın ve sanatçıların da bu mitinglerde
yer aldığı doğrudur. Yüz binlerin bu
gücü ve duyguları, AKP-Genel Kurmay

iktidar savaşının ve oligarşi içi çatış-
manın aracı olarak kullanılmak isten-
miştir. Bu kitle Yıldırım Koç’un ve
burjuva milliyetçilerinin göstermek ve
görmek istediği gibi darbeci-faşist or-
dunun destekçisi, yedek gücü değildir.
Yüz binler, alanlarda, emperyalizmin
küreselleşme politikalarına karşı ba-
ğımsız, demokratik bir ülke isterken,
“Ne postal, ne takunya” dövizleriyle,
“Ne ABD Ne AB, Bağımsız Türkiye”,
“Ne Darbe Ne Şeriat, Tam Bağımsız
Türkiye” sloganları atarken, kürsüdeki
faşist ordunun sözcüleri katliamcı,
halk düşmanı Amerikancı orduya, Ge-
nel Kurmay’a övgüler düzüyordu.
“Türk ordusu önünde saygıyla eğili-
yoruz. Türk ordusu çok yaşa. Türk or-
dusu 27 Nisan’da bizim sesimizi duy-
muş, bizim sesimize sahip çıkmış, de-
mokrasiye sahip çıkmıştır.” diyorlardı. 

Ekonomisiyle, ordusuyla, bürokra-
sisiyle, iç ve dış siyasetiyle emperya-
lizmin yeni sömürgesi ülkemizde Cum-
huriyete sahip çıkmak anti-emperyalist
olmaktır. Cumhuriyeti sahiplenmek,
bağımsız, demokratik bir Türkiye, De-
mokratik Halk İktidarını istemektir. Eli
halkın ve devrimcilerin kanına bulaşmış,
ihbarcı, ajan-provakatör Aydınlık ge-
leneğinden gelenler, emperyalizmin ve
faşist ordunun sözcülüğünü yapan bur-
juva milliyetçileri yüz binlerin haykırdığı
“bağımsızlık” özlemi için savaşmayı
göze alamazlar.

Devletin Alevisi Olmayacak,
Asimilasyona Direnişle

Cevap Vereceğiz!



Almanya üniversitelerinde Ameri-
kan ordusu için araştırmalar yapıldığı
ortaya çıktı. Bizzat ABD Savunma
Bakanlığı’nın  talebiyle pek çok proje
yürütülmüş.

Nedir üniversiteler? Kime hizmet
eder? Ne için araştırma yaparlar? Halk
için mi? Yoksa halkın daha iyi nasıl kat-
ledileceğinin araştırmasının yapıldığı
yerler midir? 

Bu soruya Alman üniversiteleri
özelinde katliam ortaklığı için çalışan
üniversiteler cevabı hemen rahatlıkla di-
yebiliriz. 

Sözde bilim yuvalarında ABD or-
dusunun daha iyi nasıl katledileceğinin
araştırması yapılıyor. 

“Küçük, limon sarısı renginde ve
yön bulma konusunda bir dahi… Çöl
çekirgesi, sıra dışı bir görme organına
sahip. Karanlık bir gecede ya da güneş
ışıklarının en yakıcı olduğu anlarda bin-
lerce kilometre öteden bile yolunu bu-
labiliyor. Yıldızlar ve ay ışıkları saye-
sinde yönünü tayin edebiliyor. Mar-
burg’daki Philipps Üniversitesi’ndeki
bilim insanları da bu küçük canlının
uçuş navigasyonu konusunda bir örnek
teşkil edebileceğini düşündü.”

NDR’de çalışan gazeteci Benedikt
Strunz, bu zararsız gibi görünen araş-
tırma projesinin kendisini çok şaşırttı-
ğını söylüyor. Strunz, bu projeden
yola çıkarak Süddeutsche Zeitung ve
NDR’den meslektaşlarıyla birlikte Al-
man üniversitelerinin ABD Savunma
Bakanlığı’nın direktifiyle araştırma
yaptıklarını ortaya çıkardı.

Strunz, “Marburg Üniversitesi,
2010 yılında çölde yaşayan, gece ve
gündüz yolunu bulabilen böceklerin
özelliklerini araştırmak için 70 bin do-
lar almış. İlk bakışta heyecan verici bir
proje gibi görünüyor. Ancak insan
Amerikan Hava Kuvvetleri’nin bunun
için neden para harcadığını da merak
ediyor. Sorumuz üzerine, bunun temel
bir araştırma olduğu ve sonuçların ile-
ride sivil ya da askeri amaçlarla kul-
lanılıp kullanılmayacağının bilinmediği
belirtildi. Ancak daha yakından ba-

kınca, araştırmacıların bu böceklerin
iyi görüş yeteneklerinin insansız hava
aracı ve hedef belirleyen cephanelik-
lere aktarılıp aktarılamayacağı soru-
suna yanıt aradıkları anlaşıldı. En
kötü durumda, bu sonuçlar gelecekte
insansız hava araçlarıyla hedef göze-
terek öldürme misyonlarında kullanı-
labilir” dedi.

Alman medyasında yer alan haber-
lere göre, Avrupa’nın en büyük araş-
tırma merkezlerinden biri olan ‘Fra-
uenhofer Gesellschaft’ isimli araştırma
ve geliştirme enstitüsü, Amerikan Or-
dusu için zırhlı cam ve patlayıcı baş-
lıklar konusunda, Marburg Üniversitesi
de dronelerin kontrolü ve tam güdüm-
lü mermiler konusunda araştırmalar
yapmışlar...

Daha Fazla Katliam
Yapmaları İçin Araştırma
Yapmaları İçin
22 Alman Üniversitesi
ABD'den Milyonlarca
Dolar Para Aldı!

Marburg’daki araştırmanın dışında
da onlarca örnek var. NDR ve Südde-
utsche Zeitung gazetelerinin araştır-
masına göre, geçmiş yıllarda 22 üni-
versite ve araştırma enstitüsü, ABD Sa-
vunma Bakanlığı’ndan para aldı.
ABD’den Almanya’ya savunma ve te-
mel araştırmalar alanında yaklaşık 10
milyon dolar para akışı olduğu söyle-
niliyor.

Münih’teki Ludwig-Maximilians
Üniversitesi’ne 2012 yılında daha iyi
patlayıcılar geliştirmek için 470 bin do-
lardan fazla para aktarılmış. Fraunho-
fer Enstitüsü de ABD ordusu için kur-
şun geçirmez cam ve savaş başlıkları
geliştirmek için araştırmalar yapmış.
Saarland Üniversitesi araştırmacıları-
na ise konuşma yapılarının matema-
tiksel çalışmasını araştırmak için 120
bin dolardan fazla para verilmiş. Üni-
versiteler de kendilerine yapılan bu öde-
meleri doğruluyor.

‘Süddeutsche Zeitung’ isimli gaze-
tede verilen haberde, 2000 yılından beri
18 Alman üniversitesindeki araştırma
projeleri için Pentagon’dan mali des-
tek alındığı bildirildi. Bu desteklerle il-
gili antlaşma belgelerinin ABD’de sak-
landığı ve toplam hacminin 9,4 milyon
Doları bulduğu belirtildi. Max-Planck
Enstitüsü, Frauenhofer Gesellschaft,
Alfred-Wegener Enstitüsü ve Leibniz
Enstitüsü Amerikan Savunma Bakan-
lığı’ndan toplam 1,1 milyon Dolar
mali destek almışlar.

ABD bunları ne için istiyor? Halkın
daha iyi şartlarda yaşayabilmesi için
mi? Almanya böyle bir aşağılık iş için
üniversitelerini niye açıyor? Sadece
para için mi? 

Hayır! Amerika çok daha iyi katli-
amlar yapmak, ülkeleri daha rahat iş-
gal etmek, insanlarımızı daha iyi fiş-
lemek için bu araştırmaları yaptırıyor.
Bu araştırmalar içinde para ödemekten
çekinmiyor. 

Almanya tabi ki böyle bir araştır-
mayı destekliyor, çünkü kendisininde
böylesi silahlara ihtiyacı var. Çünkü Al-
man devletide silah ticaretinden mil-
yonlarca euro kazanıyor. Çünkü Alman
emperyalizmi de Ortadoğu halklarını
daha nasıl iyi katlederimin hesabını ya-
pıyor.

Dünya Halklarının Katledilmesi
İçin Milyonlarca Euroluk Silahlar
Satanlar Kimseye Demokrasi Dersi
Veremez! Alman Üniversiteleri Bilim
Yerleri Olmalıdır, Katliamların Suç
Ortağı Değil.

Amerika Dünya Halklarının Baş
Düşmadır! İstediği Kadar Teknelo-
jik Olarak Yüksek Kaliteli Silahlar
Üretsinler Direnen Hiç Bir Halkın
Önünde Hiç Bir Silahın Hükmü
Yoktur! Buna En İyi Örnek Viet-
nam’dır! 

Nasıl Ki Vietnam’da Yenildiler,
Suriye’de de Kazanamayacaklar.
Güçlü Olan Makinalar Değil, Halkın
Örgütlü Gücüdür!

Alman Üniversiteleri
Katil ABD’nin Ordusu İçin Çalışıyor!

AVRUPA’dakiBİZ
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Arkadaşlarımız, Avrupa ülkelerin-
den birinde “süreç ve bize yüklediği gö-
rev ve sorumluluklar” konulu bir kitle
toplantısına katılmamı istediler. Toplan-
tı bir şehrin Alevi Kültür Derneği’nde, saat 18.00’daydı.
Arkadaşlar derneğin adresini ve tarifini göndermişlerdi.
Derneğin olduğu ülkeye ve şehre daha önce hiç gitme-
miştim. Kalacak yer ayarlamadığımız için aynı gün yola
çıkmak zorundaydım. Bu nedenle nasıl gidebileceğim üze-
rine  internetten bilgiler topladım. 

Elimde her ne kadar tren saatleri, adres tarifi olsa da
ilk kez gideceğim bir yerde çıkabilecek aksiliklere, kar-
şılaşacağım zorluklara, adresi bulamama ihtimaline kar-
şı en az iki-üç saat önceden orada olacak şekilde planla-
dım yolculuğumu.

Derneğin adresinin olduğu şehre ulaştığımda toplan-
tı saatine iki saat vardı. Tarife uygun bir şekilde aramaya
başladım. Merkezden yarım saat yürüdüm. Ta ki derne-
ğin kapı numarasını aramaya kadar her şey yolunda git-
ti. Tarifin bittiği noktadaydım ama derneğin numarasını
bulamıyordum. Önümde büyük bir avluyu çevreleyen bi-
tişik eski binalar vardı. Mülteci kampına benzeyen bu ye-
rin girişinde bir numara yoktu.  Avlu boştu ve avluyu çev-
releyen binalarda da ne bir ışık ne de Alevi Kültür Der-
neği tabelası vardı. Burasının olamayacağını düşündüm.
Bir saate yakın aramaya devam ettim. Dilini bilmediğim
bir ülkedeydim ve az buçuk İngilizce ve işaret dili ile  der-
neği ve numarayı sormaya çalıştım. Biri sağı gösterdi biri
solu gösterdi fakat bir sonuç alamadım. 

Tekrar adres tarifinin bittiği yere, mülteci kampına ben-
zeyen yere geri döndüm. Avlunun girişinde göçmen ol-
duğunu tahmin ettiğim birine, numarayı bir kağıda yazarak
sordum. Dil olarak anlaşamadığımız için işaretlerle ara-
dığım yerin orası olduğunu ve kendisinin de oranın bek-
çisi olduğunu anlattı. İşaretlerle kapıda gösterdiğim nu-
maranın yazmadığını anlatmaya çalıştım. İspanyol odu-
ğunu söyleyen göçmen ısrarla beni doğru yerde olduğu-
ma ikna etmeye çalışıyor “girişte numara yazmıyor ama
burası” diyordu.

“Türkiye-Turkish” vb. kelimelerle derneği anlatmaya
çalıştım. El işaretleriyle derneğin kapalı olduğunu ve içe-
ride kimsenin olmadığını anlattı. Ve ikna olmam için beni
derneğin kapısına kadar götürdü.  Ancak  gösterdiği ye-
rin kapısı kilitliydi. Ne kapıda bana verilen numara ne de
bir tabela vardı. Bu nedenle aradığım yerin burası olup ol-
madığından emin olamıyordum.

Bekçi bu arada nereden geldiğimi ve burada arayacak
başka birinin olup olmadığını sordu. Uzaktan geldiğimi
ve telefonumun olmadığını söylediğimde yine işaret di-
liyle bir yeri aramak istersem kendi telefonunu kullana-
bileceğimi söyledi. Başkanın internetten aldığım numarasını
verip onu aramasını rica ettim. Ancak telefon kapalıydı.

İnanmam için numarayı bana çevirttirdi.
Arkadaşlar adres ve tarif vermişlerdi ama arayabile-

ceğim bir numara göndermemişlerdi. Yola çıkmadan önce
gittiğim ülkeyi biraz bilen bir arkadaştan aksilik ihtima-
line karşı dernekteki arkadaşlardan birinin telefonunu  is-
temiştim. Telefonun hala açık olup olmadığından emin ol-
madığını belirterek bir numara vermişti. Bütün yolları de-
neyip en son bu numarayı arayacaktım.

Bu arada avludaki, mülteci olduğu her halinden bel-
li, Afrikalı 65-70 yaşlarında biri yanımıza geldi. İngiliz-
ce “nasıl yardım edebilirim?” diye sordu. Uzaktan gel-
diğimi öğrenince oralarda telefon kulübesi olmadığını, ken-
di telefonunu kullanabileceğimi, bana yardım edebilecek
birilerini arayabileceğimi söyledi. Afrikalı yaşlı amcaya
elimdeki numarayı arattırdım. Ancak cevap alamadık. Üçer
beşer dakika ara ile defalarca aramamıza rağmen telefon
açılmadı. 

Bu numara dışında elimde başka alternatif yoktu. Kış
olduğu için hem soğuk hem hava kararmıştı. Arkadaşla-
rı bulmadan geri dönmek istemiyordum. En azından, top-
lantı neden yapılmamıştı, dernek neden kapalıydı, benim
geleceğimi bildikleri halde biri beni neden beklememiş-
ti öğrenmek istiyordum. Ama çok geç kalırsam geri dö-
nüşümde mümkün olmayabilirdi.

Şehrin merkezine gidip Türkiyeli esnaflardan yardım
istemeyi düşündüm.  Onlarca Türkiyeli esnaftan birileri
mutlaka Alevi Kültür Derneği'ni biliyordur. Dernek baş-
kanını tanıyan biri mutlaka çıkar dedim kendi kendime.
Merkeze geldiğimde Türkçe konuşan birkaç kişiye sordum
fakat bilmiyorlardı. Alevi halkımızın yoğun yaşadığı bir
şehrin adını taşıyan bir dönerci tabelası gördüm ve içeri
girdim, yardım istedim. Tahminim doğruydu. Aleviydiler
ve Alevi Kültür Derneği'nin yerini biliyor, başkanı tanı-
yorlardı.  Durumu anlattım. Uzaktan geldiğimi ve kimseyi
bulamazsam geri dönmek zorunda olduğumu söyledim.
Dönercinin sahibi olduğunu söyleyen genç hemen başkanın
numarasını aradı. Telefon kapalı çıkınca, mesaj ve mail yaz-
dı. “Size toplantı var demişlerse derneği açmış olabilirler
ben sizi arabayla götüreyim, kapalıysa yine geri getiririm”
dedi. Bu arada sık sık da “Aramak istediğiniz bir yer var-
sa çekinmeyin söyleyin” diyor, aç olup olmadığımı soru-
yor ve kendileri için yaptıkları çaydan ikram ederek “Çe-
kinme abla yabancı değiliz, merak etme arkadaşlarını bu-
luruz, seni dışarda bırakmayız” diyordu.

Evet, yabancı değildi, paylaşımcı, yardımsever, ko-
nuksever halkımızın çocuğuydu.

Beni derneğe götürmek için iş arkadaşından rica
edip dükkanı yanlız idare etmesini istedi. Gencin araba-
sına binip birlikte derneğin olduğu yere tekrar gittik. An-

İyi Örgütlenmemiş Basit İşler
Büyük Bir Zaman ve Enerji Kaybıdır

Kuralsızlıklara Kapı Açmaktır
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cak dernek yine kapalıydı. Birkaç yeri daha arayarak der-
nek başkanına ulaşmaya çalıştı fakat ulaşamadı. Yardım
etmek için adeta çırpınıyordu. Ondan da dernekteki ar-
kadaşımızı aramasını rica ettim. O da birkaç kez aradı ama
yine cevap alamadık.

Genç arkadaş beni derneğe götürürken arabada halk
türküleri çalıyordu. Genci daha iyi anlamak için Grup Yo-
rum’u tanıyıp tanımadığını, dinleyip dinlemediğini sor-
muştum. “Tanımaz mıyım, dinlemez miyim? Severim
Grup Yorum’u. Bu ülkedeki bütün konserlerini kaçırmam”
demişti. Bu sohbet sonrası  Grup Yorum’un arkadaşla-
rından olduğumu, devrimci olduğumu söyledim. Söyle-
dim ama ben söylemeden de zaten anlamıştı genç ara-
kadaşımız. Yardım çabası ve ısrarı da buradan geliyordu.

Dernekteki arkadaşı tekrar arattıracak eğer çıkmazsa
daha açık olarak Halk Cepheliler’i tanıyıp tanımadığını,
bana onları bulup bulamayacağını soracaktım. Dernek-
teki arkadaşın telefonu nihayet cevap verdi ve genç du-
rumu anlattı. Arkadaşımız “yardım eden dönercinin dük-
kanında bekleyin sizi almaya birilerini göndereceğim”
dedi. 

Genç arkadaşla birlikte dükkana döndük. Henüz dük-
kana girmiştik ki bir arkadaşımız beni almaya geldi. Bana

toplantının olduğunu söyleyen arkadaş ile aralarında bir
iletişimsizliğin, yanlış anlaşılmanın olduğunu, bu nedenle
geleceğimi bilmedikleri için toplantıyı iptal ettiklerini, der-
neğin de bundan dolayı kapalı olduğunu söyledi. 

Arkadaşlarla görüştüğümüzde çıkardığımız dersler şun-
lar oldu: 

-İyi örgütlenmemiş en basit iş bile bize büyük bir za-
man ve enerji kaybettiriyor. Maddi olarak zarara uğratı-
yor. 

-İşlerimizi son ana bırakınca gereksiz yere telefon tra-
fiği işliyor ve kuralsızlıklar yapıyoruz.

-Arkadaşlarımızı bilmedikleri bir yere gönderirken ola-
sı aksilikler için mutlaka alternatif yöntemler önermeli-
yiz. Doğru adres, doğru numara verdiğimizden emin ol-
malıyız.

-Bir işi yaparken, bir yeri ararken karşımıza çıkan en-
gellere teslim olmamalıyız.  Başka yollar, çözümler ara-
malıyız. 

-Avrupa’nın hemen her köşesinde Türkiyeli halkımız
var. Halkımızdan yardım istediğimizde, onlara güven ver-
diğimizde birçok engeli aşarız. Sokakta kalmayız, ara-
dığımız yeri ve aradığımız kişiyi buluruz. Bizim halkımız
yardımseverdir, konukseverdir, paylaşımcıdır. 

AKP’nin Yolsuzlukları,
Hırsızlıkları Protesto Edildi! 

31 Aralık tarihinde Hollanda Gezi Dayanışma-
sı tarafından Rotterdam Türk Elçiliği önünde “İk-
tidar ve Rant Kapışmasında İstifa Eden Bakanlar Yet-
mez, Tüm İktidar Halka!” talebi ile eylem düzen-
lendi. 35 kişinin katıldığı eylem sloganlarla bitiril-
di.

29 Aralık’ta Nancy Anadolu Kültür ve Sanatevi,
AKP’nin yolsuzluğu ve hırsızlığına karşı NANCY
Place Maginot Meydanı’nda bir basın açıklaması ve
eylem düzenledi. Eylem, 19 Aralık Katliamı’nda şe-
hit düşen devrimciler için bir dakikalık saygı duruşu
ile başladı.

Daha sonra eyleme sloganlara devam edildi. Slo-
ganların ardından NAKSE adına bir basın açıklaması
okundu 100 adet bildiri dağıtıldı. 

Fransa’nın St. Lo-
uis şehrinde Maraş
ve 19 Aralık Katliamı
anmaları gerçekleş-

tirildi. Anmanın yapıldığı St. Louis Alevi Kültür Merkezi’nde
sabah yapılan kahvaltının ardından, Maraş Katliamı üzerine ya-
pılan konuşma ile başladı. Ardından katliam tanıklarının anla-
tımlarının yer aldığı belgesel gösterildi. Daha sonra “Katliama
sessiz kalmayalım” adlı sinevizyon gösterimi başladı.

Sinevizyonun bitmesi ile 19 Aralık Katliamı’nı yaşayan, CEP-
HE tutsağı bir tanığın anlatımına geçildi. Katliam ve işkencenin
bir devlet politikası olduğu, devrimci soykırımı olan 19 Aralık
Katliamı’nda feda, direniş, yoldaş ve halk sevgisine özellikle vur-
gu yapıldı. Anmaya 90 kişi katıldı. 

Yürüyüş Halkın Ellerinde
İngiltere’nin başkenti Londra’da

her hafta Wood Green Kütüphane-
si önünde açılan Yürüyüş Dergisi
standı bu hafta da devam etti. 28
Aralık’ta, açılan standa halkın
“Yolsuzlukla ilgili ne düşünüyor-
sunuz?” sorusu üzerine tek tek
sohbet edildi. Grup Yorum kon-
seri ve yeni yıl alternatif kutlama
duyurusunun da yapıldığı stand
boyunca 11 Yürüyüş Dergisi, 1
konser bileti halkımıza ulaştı.

Halk Cepheli Mahir Doğan
Vefat Etti!

Halk Cepheli ve Toulouse AKM yönetim ku-
rulu üyesi Hasan Doğan’ın oğlu Halk Cepheli Ma-
hir Doğan, geçirmiş olduğu trafik kazası sonucu
hayatını kaybetti. 24 Aralık'ta Toulouse AKM’de
cenaze töreni gerçekleştirildikten sonra Türkiye’ye
uğurlanan Mahir Doğan, 26 Aralık günü Bursa’da
yapılan cenaze töreninden sonra toprağa verildi. 

19 Aralık Katliamı’nı
Unutturmayacağız
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Mustafa Erol, İstanbul Çeliktepeʼde anti-fa-
şist mücadelede görevler üstlenen bir militan-
dı. 12 Ocak 1980ʼde gericiler tarafından katle-
dildi.

Mustafa EROL

Ercan Özçeken, Karsʼtan gelerek İzmir Kü-
çükçiğliʼye yerleşen yoksul bir ailenin çocuğuydu.
Küçükçiğliʼde Devrimci Hareketʼin faaliyetleri için-
de yer aldı. Son görevinde silahlı bir ekibin üye-
siydi. 18 Ocak 1996ʼda Bucaʼda kuşatıldığı evde
teslim olmama geleneğimize yeni bir halka ek-
leyerek şehit düştü.

12 Ocak - 18 Ocak

“Ölüm Orucu Savaşçısı olmak büyük bir onur.
Yoldaşlarım, halkımız, Partim için her görevi yerine
getirmede tüm enerjimle çalışacağım. Verilecek her

görevi yerine getireceğim. Parti-Cephe’mizi,
yoldaşlarımızı, halkımızı ve vatanımızı çok

seviyorum”
Özlem Türk

Yitirdiklerimiz
Bağımsızlık Demokrasi Sosyalizm Mücadelesinde

Dört TÖDEFʼliydi onlar. Selim, Refik, Reyhan ve Hüseyin...
1995ʼin 12 Ocakʼını 13 Ocakʼa bağlayan gece katledildiler. Aslın-
da bu dörtlü ve onların şehitliği halkımızın, devrimimizin, ülkemi-
zin pek çok karakteristik yanına tanıklık ediyorlar adeta... 

Onların katledilişi Türkiye ve Kuzey Kürdistanʼdaki yüzlerce
kontrgerilla cinayetinden herhangi biri belki. Ama yine de onların
Kürdistan TÖDEFʼten olmaları, sahip oldukları ulusal kimlikler, ki-
şilikleri oldukça çok şey söylüyor bize. Bu katliamda ayrıştırma-
mız gereken yanlar olduğunu söylüyor. Amedʼdeki dört şehit ne söy-
lüyorlar bize? Şehitlikleri ne gösteriyor?

Halklarımızın kardeşliğini gösteriyorlar bize...
Refik, Maraş Katliamıʼnın protestosunda gözaltına alınmış ve

mahkemeye çıkarılmıştı. Hakim “Oğlum sen Arapsın, ne işin var
Kürtlerin arasında?” diye soruyordu ona... Selim de Arapʼtı... Rey-
han ise bir Zaza kızı. Hüseyin bir Kürtʼtü... Ulusal değerlerine bağ-
lıydılar. Örneğin Selimʼin normalde son derece sakin, sessiz bir ya-
pısı vardı, ama Arapça konuştuğunda o sakinliğinden pek eser kal-
maz, ateşli bir konuşmacı oluverirdi... Diğerleri de en az onun Arap
olduğu kadar Kürtʼtü, Zazaʼydı. Ama onlar halkların kardeşliğine,
kardeşlikten öte, birlikte savaşması gerektiğine inanıyorlardı.
İşte bu yüzdendi ki, halkların kardeşliğine yakılmış bir türküydü on-
ların şehitlikleri.

Bazı sekter, çarpık yaklaşımlarla da karşılaşmıyor değillerdi el-
bette. Refikʼe Diyarbakırʼda bir Arap olarak mücadele etmeyi “ya-

kıştıramayan” sorgu hakimi gibi, Reyhanʼa da bazıları “Sen Kürt-
sün, Kürt halkına ihanet ediyorsun, TÖDEF’lilerle dolaşma”
diyorlardı. Ama onlar bu ülke gerçeğini bir ucundan yakalamış-
lardı. Onun için mücadele içindeydiler. Onun için TÖDEF için-
deydiler. Bundan kaynaklı, onların ışığı Parti-Cephe ışığıydı. 

Gençliğimizin fedakarlığını gösteriyorlar...
Ne var ki, onların hayatının “kendini kurtarmaktan” öte amaç-

ları vardı... İşte onlar Amedʼde devrimci olmayı, Amedʼde demo-
kratik mücadele yürütmeyi, böyle bir amacın parçası olarak kav-
ramışlardı. Dicle Üniversitesiʼnde boykotlarda hep onların emeği,
çabası, fedakarlığı, kahramanlığı vardı. 

Kontrgerilla’yı gösteriyorlar...
Türk, Kürt, Arap, Çerkez, Laz, Gürcü tüm ulus ve milliyetler-

den gençliğin örgütlülüğü olan TÖDEF çatısı altında demokratik
üniversite mücadelesi yürütüyorlardı. Kaldıkları evde açıkça infaz
edilmişlerdi. Ne çatışma vardı, ne bir şey. Yalnızca bu olayı ha-
tırlamak bile bugün ortalıkta “temiz siyaset” diye, “hukuk dev-
leti” diye dolaşanların iki yüzlülüğünü görmek için yeter. 

Tipik bir kontrgerilla katliamında yitirdik onları. Bugün “hukuk
devleti” diyenlerin hiçbiri o gün bu katliam karşısında ses çıkart-
mamışlardı. 

Çıkartmasınlar. Biz “katilleri kontrgerilladır” diye haykırmayı
sürdürdük. Bizim haykırışlarımız olmasaydı, kuşkusuz Susurluk da
Susurluk olmazdı.

Yıllardır ölen bizdik. Katledilen bizdik. Ölen Refikler, Selimlerdi.
Onların yerdeki kanı temizlenmeden, o kanın hesabı sorulmadan
hiçbir şey temiz olmayacaktır bu düzende. 

Bizim meselemizse, Reyhan, Selim, Hüseyin, Refik gibi yan
yana gelmektir. Amed şehitleri işte bu meseleyi çözmüşlerdir. Yan
yana kavga etmiş, yanyana şehit düşmüşlerdir. Halklarının gen-
çliğine kurtuluşun ışığını, yolunu göstermişlerdir. 

Anıları Mirasımız

Ercan ÖZÇEKEN

Birtan Altunbaş, 1967 Tekirdağ Malkara İl-
çesi Sarıpolat Köyüʼnde doğdu. Devrimci mü-
cadele içinde olgunluğuyla, direngenliğiyle öne
çıktı. 9 Ocak 1991ʼde Hacettepe Üniversitesi
Beytepe Kampüsüʼnün çıkışında gözaltına alın-
dı. Ağır işkencelere maruz kaldı. 16 Ocakʼta iş-
kenceden çıkarılıp Gülhane Askeri Tıp Akade-
misiʼne götürüldü. Orada 16 Ocak 1991 günü şe-
hit düştü.

Birtan ALTUNBAŞ

Dicle Üniversitesiʼnde okuyan, genç
liğin emperyalizme ve faşizme karşı mü-
cadelesinde yer alan dört öğrenciydiler.
Dört devrimciydiler. TÖDEF içinde yer
alıyorlardı. 12 Ocak 1995ʼte Diyarba-
kırʼda kaldıkları evde polis tarafından in-
faz edildiler. Silahsız, savunmasızdılar.
Refik Horoz ev dışında gözaltına alın-
dı ve eve getirilip diğer arkadaşlarıyla bir-
likte infaz edildi. 

1970 Siverek doğumlu, Fizik Bölü-
mü 3. sınıf öğrencisi Reyhan Havva
İpek... 

1974 Adana Ceyhan doğumlu, Ma-
tematik Bölümü 3. sınıf öğrencisi Hü-
seyin Deniz... 

1971 Antakya doğumlu, Matematik
Bölümü 3. sınıf öğrencisi Refik Horoz... 

Biyoloji Bölümü 4. sınıf öğrencisi Selim Yeşilovaʼnın adları, katil-
lerinin cezalandırılmadığı kapatılmış bir “infaz” dosyasında kayıtlı. Ve
bir de gençliğin direniş ve mücadele geleneğinde kayıtlı adları. DEV-
GENÇʼliler, ülkenin her yerinde ve Diyarbakırʼda onların açtığı yoldan
yürüyor, geleneklerini sürdürüyorlar.

Reyhan
Havva İPEK

Selim YEŞİLOVA

Refik HOROZHüseyin DENİZ

AMED’DE DÖRT GENÇ... 
DÖRT YOLDAŞ, DÖRT KARDEŞ...



Alman devriminin kararlı, cüretli,
iki önderiydi Rosa ve Karl. Polon-
yalı olan Rosa, daha 15 yaşında
mücadeleye katıldı. Alman Sosya-
list Demokrat Partisi (SPD) içinde
devrim ve sosyalizm için dövüştü-
ler. SPD revizyonistleştikçe, onlar
Marksizmʼin bayrağını yükselttiler.
1. Emperyalist Paylaşım Savaşı
başladığında Sosyalist Demokrat
Partiʼnin birçok önderi burjuvaziy-
le aynı safta yer alırken, buna kar-
şı çıkan sadece iki kişi vardı: Rosa
ve Karl. 1916ʼda Rosa Luxem-
burg, Karl Liebknecht, Franz Meh-
ring ve Clara Zetkinʼin önderliğinde
bir grup, Spartaküs Birliğiʼni oluş-
turdular. Spartaküs Birliği, 1918
sonunda ayaklanmaya önderlik
ederek, sosyalist devrimi gerçek-
leştirmeye çalıştı. 15 Ocak 1919ʼda
SPDʼli İçişleri Bakanıʼnın emrin-
deki polisler Rosa ve Karlʼı bir
otelde tutuklayarak orada kurşuna
dizdiler. 

Gözlerine kurban 

olduklarım

Tutmuşlar dağ başlarını

Yürek çaresiz bir serçedir

Çırpınır

Şimdi cihan parçalarının

türkülerine

Silah sesleri karışıyor

Ben zaptetmem yüreğimi

Ah derim ah

Kuşların kanatlarında

şafaklara bulanmak varsa 

O serinlikte ürpermek

vardı ya

Barut kokularında umudu

tadandım

Nehir boylarında 

koşandım

Parmaklarım gömülürken

toprağa

Ölüme yatardım

Ah demedim mi ah

Ah Diyarbekir

Sevdiklerimden ettin beni

Refik Horoz

Karl LİEBKNECHTRosa LUXEMBURG

İstanbul'da Altınşehir Mahallesi'nde
27 Aralık günü Grup Yorum'un "Halkın
Elleri" albümünün tanıtımı amacıyla
söyleşi düzenlendi. Söyle-
şiye, mahallede yürü-
tülen çalışmayla,
emekle 400 kişi ka-
tıldı.

Mahallenin genç-
leri, söyleşinin duyurul-
ması çalışmalarına canla başla
katıldılar. Gençler, işten çıkıp geceyarı-
larına kadar afişleme yaptılar. 26 Aralık
günü hepsi iş yerlerinden izin alarak, tam
gün çalıştılar. Saat 12.00'den 20.00'ye ka-
dar, 8 saatlik kesintisiz çalışma sırasın-
da Grup Yorum önlükleri giyilerek, me-
gafonla çağrı yapıldı, Bayramtepe'nin bü-
tün mahalleleri kapı kapı dolaşıldı. 3 li-
senin çıkışına gidilerek el ilanı dağıtıldı.
Yorum'u duyan liseliler, bildirileri kaparak
kendileri dağıttı.

Söyleşi öncesinde mahallede ara-
bayla dolaşılarak, söyleşiye sesli çağrı ya-
pıldı. Bu esnada bir ekip otosu da Halk
Cephelileri takip ederek, taciz etti.

Mahallenin kadınları, söyleşide sa-
tılması için kek, börek vb. yaparak, ge-
tirdiler. 

Söyleşinin yapıldığı düğün salonunun
önüne ses sistemi kuruldu. Bir yandan da
başka bir ekip son dakikaya kadar evle-
ri gezmeye devam etti. Esnaflar dolaşıl-
dı. 

Söyleşi bittikten sonra mahallenin
gençleri ellerine Yürüyüş’leri, Tavır’la-
rı alıp insanları gezdiler, dergi sattılar.
Bunu kendileri örgütledi. Söyleşide stand
görevlileri, en dış kapıda ve içeride kar-
şılama görevlileri ve bir de fotoğrafçı var-
dı. 

Söyleşi saatinden bir saat önce salo-
na gelip yardıma ihtiyacınız var mı diye
soran mahalleliler oldu. Yaşlı yaşlı ka-
dınlar beyaz yemenileriyle geldiler. Mey-
dana gelmek için bir dünya yokuş çıktı-
lar. 

Çocuk, yaşlı, genç, Bitlisli, Tokatlı
herkes vardı söyleşide. İlk etapta salon-
daki uğultu kesilmedi, herkes kendi ara-
sında konuşuyordu. Yorumcular birkaç
kez uyarmak zorunda kaldılar. Soru ce-

vap kısmında kimse soru sormadı
başlangıçta ama sonra da ardı arkası
kesilmedi. Yorum her birini çok güzel ce-
vapladı ve her cevabı büyük alkış aldı.
"Barış" rüzgarlarının estiği şu süreçte
Kürt halkına güzel mesajlar verildi. 
Söyleşide "Faşizme Karşı Omuz Omuza",
"Yaşasın Halkların Kardeşliği", "Biji
Bratiya Gelan", "Türküler Susmaz Ha-
laylar Sürer" sloganları atıldı. 

Söyleşinin ardından Grup Yorum
yeni şarkılarını seslendirdi. Küçük bir
konser gibi oldu... Halk, son şarkıdan son-
ra Yorumcular'ı sahneden indirmediler, 2
şarkı daha söylettiler. Herne Peş'i de söy-
ledi Yorum. 

Söyleşinin tüm ihtiyaçları mahalle hal-
kının desteğiyle karşılandı.

400 kişiyi biraraya getiren Halk Cep-
heliler, son ana kadar çalışmalarına de-
vam ettiler.

24 Aralık'ta Bayramtepe girişinde, Al-
tınşehir Meydanı ve Orta Mahalle kara
yolu üzerinde 2 saat süren çalışma da 100
adet afiş yapıldı. 

25 Aralık'ta halk pazarında el ilanla-
rı dağıtıldı. Grup Yorum'u duyunca şa-
şıranlar, sevinenler, daha önce Bakırköy
konserine geldiğini, söyleşiye de gele-
ceğini söyleyenler oldu. Ayrıca Bay-
ramtepe Meydan'dan başlayarak Os-
manlı Caddesi boyunca 100 adet afiş ya-
pıldı. Gece de devam eden afiş çalışma-
sında 50 afiş daha yapıldı.

27 Aralık'ta ise söyleşi saatine kadar
kapı kapı gezildi; Tokat Mahallesi, Filistin
Mahallesi, Orta Mahalle, Mağaralar ve
Bayramtepe'de megafondan sesli çağrı
yapılarak el ilanları dağıtıldı. Ayrıca
Bayramtepe'de bulunan düz lise ve tica-
ret lisesinin çıkış saatinde okul kapısına
gidilerek öğrencilere el ilanı dağıtıldı.

400 Yürek Grup Yorum'u Coşkuyla Karşıladı

Halkın Elleri Birleşince Önünde
Hiçbir Güç Duramaz!



KULAĞIMIZA 
KÜPE OLSUN

Karikatür

Bir sohbet sırasında, adamın biri şaka olsun
diye Hoca'ya sormuş:

Hoca efendi! Burnunuz, yüzünüzün hangi ta-
rafında?

Hoca, ensesini göstererek:

İşte burada... cevabını vermiş.

Adam şaşkın:

“Aman hocam”, demiş, “burun, ensenin tam
tersinde değil midir?”

Hoca gülerek:

“ Haklısın” demiş, “fakat bir şeyin aksini ele
almayınca aslı meydana çıkmaz!..”

Bir ormanda iki kişi ağaç kesiyor-
muş. Birinci adam sabahları erken-
den kalkıyor, ağaç kesmeye başlı-
yormuş. Bir ağaç devrilirken hemen
diğerine geçiyormuş. Gün boyu ne
dinleniyor ne de öğle yemeği için
kendine vakit ayırıyormuş. Akşam-
ları da arkadaşından bir§kaç saat
sonra ağaç kesmeyi bırakıyormuş.
İkinci adam ise arada bir dinleniyor
ve hava kararmaya başladığında eve
dönüyormuş. Bir hafta boyunca bu
tempoda çalıştıktan sonra ne kadar
ağaç kestiklerini saymaya başlamış-
lar.

Sonuç: İkinci adam çok daha fazla

ağaç kesmiş. Birinci adam öfkelen-
miş: “Bu nasıl olabilir” Ben daha
çok çalıştım. Senden daha erken ise
başladım,  senden daha geç bitirdim.
Ama sen daha fazla ağaç kestin. Bu
işin sırrı ne?”

İkinci adam yüzünde tebessümle ya-
nıt vermiş: ”

Ortada bir sır yok.. Sen durmaksızın
çalışırken, ben arada bir dinlenip
baltamı biliyordum. Keskin baltay-
la, daha az çabayla daha çok ağaç
kesilir.

“Kendimizi geliştirmek, baltamızı
bilemektir.” 

Fıkra

Öykü

“Sorgulanmamış bir hayat yaşamaya
değmez” Sokrates

Anlamı: İnsan yaşadıklarını muhasebesi-
ni yapmalı, kendine özeleştirel bakmalıdır. 

5 MART 1953

İlk önce kim kime metin ol kardeşim
diyecek,

ilk önce kim kime başsağlığı
dileyecek? Hepimizindi

o, hepimizindir. Yoldaşlarım,

acınızı duyuyorum.

sizin duyduğunuz gibi tıpkı, aynı
şiddetle.

Kardeşlerim,

hüngür hüngür ağlamak geliyor
içimden,

tutuyorum kendimi sizin gibi tıpkı
aynı

metanetle

Seviyorum onu

Marks’ı, Engels’i, Lenin’i sevdiğim
gibi

sevdiğimiz gibi aynı

muhabbetle aynı hürmetle.

Yoksul esir halkımın dostuydu
o-hangi halkın

dostu değildi ki-bütün emekçi
insanlık

beyaz, siyah, sarı

baktı akıllı güzel gözlerine onun,

baktı hayranlıkla, hayretle:

orda aşikane yollar,

orda yollar apaydınlık,

orda kurtuluş, 

bahtiyarlık 

her birine...

Halkımın savaş bayrağıdır o,

halkımın ölümü, göze alarak kaç 

kereler,

“Barış, bağımsızlık, hürriyet”
sözlerinin yerine yazdı

iki hecelik adını onun fabrika
duvarına, yazı

tahtasına okulların

ve köy türkülerine

Yoldaşlarım

Sovyet insanları, günler ağır.

Onsuz geçirilecek bu ağır günler

sarsıntısız, çatlaksız ama onunla ve
Lenin’le

beraber yani...Partisiyle

yani partisi başta.

Bu parti eşi emsali görülmedik bir
çeliktendir. 

Bu çeliğin adı:

boydan boya ömrünü vermek emrine
halkın

boydan boya ömrünü vermek...

NAZIM HİKMET

Özlü Söz

Şiir

Diyalektik

Baltayı bilemek

- Stalinin ölümü üzerine...



ÖÖğretmenimizğretmenimiz

Düşmandan, hemen her şeyin emek verilerek,
özveriyle, zorla koparılıp alınması

gerektiğini öğ rendik.

Bu tarih yaşanmadan, bu öğrenme süreci
tamamlanma dan, mücadelenin birçok alanında

sınavdan geçmeden...
Bunlara sahip olamazdık...

Tarihimiz birçok boyutuyla
üzerinde durulması ve incelenmesi

gereken bir zenginliğe sahiptir. 

Bu tarih, belki de hiç bir devrimde görülmeyen,
hiçbir teorik kalıba sığdırılamayacak 

öz günlüklere sahiptir.
Özgünlükleri, tarihi gelişim içerisinde irdele mek,

dersler çıkarmak görevlerimiz arasındadır.



33 Bin Avukat Halkın Hukuk Bürosu3 Bin Avukat Halkın Hukuk Bürosu
Avukatlarını Savundu!Avukatlarını Savundu!

Çürümüş Düzenin Yargısı Çürümüş Düzenin Yargısı 
Devrimcileri Yargılayamaz!Devrimcileri Yargılayamaz!
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Halkın Avukatları Faşizmi Yargıladı!


