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vazgeçmelidir!

47 3 kişiye TOMA’lı saldırı çökmekte
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Yoğun emek, direniş ve zaferlerle

dolu bir yılı geride bıraktık...

55 Avrupa’daki Biz:

Vize başvurularına red cevabı

veren Avrupa, kendisini

bulunmaz Hint kumaşı sanıyor!

56 Avrupa’da Yürüyüş:

Kültürümüze ve haklarımıza

sahip çıkıyoruz!

57 Kulağımıza Küpe Olsun

58 Yitirdiklerimiz...

59 Öğretmenimiz...

23 AKP de, Fethullahçılar da

hırsızdır, yağmacıdır,
Amerikan işbirlikçisidir!        

24 Ferhat yürüdü!

25 “Derin devletten paralel

devlete...”

27 Halk Düşmanı AKP: Bu düzen

kokuşmuş, çürümüştür!
Tek çare devrimdir!

29 Adalet İstiyoruz:
Halk düşmanlarının peşini
bırakmayacağız!

31 TAYAD: AKP hasta tutsakları

kasten öldürüyor!

34 Devrimci Okul:
Halktan olan bizimdir

36 Cepheli: Devrim için

savaşmayana sosyalist
denmez...

37 Sınıf Kini: Narenciyedeki

oyunlar da bu düzeni anlatır

38 Devrimci İşçi Hareketi:

7 Şan olsun ölüm orucu
direnişimizin zaferine! 

10 Umudun çocuğu Berkin’i
vuranların kimliğini açıklayın!
Sabrımızı sınamayın!

13 AKP’nin kentsel dönüşümü

yağma ve talandır!                              

15 Çaldıkları halkın ekmeğidir...
Alın teridir...

17 Yalancılar...
Halkın bindiği gemiyle
zenginlerin bindiği gemi
aynı değil!
Hepimiz aynı gemide değiliz!

19 Liseliyiz Biz: Sistem liselerde
azgınca saldırıyor...
Liseli Dev-Genç’liler direniyor!

20 Ülkemizde Gençlik: AKP’nin
polisi tehditlerle
Dev-Genç’lileri yıldıramaz!

21 Röportaj: Halk bahçeleri,
tohum tekellerine karşı
yoksul halkımızın
kolektif üretimidir!

4 “Biz kazanacağız” çünkü moral
üstünlük bizimdir!

Çürüyen Düzeninizi
Feritlerle yeniyoruz!

ADALET İSTİYORUZ!
Sabrımızı sınamayın, Berkin Elvan’ı
vuranları açıklayın!
Taksim Anıtı - 27 Ocak 2014 - 13.00

Ali İsmail Korkmaz’ın Mahkemesi
Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi

Saat: 09.30 - 29 Ocak 2014

İstanbul Adliyesi C Kapısı - 09.30
28 Ocak Salı - 23. Ağır Ceza Mahkemesi  

Sultan Işıklı Değil, Hasan Selim Gönen’in
Katilleri Yargılansın!

İşkence yapılarak İzmir Şakran Çocuk
Hapishanesi’ne sürgün sevk edilen Liseli Dev-Genç’li
Mustafa Hakkı Aksu’yu mektup, kart ve
faxlarımızla sahiplenelim!



Kadınından erkeğine, gencinden
yaşlısına, ilk nefesinden son nefesi-
ne tüm Cepheliler bu inançla yaşar-
lar. 

Her Cephelinin doğum yeri Kı-
zıldere’dir. Ki bu nedenle her Cep-
helinin siyasal doğumuyla beraber ilk
haykırışı "biz kazanacağız" olur. 

Sınıf mücadelesinin dolambaçlı ve
zorlu yollarından bu güvenle geçtik,
geçiyoruz...Moral inanç oluyor, son-
ra tekrar hayatın ve savaşın içine ka-
rışıyor. Büyüyor, durmaksızın büyü-
yor...

Yine düşmanımızın gözünün içi-
ne bakarak diyoruz ki; "moral üs-
tünlük bizimdir!" 

Biz kazandık!Daha da çok kaza-
nacağız! Düşmanımız moral üstün-
lüğü bize kaptırmadı... Biz aldık... Di-
şimizle, tırnağımızla söke söke aldık.
Dövüşe dövüşe aldık...

Zaten savaşın yasalarında başka
türlüsü yazmaz...

"(......)

Kardeşler! Halkın Kardeşleri!

Yoldaşlarım!

Başlayınca bu yolun onurlu yol-
culuğu 

Ancak yaşamakla varılan duy-
guda konaklanır

Ve ancak yürünerek söylenir
bizim şarkılarımız;

Çünkü adım adım derinleşti ez-
gisi

Bilekte, diz bağında, dudakta

ateşlendi.

Ve koşa kucaklaya

Ve sara sarmalaya

Ve yumruklaya yumruklaya

Haklı ve mazlum olanın uyuşuk
ömrünü

Uyarmak için zalime karşı

Nice sarp yerden geçildi buraya
kadar

Ve buradan, daha da dikleşerek 

Dinmeden-dinlenmeden

Dişe-diş

Dövüşe dövüşe yürünecek"

(Nihat Behram, "Dövüşe Dövüşe
Yürünecek" şiirinden)

Moral üstünlük bizimdir...Çünkü
"ancak yürünerek söyleniyor bizim
şarkılarımız"

Yürüyüşümüzde  ya uzlaşıp yok
olma ya da direnip kazanma yol ay-
rımlarına geldiğimizde biz tereddüt-
süz direnmeyi seçtik. Operasyonlar,
tutuklamalar, işkenceler ve katliam-
larla her kuşatmaya alındığımızda

geride kalanlarımız karakolların, şu-
belerin önünde; halkın içinde, gö-
revlerinin başındaydı...Durmadık,
dinlenmedik, beklemedik. 

Her defasında savaşın adım adım
derinleşen ezgisiyle yürüdük..

Ekmekten aşka, sevdadan fedaya
savaşı bir sanat haline getiren Mu-
harremler gibi düşman karargahları-
nı vururken dilimizde aynı türkü var-
dı.

Savaşmayı bir yaşam tarzı haline
getirdiysek Kızıldereden 16-17 Nisan
Saboların direnişlerine; Büyük Dire-
niş ve 122 şehitten bugünlere vaz-
geçmediğimiz ve uzlaşmadığımız
içindir. Moral üstünlük bunun için bi-
zimdir!

Moral Üstünlük Devrimin
En Güçlü Silahıdır

Moral üstünlük savaşı kazanma
inancıdır. Ve her teslimiyetin bir
adım öncesi moral bozukluğudur.
İnancı yiten, güveni kaybolan bir

ordu asla kazanamaz. Bunun için sa-
vaş moralle yürür. 

Moral sahibi olmak için önce-
likle haklı bir davanın olması gere-
kir. Haklı olanın mutlaka kazana-
cağına duyulan inanç savaşanları
güçlü kılar. Zorluklar ve engeller
karşısında dayanma gücü verir.
Haklılığın verdiği meşruluk en bü-
yük inanç kaynağıdır...

"Ucu-bucağı göze gelmez uf-
kuna nefes nefese varılan bu kav-

""BİZ KAZANACAĞIZ" 
ÇÜNKÜ MORAL ÜSTÜNLÜK BİZİMDİR!

Kaptırmadınız! Biz; dişimizle, tırnağımızla söküp aldık onu...
Alişanlarla anti-emperyalizmin bayrağı olduk... Muharremlerle Adalet...

Yozlaşmayı, çürüyen düzeninizi Feritlerle yeniyoruz!

“Neyiniz var? Bir moral üstünlüğünüz var. Moral üstünlüğü
kaptırdık” diyor AKP’nin, Fethullah’ın çocukları... 

En şiddetli ateş altında
alışık

olduğu düzeni korumak,
görevlerini ve ilkelerini
unutmamak... gibi değerleri
biz tarihimiz içinde yaratarak
bugünlere geldik.
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ganın aslı astarı sadece haklılıktır."
(age)

Çürümenin batağındakiler hangi
moral üstünlüğe sahip olabilir?..

İnsanın ahlakını moral değerleri
oluşturur. Ve elbetteki ahlak da sı-
nıfsaldır. Burjuvazinin kirli, yoz, pes-
paye ve çürümenin dibine vurmuş ah-
lakını taşıyanların zaten başından
kaybedecekleri bellidir.

Sabah akşam komplolar kurmayı
iş edinen, bu düzenin bekçiliğini ya-
pan polisler ve diğer kolluk güçleri
hangi ahlakın temsilcisi olabilirler...

İşkence yapanların onurları ola-
bilir mi? Onlar haklı ve meşru ola-
mazlar. Çünkü iki takım elbiseyi,
700 bin dolarlık saatleri, Umre ziya-
retini rüşvet hanesine yazanların dü-
zenini koruyorlar. 

Öyle bir düzenki rüşvet parasıyla
"dini vecibe" yerine getiriyorlar...
Onların inanacak hiçbir değeri yok-
tur.

Che "bizim direniş ordumuz da sa-
vaş alanlarımızda, dağlarda ve ova-
larda, savaş moraline sahipti. Ücretli
askerlerinse, durmadan çoğalan ge-
rillacılara kafa tutabilmek için yok-
sun oldukları şey tam da buydu. Biz-
ler ulusal marşın 'Yurt için ölmek, ya-
şamak demektir' biçimindeki sözle-
ri içten duyuyorduk, onlarsa, söyle-
dikleri için bu sözleri biliyor, fakat
ruhlarının ta derinliklerinde duya-
mıyorlardı" diyor. (Che, Savaşçıya
Pratik Öneriler, sayfa 22)

İşte bunun için düzenin sahipleri
her zaman kaybedecekler. Her zaman
emperyalizm ve işbirlikçileri karşı-
sında cüreti ve cesareti bayraklaş-
tıranlar kazanacak. 

Haklı Olmak Yetmez,
Savaşma İradesine
Sahip Olmak Gerekir

Dayı "cüretle süreci omuzla-
yanların geleceği belirleyeceği
muhakkaktır" diyor. 

Her süreçte öne atılmak, tarihe
ve halka karşı olan sorumlulukla-
rını yerine getirmek; olanak var
yada yok demeden savaşmak Cep-

heliler’in düşünce ve yaşam tarzıdır.

Biz her zaman ideolojik gücümü-
ze ve uzlaşmazlığımıza güvendik.
Moral üstünlüğümüzü yaratan da bu-
dur. Savaş içinde savaşmayı öğrendik.
Her çarpışmada halkımızın bağrına
daha fazla kök saldık.

19 Aralıklarda beyinlerimizi tes-
lim almak istediler. "Ya teslimiyet ya
ölüm" emperyalizmin dünya çapın-
daki tehdidiydi. Biz tereddütsüz di-
renmeyi tercih ettik.  "Düşmanın biç-
tiği değil kendi biçtiğimiz kefenleri
giyeriz" dedik. Bu kuşkusuz büyük
bir meydan okumaydı.

Biz, ölüm orucu silahıyla düş-
mana saldırdık. 

Beyinleri teslim almak emperya-
lizmin en önemli hedefiydi. Dev-
rimcileri, halkı ve vatanı için sava-
şanları fiziki olarak imha edebilirler.
Ancak emperyalistler bilirler ki fizi-
ki olarak yok etmek demek düşün-
celerin yok olması anlamına gelmez.
Hatta tam tersine ölüm pahasına dü-
şüncelerin yaşaması demektir. Gele-
ceğe daha güçlü bir inanç mirasının
kalmasıdır.

Emperyalistler düşünceleri tes-
lim almayı tercih ederler. Kendi ideo-
lojik etkisini beyinlere yaymak; sos-
yalizm inancını yoketmek, yapamı-
yorsa en azından yumuşatmak ama-
cındadırlar... Emperyalistler, tecrit
saldırısıyla solun önemli bir bölü-
münde bu hedeflerine ulaşmışlardır. 

"Tecrit ile amaç; ML’de ısrar
edenlerin fiziki ideolojik ve örgütsel
olarak yok edilmesiydi. Aslında hedef
devrimin silahlı mücadele cephesinin
geriletilmesiydi. Çünkü diğer alan-

lardaki geçici başarılarını tersine
çevirme dinamiğine sadece silahlı
devrim cephesinin sahip olduğunu çok
iyi biliyorlardı." (Yürüyüş, 15 Ağus-
tos 2012, sayfa 55)

Bugün silahlı mücadelede ısrar
edebiliyorsak bunun nedeni 19 Ara-
lıklarda beyinlerimizi düşmana teslim
etmememizdir.

Erdallar, Hasan Selimler, İbra-
himler, Alişanlar, Muharremler... ve
feda ruhuyla devam eden savaşımız,
7 yıl süren büyük direnişimizin so-
nucudur. 

Her bir şehidimizin şahsında ayrı
ayrı cisimleşen moral değerlerimiz en
büyük gücümüzdür.

Bugünkü moral üstünlüğümüzün
harcında; feda, sahiplenme, bağlılık,
halk ve vatan sevgisi, vefa, savaşma
ve kazanma azmi, güven, umut....
gibi moral değerlerimiz vardır. 

Biz az olanın çok olana karşı, il-
kel olanın modern ordulara karşı
savaştığı halk savaşlarının öğren-
cileriyiz.

Biz sahip olduğumuz yüksek man-
evi değerleri, maddi güce dönüştür-
menin ustalarıyız. 

Moral güce sahip olmadan ateş al-
tına yürünemez.

Clausewitz şöyle diyor: "En şid-
detli ateş altında alışık olduğu düze-
ni koruyan, hiçbir zaman yersiz kor-
kulara kuruntulara kapılmayan, ger-
çek tehlikelere de göğüs germesini bi-
len, zaferinden gurur duyan, yenil-
ginin umut kırıcı etkileri altında
bile disiplinini, komutanlara saygı ve
güvenini kaybetmeyen... bütün gö-
revlerini, bütün erdemlerini bir an
için aklından çıkarmayan bir ordu.
İşte böyle bir ordu gerçekten savaş
ruhunu sindirmiş bir ordudur."

En şiddetli ateş altında alışık ol-
duğu düzeni korumak, görevlerini ve
ilkelerini unutmamak... gibi değer-
leri biz tarihimiz içinde yaratarak bu-
günlere geldik.

12 Eylül cuntasının halk üzerin-
de estirdiği terör günlerinde, em-
peryalistlerin sosyalizmin yenilgisi-
ni ilan ettiği 1990’larda, halka kar-
şı savaşın planlandığı NATO top-

Cüreti yaratan
ideolojik netliktir.

Nerede ne yapacağını
bilmek, ideolojik olarak
güçlü olmak, halka güven-
mek, yenilgi anlarında, bas-
kının en karanlık günlerinde
bile gelecek zafer günlerine
inanmak ideolojik netliktir. 
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lantılarının gerçekleştiği 2000’li
yıllarda, emperyalizmin tecrit-
le yalnızlaştırma sonra yok
etme saldırılarında... ve daha
nice kuşatmada birliğimiz ve
moralimiz hiç bozulmadı. Hiç
vazgeçmedik.

Bunun en önemli nedeni
ideolojik netliğimizdir.

İdeolojik netlik, düşmanın
gözünün içine bakabilmektir.

Cüreti yaratan ideolojik net-
liktir. Nerede ne yapacağını
bilmek, ideolojik olarak güçlü
olmak, halka güvenmek, yenilgi
anlarında, baskının en karanlık
günlerinde bile gelecek zafer
günlerine inanmak ideolojik
netliktir. 

Yedi kat yerin dibinde, tek
başına zindanda bile olsan umu-
dunu ve geleceğe dair inancını
yitirmemektir. 

Sadece Büyük Direniş sü-
reci bile bunun sayısız örneği-
ne sahiptir. 

Tek başlarına tecrit işkencesi
altında direnen; kendi ölümle-
rini örgütleyen, feda içinde
feda destanları yaratan şehit
yoldaşlarımız ideolojik netli-
ğimizin en somut örnekleridir. 

"Direnme hakkını" korudu-
ğumuz, onur ve namus için öl-
düğümüz, direnişe başlarken
ülkemiz ve dünya halklarına
verdiğimiz söze sahip çıktığı-
mız; direnişe devam ettiğimiz
için düşman yerine bize kı-
zanlar, küfredenler de oldu.

Ancak hiçbir zaman sansür
ve tecrit moral gücümüzü, di-
renme azmimizi kıramadı.

Kalinin, Sovyet toprakları
Nazi işgali altındayken Kızıl-
ordu’nun geri çekilmek zorun-
da kaldığı dönemlerde halkla
kurduğu ilişkiyi şöyle anlatıyor:

"Ordumuzun geri çekilme-
si gerektiği günlerde bile, onun
saflarında zaferimize ilişkin
eksiksiz bir inanç egemendi. Kı-
zılordulular ve komutanlar yer-
lerinde kalan halka şunları

söylüyorlardı: 'Biz döneceğiz,
biz geleceğiz' Bu inanç maddi
temellere dayanıyordu. Dün-
yada, insanlarımızın manevi
gücü, haklı davası ve Sovyet
yönetimlerini elinden alabi-
lecek gücün varolabileceğini
kimse aklından bile geçire-
mezdi. Ve kitlelere egemen
olan bu duygu, batıda mucize
olarak kabul edilen bir maddi
güç haline geldi. Biz bu güve-
ne, Sovyet yönetimi gücünün en
doğru ölçüsü olarak değer bi-
çiyoruz" (Kalinin, Devrimci
Eğitim, Devrimci Ahlak, sayfa
145)

Güven..."Biz döneceğiz"
dendiğinde bunun gerçek ol-
duğundan hiç kimsenin kuşku
duymadığı bir güveni yarat-
mak... Bir yönetim açısından en
önemli ölçüdür ve sadece sos-
yalist iktidarlar yaratabilir. 

"Biz kazanacağız" güveni
de böyledir. Tarihimizin en
zorlu dönemeçlerinde, uzlaş-
madan ve vazgeçmeden, dev-
rim ve iktidar hedefinden asla
kopmadan ateş altında yürüye-
rek bu güveni yarattık. 

Bu tarih içinde direnme ve
teslim olmama kültürünü ya-
rattık.

Tarihimiz verdiğimiz söz-
lerin en önemli teminatıdır.

Evet, moral üstünlük bi-
zimdir.

Örgütlediğimiz her insan,
düşmanın karargahlarını vu-
ran her silah, işkence altın-
dayken attığımız her slogan,
katledilenlerimizin hesabını
sorduğumuz her eylem, ka-
zandığımız her direniş, her
baskı ve zulümde zafer işareti
olan parmaklar BİZİM ZA-
FERLERİMİZDİR.

Bu zaferler büyüyecek...
Milyonları örgütleyecek...

Bu zaferler Anadolu ihtila-
li olacak...

BİZ KAZANACAĞIZ!

Adana Karataş Hapishanesi’nde tutuklu bu-
lunan özgür tutsak Bahar Uçucu’ya karşı ha-
pishane yönetiminin baskıları artarak devam edi-
yor. Uçucu, B4 koğuşunda 4 gün tek kaldı ve ar-
dından B3 koğuşuna alındı. Her pazartesi tele-
fon görüşü olduğu halde hapishane yönetimi be-
lirli olan arama saatini keyfi olarak değiştirerek
engellemeye çalıştı. Uçucu, öğleden sonra ai-
lesinin müsait olmadığını ve görüşemeyeceği-
ni söylemesine rağmen hapishane müdürü
“Sana bir iyilik yaptık seni yalnızlıktan kurtar-
dık. Başka da bir şey isteme. İyiliğimizi unut-
ma” diyerek baskılara devam etti. Hapishane mü-
dürünü, özgür tutsakları yıldıramayacağını, 19
Aralık’ı hatırlatarak uyarıyoruz.

 Tutsaklarımızı Yeni Tutsaklar
Pahasına Sahipleneceğiz

Hatay’da, 8 Kasım 2013 sabahı derneklere
ve evlere yapılan baskınlar ve tutuklamalara kar-
şı 19 Ocak günü eylem yapıldı. Açıklamada
AKP’nin polisinin komplolarla devrimcileri
tutukladıklarını haykırdılar. Ardından yarım
saat oturma eylemi yapıldı.

Kocamustafapaşa Dayanışması, 18 Ocak
günü  Kocamustafapaşa Meydanı’nda her haf-
ta yapılan eylemine devam etti. Bu haftaki ey-
lemde AKP’nin yolsuzluklarının teşhiri ve 23
Ocak 2014 günü Fatih Belediyesi önünde yapı-
lacak basın açıklamasının çağrısı yapıldı.

Kocamustafapaşa (KMP) Dayanışması’nın
eylem yapacağı alana daha önce gelerek, iki bü-
yük ses cihaz aracı yerleştiren AKP’liler meydanı
işgal ettiler. Teknolojik ses üstünlüklerine rağ-
men, AKP’liler halktan ilgi görmedi ve dışardan
getirdikleri kişilerle tecrit oldular. Buna karşılık
halk Kocamustafapaşa  Dayanışması’nın eyle-
mine yoğun ilgi gösterdi. Eylemde AKP’nin yol-
suzlukları, soygunlarına ek olarak halk düş-
manlığı ve katliamcılığı teşhir edildi. AKP,
standını, sivil ve çevik kuvvet polislerinin ko-
rumasında bir süre açık tuttu, ardından onlarla
birlikte alanı terk etmek zorunda kaldı. KMP Da-
yanışması’nın eylemi halkın yoğun katılımıyla,
sesli konuşmalar, sloganlar ve halaylarla devam
ederek akşam saatlerinde iradi olarak bitirildi.

Talancı, Katliamcı AKP Halkın
Arasında Dahi Duramaz!

Devrimci Tutsaklar
Onurumuzdur
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ŞŞan Olsun Büyük Ölüm Orucu 
Direnişimizin Zaferine



7 yıl süren Büyük Direniş’le dünyada eşi benzeri gö-
rülmemiş bir zafer gerçekleşti. Bu direnişle nice bedeller
ödedik. Çocuklu annelerimiz, iki kız kardeş bu direnişin
birer parçası olarak zaferi biz yoldaşlarına ve halkımıza
armağan ettiler. Kahramanlarımızın nice bedellerle ilmek
ilmek büyüttüğü bu direniş şimdi yoldaşlarınızda. Siz
rahat uyuyun, yoldaşlarınız sizin çizdiğiniz yoldan mü-
cadelenize devam ediyor.

22 Ocak günü Cebeci Mezarlığı’nda bir araya gelen
Halk Cephesi zaferi şehitlerimizin baş ucuna gelerek
kutladılar.

Tek tiplerin başında olduğu kortejin oluşumuyla
yürüyüş başladı. “Zaferi Şehitlerimizle Kazandık” yazılı
122 şehidimizin resimlerinden oluşan pankart ve “Yaşasın
Direniş Yaşasın Zafer” pankartlarının taşındığı yürüyüşte
19 Aralık Katliamı’nda diri diri yakılan Seyhan Doğan’ın
dövizleri de taşındı. Sık sık “Yaşasın Direniş Yaşasın
Zafer”, “Anaların Öfkesi Katilleri Boğacak”, “Yaşasın
Ölüm Orucu Direnişimiz” sloganı atıldı. Daha sonra şe-
hitlerimizin olduğu mezarlıklara gelinerek burada anma
programı yapıldı.

Öncelikle Büyük Direniş’te kızları Canan ve Zehra
Kulaksız'ı şehit veren baba Ahmet Kulaksız en başta di-
renişin zaferini bizlere armağan eden gurur verici kahra-
manlara ve tüm devrim şehitleri adına bir dakikalık
saygı duruşuna davet etti. 

Daha sonra sözlerine devam eden Ahmet Kulaksız,
“Bir kez daha geldik Şenay, Gülsüman, Şefinur. Sizlere

teşekkür etmeye geldik. En umutsuz anlarımızda bizlere
umut oldunuz. Her şey bitti dendiği, umutların tükendiği
yerde öyle bir haykırdınız, öylesine feda eyleminde bu-
lundunuz ki biz değil bütün dünya sizi hayranlıkla izledi”
diyen Ahmet Kulaksız, devamında “Siz bize zaferi
armağan ettiniz biz de size demokratik halk iktidarını
armağan edeceğiz” dedi.  Sonrasında Halk Cephesi'nin
açıklamasını okuyan Nagehan Kurt, “Düşmanın politi-
kalarına karşı elbette teslim olmayacaklardı devrimci
tutsaklar. Hem de düşmanın elinden alıp direniş silahına
dönüştürerek öleceklerdi. Ve öldüler, 122 kez öldüler,
yüzlerce gün süren açlıkla öldüler, bedenlerini tutuşturan
alevlerde öldüler, hedef gözetilerek atılan gaz bombalarının
hedeflerinde öldüler”  dedi.

Daha sonra Hakan Yılmaz’ın çaldığı yan flütün ar-
dından TAYAD korosunun söylediği ‘Onurumsun’ tür-
küsüyle devam eden program son olarak  Grup Yorum’un
söylediği marşlardan sonra mezarlık ziyaretleriyle son
buldu. Yapılan anmaya 190 kişi katıldı.

Yaşasın Direniş Yaşasın Zafer!
Büyük Ölüm Orucu Direnişi’nin zaferle taçlandırıldığı

22 Ocak’ın yıl dönümü çerçevesinde İstanbul’da, Esenyurt
Özgürlükler Derneği’nde bir panel düzenlendi. 

22 Ocak genelgesinin önemi, neden zafer denildiği,
zaferi küçümseyen hareketlerin direniş sürecinde ve son-
rasındaki durumlarının anlatıldığı panelde konuşmayı
ölüm orucu şehitleri Canan ve Zehra Kulaksız’ın babası

Yol Açıcılarımız 122’lere
Teşekkür Etmeye Geldik!

Ölüm Orucu Şehitleri Ölümsüzdür!
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ve TAYAD üyesi Ahmet Kulaksız yaptı.

22 Ocak genelgesiyle kazanılan sohbet hakkının ha-
pishanelerde hiçbir tretman uygulamasına bağlı olmadan
kullanılabilen tek hak olduğundan bahseden Kulaksız,
bu genelgeyle devletin F tiplerini tecrit ve izolasyon ha-
pishaneleri olarak da kabul ettiğini vurguladı.

Ahmet Kulaksız konuşmasının devamında bazı dev-
rimci yapıların bunu zafer olarak görmek istemediklerine
değinerek, “Öncelikle şuna net bir cevap verilmeli; zafer
olması için ne olması gerekliydi? Hapishaneler sorunu
hep vardı ve bu genelgeyle de bitecek değildi. Devlet
yine fırsat buldukça saldırmaya devam edecek ama bu
hak tecrite karşı verilen mücadele ile açılmış bir gediktir”

dedi. Panelde zaferlerin kazanılması için uzun süreli di-
renişlerin gerekli olduğu bunun da sabır ve inanç olmadan
yapılamayacağı vurgulandı.

İstanbul İkitelli’de de 22 Ocak'ta, "Ölüm Orucu
Zaferi" konulu seminer yapıldı. Seminer halkın gelmesiyle
birlikte 122’lerimizin ve tüm devrim şehitleri nezdinde
bir dakikalık saygı duruşuyla başladı. Ölüm Orucu dire-
nişini anlatan konuşmalar yapıldı. 19 Aralık Katliamı sı-
rasında hapishanede olan bir Cepheli, yaşadıklarını
anlattı. O dönemde içeride ve dışarıda süren direnişe ve
ölüm oruçlarına destek verenler anılarını anlattılar. Daha
sonra çay ve tatlı ikram edildi. Okunan şiirlerle seminer
bitirildi.

Geçtiğimiz ay, “Yoz-
laşmaya Karşı Birlik Be-
raberlik ve Dayanışma Ge-
cesi”nde ilk kez sahne alan
Grup Yorum Dersim Ko-
rosu çalışmalarına devam
ediyor.

Yozlaşmaya karşı Der-
sim gençlerine alternatif
olmayı amaçlayan Grup
Yorum Korosu elemanları
16-17 Ocak tarihlerinde
Ticaret Meslek Lise-
si'ndeydiler. Lisede okuyan
öğrencilerle birebir sohbet
eden Grup Yorum Dersim
Korosu, öğrencilere amaç-
larını anlattılar.  Hem li-
selilere hem de öğretmen-
lerine yozlaşmadan bah-
sedildi. Yapılan bu soh-
betlerin ardından 12 yeni
kayıt daha alındı.

Tekirdağ Dev-Genç, 18 Ocak günü Birtan Altınbaş’ın mezarını ziyaret etti.
Tekirdağ’ın Malkara İlçesi’ne bağlı Sarıpolat köyüne giden Tekirdağ Dev-Genç’liler
mezarı düzenleyip temizledikten sonra bir dakikalık saygı duruşunda bulundular. Ar-
dından Birtan Altınbaş’ın mücadelesi, yaşamı ve nasıl katledildiği anlatıldı. Daha
sonra köye gidilip ailesi ziyaret edildi, sohbetler edildi. Daha sonrasında köy halkıyla
sohbet edildi ve 25 Yürüyüş Dergisi köy halkına ulaştırıldı. Yapılan sohbetlerde mü-
cadelenin devam ettiğini ve Birtanların bitmediğini, bitmeyeceğini vurgulayan
Tekirdağ Dev-Genç’liler köyden ayrıldı.

Mezarlarına Sahip Çıkmayanlar
Geleceği Kazanamaz

12 Ocak 1995 tarihinde Diyarbakır'da kaldıkları evde polis tarafından katledilen
4 TÖDEF'liden birisi olan Refik Horoz, Hatay
Samandağ’a bağlı Yaylıca Beldesi’ndeki mezarı
başında 12 Ocak’ta düzenlenen törenle anıldı.
Ardından, 21 Mart 1996'da katledilen Yaşar
Devrim Aslan'ın Yaylıca’daki mezarı başında
anma düzenlendi. Saygı duruşuyla başlayan
anmalarda, şehit mezarlarına karanfiller bırakıldı
ve “Devrim Şehitleri Ölümsüzdür”, “Kahra-
manlar Ölmez Halk Yenilmez” sloganları atıl-
dı.

Aynı anda bir grup Dev-Genç’li, Dursun-
lu’da Selim Yeşilova’nın mezarı başına giderek
mezara karanfil bıraktı ardından 1 dakikalık
saygı duruşunda bulundular. Saygı duruşunun
ardından Dev-Genç’liler “Güneşi İçenlerin
Türküsü” şiirini okudu.

Dersim’de
Coşkulu “Sür

Gerilla” Türküleri

Şehitlerimizin Mezarlarında Ot Bitmeyecek
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Halk Cepheliler Berkin Elvan i̇çin Taksim Anıtı’nın önünde pankart açıp eylem yapıyor. 

AKP’nin faşist polisleri Halk Cephelilere yine saldırıp zorla işkence yaparak gözaltına alıyor

Faşist terörünüz vız gelir; üçüncü bir grup Halk Cepheli tekrar Çıkıyor Taksim’e 

AKP’nin faşist polisleri Halk Cepheliler’e saldırıp zorla işkence yaparak gözaltına alıyor

Halk Cepheliler 2 günde 3. kez çıkıyor Taksim’e... ve yine faşit terör...



Halk Ayaklanması’nda yaralanan Berkin 220 günü
aşkın zamandır uyuyor. Yaşıtları okula gidip karne alırken
o liseli olamadı. Onu ekmek alırken haince vuranlar,
katletmek için uğraşırken, Halk Cepheliler hesap sormak
için kinini daha da büyütüyor. Türkiye’nin her yanında
Berkin eylemleri sürüyor. “Sabrımızı sınamayın” sloganıyla
sokakları, meydanları dolduruyoruz, her bir insanımız
Berkin olup hesap soruyor. “Sabrımızı sınamayın, Berkin’i
vuranları açıklayın!”

İstanbul
Taksim

22 Ocak günü Taksim Metro’da Berkin'in hesabını
sormaya giden Halk Cephelilere polis yine saldırdı.
“Sabrımızı Sınamayın Berkin’i Vuran Polisleri Açıklayın”
pankartını açan Halk Cepheliler sloganlarıyla, sesli ko-
nuşmalarla halkın dikkatini çektiler. Halkın da sloganlara
eşlik etmesi, alkışlaması katil sürülerini tedirgin etmiş
olmalı ki 2 Halk Cepheliyi apar topar tartaklayarak göz-
altına aldılar. Ardından ikinci grubun tekrar sloganlarla
Taksim Meydanı’na girdiğini gören polis onlara da
saldırdı ve toplam 5 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltı sırasında
halkın tepki gösterdiği katil sürülerine alkışlarla, yuhla-
malarla karşılık verildi. 

Kartal
Kartal Halk Cephesi, 18 Ocak'ta Kartal’da yapılacak

olan, “Sabrımızı Sınamayın! Berkin Elvan’ı Vuranları
Açıklayın” yürüyüşüne çağrı eylemlerine devam ettiler.

15 Ocak günü, Kartal Merkez, Topselvi, Uğur Mumcu
ve Yakacık’ta bildiri dağıtımı ve kuşlama yapıldı. Kartal
Baba Alt Geçidi, Kilise, H. Ali Yücel Kültür Merkezi,
Çavuşoğlu Alt Geçidi, Yasin Ağa Alt Geçidi, Çay
bahçeleri, Hamam Sokak ve Topselvi mahallelerinde 20
adet ozalit asıldı. Kartal Merkez, Karlıktepe ve Topselvi
mahallelerinde, “Diren Berkin Kartal Seninle", "Berkin
Elvan Onurumuzdur", "Umudun Çocuğu Berkin Elvan",
"Berkin Elvan’ın Hesabını Soracağız", "18 Ocak’ta Ber-
kin’in Hesabını Sormaya Kartal’a Saat 19:00’da, Diren
Berkin" Halk Cephesi imzalı yazılamalar yapıldı.

18 Ocak'ta Ahmet Şimşek önünde buluşan Halk Cep-
heliler “DİREN BERKİN SENİNLEYİZ" ve "SABRIMIZI
SINAMAYIN! BERKİN ELVAN’I VURAN POLİSLERİ
AÇIKLAYIN" Kartal Halk Cephesi imzalı pankartların
arkasında kortej oluşturdular. Halk düşmanı AKP’nin
işkenceci polisleri, kitlenin önüne geçip yürüyüşü en-
gellemeye çalıştı. Berkin Elvan’ın hesabını sormakta
kararlı olan Halk Cepheliler, minibüs yolunu keserek
meşaleleri ve flamalarıyla  yürüyüşe geçtiler. Kararlı ve
öfkeli olan Halk Cepheliler yürüyüş boyunca sık sık slo-
ganlar atarak Kartal Meydanı’na yürüdüler. 

Burada yapılan basın açıklamasının ardından Halk
Cepheliler işkenceci halk düşmanı polisleri işaret ederek
“halkımız, 14 yaşındaki Berkin Elvan’ı komaya sokan
bu halk düşmanlarını iyi tanıyın. Kartal polisi hazımsızlık
ve tahamülsüzlük içerisinde saldırıyor. Berkin’in resimlerini
tek tek yırttılar. Berkin’in ismini duvarlardan sildiler.
Yürüyüşümüzü engellemeye çalıştılar ama başaramadılar.
İşte buradayız ve bir kez de Kartal'dan haykırıyoruz, he-

Umudun Çocuğu Berkin’i Vuranların Kimliğini Açıklayın

Sabrımızı Sınamayın,
Berkin’i Vuranları Açıklayın!
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pimiz birer Berkin olup, Hasan Ferit olup karşılarına
dikileceğiz. Kahrolsun Faşizm Yaşasın Mücadelemiz”
diyerek teşhir ettiler. Açıklamanın ardından çekilen
halaylar ve uçurulan dilek fenerleriyle yürüyüş sona
erdi. Yürüyüşe 153 kişi katıldı.

Ankara
Ankara'da Dev-Genç'liler, polis tarafından kafasından

gaz kapsülüyle vurulan umudun çocuğu Berkin Elvan
için 16 Ocak'ta Yüksel Caddesi'nde acılan masada bir
araya geldi. Berkin Elvan'ın süreci halkımızla payla-
şılırken, Berkin'i vuran işkencecilerin kimliklerinin
bile hala açıklanmadığı anlatıldı. 5 saat açık kalan
masada 200 bildiri ve 25 adet Yürüyüş Dergisi’nin
dağıtımı yapıldı. Ayrıca ; "Diren Berkin Dev-Genç
Seninle", "Halk Uyanırsa Berkin Uyanır", "Sabrımızı
Sınamayın Berkin'i Vuranları Açıklayın" yazılı 3 ozalit
asıldı.

Adana
Berkin Elvan’ı vuran polislerin yakalanması ve yar-

gılanması için devam eden “Adalet İstiyoruz” eylemleri
bu hafta da yapıldı. 18 Ocak günü Adana İnönü
Parkı’nda bir araya gelen Halk Cepheliler bir kez daha
Berkin’in sesi oldu. 220 günü aşkın zamandır Okmeydanı
Araştırma Hastanesi’nde komada yatan Berkin için
dilek balonları uçuran Halk Cepheliler “Berkin’i vuran
polislerin ve emir verenlerin yakalanması için buradayız,
adalet yerini bulana kadar her hafta burada olmaya
devam edeceğiz” dediler. Yapılan açıklamada atılan
sloganlarla birlikte dilek balonları  uçuruldu.

Yürüyüş Dergisi, Gençlik Federasyonu, Halkın Hukuk
Bürosu, İdil Kültür Merkezi ve birçok haklar ve özgürlükler
derneğine 18 Ocak 2013 tarihinde şafak vakti yapılan
polis baskınlarında yüzlerce kişi gözaltına alınmış ve 50’ye
yakın kişi tutuklanmıştı. 

Aradan 1 yıl geçtikten sonra tutsak olan 13 kişinin
davası 21 Ocak günü İstanbul Adliyesi’nde görüldü. Saat
9.15 sıralarında devrimci tutsakları sahiplenen 2 Halk
Cepheli henüz pankartlarını dahi açamadan işkenceyle
gözaltına alındılar. Gözaltına alınanların isimleri Helin
Bölek ve İlkay İşler’di. 

2 kişi gözaltına alındığı esnada Yürüyüş Dergisi muhabiri
Mehmet Emin Kaçmaz, “Yürüyüş Dergisi Çalışanları
Doğan Karataştan ve Yeliz Kılıç Serbest Bırakılsın/Yürüyüş
Dergisi” yazılı pankartı açtı. Pankartı açıp slogan ve sesli
çağrılarla 18 Ocak’taki saldırıyı anlatan muhabirimiz Kaç-
maz, hızla C kapısına ilerledi ve orada polislerin saldırısı
başladı. Saldırıya geçen polis ve güvenlikçiler zorla pankartı
almaya çalıştılar. Fakat başaramayınca pankartla beraber
gözaltına alındılar. Kaçmaz Adliye binası içinde bulunan
karakola götürüldükten sonra 3000 lira para cezası kesilerek
serbest bırakıldı.

16. Ağır Ceza Mahkemesi’nde başlayan duruşmada
ortak gündem gizli tanıklardı. Yargılanan 13 devrimci
tutsağın da tutuklanma gerekçeleri gizli tanık ifadeleriydi.
Tüm tutsaklar ve avukatlar gizli tanık denilen şeyin ne
kadar mantıksız olduğunu ve insanların bu akıldışı ifadelerle
tutuklanamayacağını vurguladılar. 

Nazilerin Propaganda Bakanı Joseph Goebells’in “Sanat
sözünü duyunca elim silahıma gidiyor” sözü ile bu nefretin,
sanatın halkın duygularını nasıl ateşleyebileceği ve iktidarları
nasıl da yıkabileceği anlatıldı. Yıkımlara, yozlaşmaya ve
emperyalizmin her türlü saldırısına direnmenin insan olmanın
gerekliliği ve devrimciliğin de temeli olduğu anlatıldı. Ve
en büyük sorumluluğu da Hasan Ferit Gedik’in yerine
getirdiği söylendi.Mahkemede savunma yapan devrimci
tutsaklar  “Ülkemizde Kübra bebekler açlıktan ölüyorsa,
Ayaz bebekler açlıktan ve soğuktan ölüyorsa, buna rağmen
hala AKP’lilerin çocukları zevk sefa içinde yaşıyorsa, bir
ailenin maaşını bir gecede yiyorlarsa bu ülkede adaletten
de söz edilemez, bize niye devrimcilik yapıyorsunuz da
denilemez” dediler. Çelik ve Ateş isimli gizli tanıkların
akıldan yoksun, kollu makina gibi aynı lafları tekrar ederek
yüzlerce devrimcinin tutuklanmasına sebep olduğu anlatıldı.
Ve 13 devrimci tutsağın tutuklanma sebebi gizli tanık
ifadeleri olduğu için tüm sanıkların tahliyesi talep edildi.
Saat 21.00’a kadar süren mahkemede Doğan Karataştan ve
Fatih Özgür Aydın’a tahliye kararı verildi, mahkeme 29
Nisan’a ertelendi.
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Gizlenilmeye Çalışılan
Tanıklar Değil,

Faşizmin Acizliğidir!

Ankara

Kartal
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BUNLAR AKP’NİN 
HIRSIZ BAKANLARI; 
SUÇLARINA BAKIN!

 Eski Ekonomi Bakanı Zafer Çağ-
layan: 28 kez toplam 52 milyon dolar
rüşvet almak,

 Eski İçişleri Bakanı Muammer
Güler: 10 kez toplam 10 milyon dolarlık
rüşvet almak, 

 Eski AB Bakanı Egemen Bağış:
3 kez 1.5 milyon dolarlık rüşvet almak 

17 Aralık'tan beri oligarşi içi çatışmada pisliklerin
bir bölümü daha ortaya saçıldı. Ve daha da saçılmaya
devam ediyor.

Son olarak yolsuzluk ve rüşvet operasyonları kapsa-
mında 4 eski bakan ile ilgili savcılık tarafından hazırlanan
fezlekeler Adalet Bakanlığı'na yollandı. Fezlekelerde
şunlar yer alıyor;

-Eski Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan: 28 kez
toplam 52 milyon dolar rüşvet almak, suç işlemek için
örgüt kurmak, sahte belgelerle ihracat, Kaçakçılık Ya-
sası'na muhalefet. 

Rıza Sarraf ile telefon konuşmasında "Cari açık dü-
şüyor, 3 aylığına altın ihracatına yönelelim" dediği,
Gana'dan 1 Ocak 2013 tarihinde uçakla "minarel sample
(doğal taş)" bildirimi yapılarak Türkiye'ye 1.5 ton altın
sokulmak istendiği, bunun 1280 kilogramının tespit edil-
diği, 250 kilogramının ne olduğunun bilinmediği, sahte
belgelerle 5 bin tonluk gemiyle 150 bin tonluk ihracat
yapılmasına onay verdiği ileri sürülüyor. Fezlekede, şüp-
heliler arasında geçen konuşmalarda 150 bin tonluk ih-
racatla ilgili, "Bu işi doğru dürüst yapın, bu kadar olur
mu? 5 bin tonluk gemiyle 150 bin ton ihracat nasıl ya-
pılır" ifadelerinin kullanıldığı kaydediliyor.

-Eski İçişleri Bakanı Muammer Güler: 10 kez,
toplam 10 milyon dolarlık rüşvet almak, suç işlemek
amacıyla örgüt kurmak, nüfuz suistimali, suçluları ka-
yırmak.

-Eski AB Bakanı Egemen Bağış: 3 kez 1.5 milyon
dolarlık rüşvet almak.

Hepsi boğazlarına kadar pisliğin içindeler. Bir de,

sütten çıkmış ak kaşık rolü yapıyorlar. Devlet olanaklarını
kullanarak pisliklerinin üzerini örtmeye çalışıyorlar.
Ağızlarından dini imanı eksik etmeyenlerin, "tüyü bit-
memiş yetimin hakkı" diyenlerin yolsuzluklarını, pis-
liklerinin, rüşvetlerini ifade edecek kelimeler yetersiz
kalıyor.   

Yine yakın zamanlarda Başbakan'ın telefon konuşmaları
da basına yansıdı.Kayıtlarda Başbakan Erdoğan ile
patronlardan Mustafa Latif Topbaş, Beykoz yakınla-
rındaki bir orman arazisi ile ilgili konuşuyor. Topbaş,
Erdoğan'a  orman arazilerindeki yapılaşma iznini kas-
tederek  "bu şey çıkacak mı, yüzde 6 meselesi diyordunuz.
İhtimali var mı onun" diye soruyor. Erdoğan da
değişikliği yapacaklarını söylüyor. Topbaş da "anladım.
Allah razı olsun" diyerek telefonu kapatıyor.

Bir başka telefon konuşmasında ise Sinpaş adlı inşaat
firmasının sahibi olan Avni Çelik, İBB (İstanbul Bü-
yükşehir Belediyesi)'nin toplu konut yapan şirketi KİP-
TAŞ'ın genel müdürü İsmet Yıldırım'a Orman Arazi-
lerindeki Yapılaşma İzni Yasasını soruyor. Yıldırım da
"Kanun çıkartıyoruz abi. Bu torba yasasına giriyor.
Tayyip Bey ile görüştük uzun uzadıya. Kanun olayından
sonra işler daha da kolaylaşacak. Artı kanuna şeyi de
koyuyoruz, yollar ve otoparklar hariç diye, onu takip
ediyorum su bakanımız Veysel Abi ile" diyor. 

Daha önce ortaya çıkan bir kayıtta ise Ali Ağaoğlu,
İBB Meclis Üyesi Timur Soysal'a telefonda "orada bak
şunu söyleyeyim, bak ben onu bakanlığa yaptırmadım
açık da net de konuşuyorum... Başbakan'a yaptırdım.
Yani yapmadınız yapmadınız... Kadir Bey bin kişinin
önünde söz verdi, bu ay dedi, önümüzdeki ay dedi yap-
madı. Ben de gittim sayın patrona söyledim. Büyük
patrona... O da direk bakana talimat verdi, halledin
burayı dedi, yani o da gitmiş..." diyor. Erdoğan Ağaoğlu'na
her türlü kolaylığı sağlarken kendi payını da alıyor
tabiki. Daha sonraki bir telefon konuşmasında ise Ağaoğlu
"Büyük patron bize faturayı kesti" diyerek gülüyor
ve Ataşehirdeki 20 dönümlük yaklaşık 200 milyon de-

AKP’NİN KENTSEL DÖNÜŞÜMÜ
YAĞMA VE TALANDIR
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ğerindeki araziyi Erdoğan'ın oğullarının
yöneticisi olduğu vakfa bağışladığını
söylüyor.

Bugün ortaya çıkan pislikler buzda-
ğının görünen yüzü kadar bile değildir.
11 yıllık AKP iktidarı boyunca ülkemizi
yağmamadılar ve talan ettiler. Ülkemizde
neredeyse satmadıkları toprak parçası,
akarsu, pazarlamadıkları orman, özel-
leştirmedikleri kurum kalmadı. İhaleler,
duble yollar, AVM'ler, köprüler, havaa-
lanları.. ve daha birçok şeyi kendileri
için kara dönüştürdü iktidar.    

Kentsel dönüşüm ile ilgili düzenle-
meler yapmaya başladıklarından beri
ortada dönüşüm değil yağma ve talan
var diyorduk. 

İşte yağma ve talan! 

Kentsel dönüşüm adı altında işte
böyle yağmalıyorlar. Ki bu ortaya çıkanlar
yağmaladıklarının çok küçük bir kısmıdır. 

Bunu söylerken elbette bir kehanette
veya tahminde bulunmuyorduk. Düzenin
nasıl işlediğini biliyoruz. Sömürü ve zu-
lüm çarkının nasıl döndüğünü biliyoruz.
Faşizmi tanıyoruz.

Ülkemizde düzen partileri ve parla-
mento tekellerin çıkarlarını  koruyan ve
istedikleri yasaları yapan kurumlardır.
AKP de halkın değil, tekellerin iktidarıdır.
Onların uşağıdır. Aldıkları milyon dolarlık
rüşvetler de yaptıkları uşaklık görevlerinin
karşılığıdır.

Faşizm halka düşmandır. Bu yüzden
halkı karşısına almadan tek bir adım
atamaz. Sabahlara kadar çalışarak ge-
çirdikleri torba yasaların, kanun hük-
münde kararnamelerin, afet yasalarının
altında hep halka soygun, tekeller için
ise yeni yağma ve talan izinleri vardır.
Sabahlara kadar patronların yağma ve
talanı için uğraştılar. İki göz kondumuza
göz dikip, depreme dayanıklı evler ya-
pacağız diyerek peşkeş çektiler.  

Tekrar edelim. Kentsel dönüşüm yağ-
ma ve talan demektir. 

Yağma ve talana dur demek için,
evimizden, mahallemizden şehir dışına
sürülmemek, sokakta kalmamak için
kentsel dönüşüme karşı mücadele et-
meliyiz.  Milyonları halk meclislerinde
örgütlemeli, yağma ve talan düzenine
son vermeliyiz.

Çağdaş Hukukçular Derneği
(ÇHD) İstanbul Şubesi tarafından
18 Ocak günü İstanbul Barosu
Staj Eğitim Merkezi’nde basın
toplantısı düzenlendi. ÇHD’nin
hazırlamış olduğu “Avukatlara Yö-
nelik Eski Bir Tehdit Olarak Devlet
Tehdidinin İki Yıllık Bilançosu
(2011-2013)” başlıklı raporun da-
ğıtılmasıyla başlayan toplantının
açılış konuşmasını Av.
Şerife Ceren Uysal
yaptı. Uysal
yaptığı ko-
n u şm a d a
toplantıyı
1 8
Ocak’ta
yapmala-
rının ne-
deninin ,
18 Ocak
2013’te ya-
şanan ve ardın-
dan birçok avukat-
la birlikte ÇHD Genel
Başkanı Selçuk Kozağaçlı ve ÇHD
İstanbul Şube Başkanı Taylan Ta-
nay’ın da tutuklandığı baskının
yıldönümü olduğunu söyledi. Ay-
rıca Av. Uysal, devletin bu saldı-
rıları ile yoksulların adalete ulaşım
hakkının engellenmeye çalışıldığını
da belirtti.

Ardından söz alan Av. Gülbin
Aydın hazırlanan raporun sunu-
munu yaptı. Sunumun ardından
ÇHD’li tutuklu avukatlar arasında

yer alırken geçtiğimiz ay tahliye
olan Av. Şükriye Erden söz aldı.
Erden, işlerinden çıkartılan işçilerin,
barınma hakları ellerinden alınan-
ların, devrimcilerin, Marksist-Le-
ninistlerin, sosyalistlerin avukatları
olduklarını, Halkın Hukuk Bürosu
çalışanlarının yıllardan beri işken-
celer gördüğünü, kurşunlandığını,
katledildiğini ve onların yolundan

ilerlediklerini belirtti. 
“Hak aramayı,
direnmeyi mü-

vekkillerimiz-
den öğrendik,
öğrendikle-
rimizi uy-
guladık ve
uygulaya-
cağız. On-
lardan daha

çok şey öğre-
neceğiz” diyen

Şükriye Erden
sözlerini halkın ek-

mek, adalet ve özgürlük
mücadelesi içinde yer alan avu-
katlar olduklarını ve bundan vaz-
geçmeyeceklerini söyleyerek bi-
tirdi.

Yapılan basın toplantısının so-
nunda 24 Ocak olan Tehlikedeki
Avukatlar Günü’nde bu sene
1991’den bu yana 400 avukatın
katledildiği ve baskının artarak
devam ettiği Kolombiya Konso-
losluğu önünde 12.30’da yapılacak
eylemin duyurusu yapıldı.

Hak Aramayı
Müvekkillerimizden Öğrendik,

Vazgeçmeyeceğiz!



“Minareyi çalan kılıfını
hazırlar”mış.  

Şimdi bakıyoruz Etiler’de
bir arsa var. Polis Okulu'nun
bulunduğu arsadan bahsediyo-
rum. Oranın nasıl bir senaryoyla
ranta açıldığını ve senaryo üze-
rinden kimlerin ne kadar rant
sağladığını 17 Ocak tarihli Yurt
Gazetesi’nde gördük. Kısaca
bahsetmek gerekiyor, bunlar
bu arsayı nasıl kendilerine dev-
şirmişler.

Tabi oradaki arazi değerli
olunca, oraya AVM de yapılır,
rezidans da yapılır... Bu insan-
lar, bütün devlet olanakları el-
lerinde olduğu için her türlü
şeyi istedikleri gibi yapıyorlardı.
Etiler Polis Okulu'nun arazisi
için ilk olarak Afet Yasası çı-
kartılıyor. 

Ne işe yarıyor bu Afet Ya-
sası? Bakanlar Kurulu kararıyla
istedikleri bir bölgede istedikleri
bir alanı "riskli bölge" ilan
edebilmelerini sağlıyor. Yani
kentsel dönüşüme açılmış bir
alan oluyor. Sonrasında Eti-
ler'de Polis Okulu, Çevre ve
Şehircilik Bakanlığı tarafından
"Ticaret ve Hizmet" alanı
olarak ilan edilip, İçişleri Ba-
kanlığı ile İstanbul Büyükşehir
Belediyesi (İBB) arasında bir
protokol imzalandı arazinin
İBB'ye devri için. Tabi arazinin
ihaleye açılabilmesi için "riskli
alan" ilan edilmesi gerekiyor-
du. Devletin bütün olanakları
ellerinde olan birileri için bu
zor olmasa gerekti ki zor ol-
madı. Hemen orayı "Riskli
alan" ilan ettiler daha önce
çıkarttıkları Afet Yasası'na da-
yanarak. Sonrasında Necmettin
Bilal Erdoğan ve hırsız çetesi,
bu milyar dolarlık araziyi pay-

laşmak için devreye girdiler.
El Kaide'nin finansörü olarak
tanınan Yasin El Kadı'nın
mimarını yurt dışından getirtip
daha ihaleye açılmamış bir
yerin planlarını çizdirdiler.
Nasıl olsa ihale onlarındı. Ba-
bası başbakan olan birisi iha-
leyi başkasına mı verir hiç.
O riskli alana üç gökdelen
yapılması öngörülüyordu. Bi-
lal Erdoğan ve hırsız çetesi
bütün hazırlıklarını yapıyor-
lardı. Tabi rant büyük olunca
paylaşması da uzun sürüyor.
Aralarında toplantılar oluyor-
du. Bunlardan bazıları polis
takibine takıldı ve olaylar pat-
lak verdi.

Tabi bu olaylar bu yönde
patlak verince. 17 Aralık Ope-
rasyonu’nun üzerinden geçen
1 haftanın ardından, yani bü-
tün deliller karartıldıktan sonra
Kadir TOPBAŞ (İBB Başka-
nı) bir basın açıklaması dü-
zenledi.

Açıklamada elinde birer
tapu ve söylenilen herşeyin
bir yalandan ibaret olduğun-
dan, kendilerine kumpaslar
kurulduğundan  bahsetti. Dü-
şünün, şimdi bir hırsıza, polis
kayıtlarına girme izni verilse
oradaki kendi kayıtlarını siler
mi, silmez mi? Ki bu insanlar
devletin bütün olanaklarına
sahipler, bakanlarından, be-
lediye başkanlarına kadar pis-
liğin içine batmışlar. Sonra
da her şeyi ayarladıktan sonra
bazı bakanlar istifa ettiriliyor,
bazı belediye başkanları basın
açıklaması yapıyor. Sanki
halkla alay ediyorlar. 

Ondan sonra da başbakan
çıktı "Benim çocuğum böyle
bir şey yapacak ben çocu-

Başbakan Erdoğan; ‘Benim oğlum yolsuzluk yapsın evlatlıktan 
reddederim’ diyor... Hiçbir şey yapamazsa yasa çıkartır! 

Minareyi çalan hırsız kılıfını hazırlar... Hırsız AKP’de kılıf çok...

Çaldıkları Halkın Emeğidir... Alın Teridir... 

AKP'nin Paçalarından Pislik 
Akıyor! Pisliği Devrim Temizler
17 Aralık 2013 tarihinde açığa çıkan

AKP'nin yolsuzluklarında öyle detaylar var ki,
halk düşmanlarının nasıl da zevk-ü sefa içinde
yaşadığını gösteriyor. Halktan çalıp kendi ceple-
rine aktaran iktidar öylesine obur ki, halkın ka-
nını, canını, etini iştahla yemişler, yiyorlar...

Yeni başlattığımız bu köşede, AKP'nin yol-
suzluklarındaki doymak bilmezliği teşhir edece-
ğiz. 

İçişleri Bakanı Muammer Güler'in oğlu, ayda
30 bin dolar maaşla Reza Zarrab danışmanlık
hizmeti vermiş... Zarrab'ın küçük-büyük bütün
pis işlerini yapmış...  Karşılığında ise 15 seferde
6 milyon dolara para almış. Nasıl bir engin bil-
gisi varsa, fiyatı toplamda 6 milyon dolar etmiş.

Hırsızlar uyanık aynı zamanda... Hemen ken-
dilerine bir görev de uydurmuşlar: DANIŞ-
MANLIK!

Muammer Güler İçişleri Bakanı olunca, Zar-
rab’a, “Gözümüz aydın, gücümüze güç geldi”
demiş.

Zarrab'a koruma polisi verilmesinden, emni-
yet şeridinden geçiş üstünlüğüne kadar ne iste-
diyse yapmışlar. 

Zarrab’ın 3 yakınına 1’er milyon karşılığın-
da istisnai vatandaşlık verilmiş. 

Muammer Güler, Zarrab’ın canını sıkanlar
hakkında “Terbiyesizin kafasını koparırım” de-
miş; biri onu şikâyet etmişse, “Sürdüm onu;
daha fazla şey yaparsa ‘Bana rüşvet verdi’ diye
şikâyet et” diye bir akıl vermiş! 

Basında Zarrab aleyhine haber çıkmamasını
sağlamışlar. Zarrab, kendisini kızdıranlar için
“Onu zindana attıracağım” diye dayılanır olmuş.

Çaldıkları bizim emeğimiz, yedikleri bizim
etimiz, içtikleri bizim kanımızdır!

Bu düzen böyle gitmeyecek... 

Devrimle temizleyeceğiz AKP'nin pislikleri-
ni.

ÇALDIKLARI EMEĞİMİZ, YEDİKLERİ
ETİMİZ, İÇTİKLERİ KANIMIZDIR!
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ğumu evlatlıktan red
ederim" dedi. Başbakan
bugün söylediğini yarın
inkar edeceğini bildiği
için şimdiden böyle bol
keseden sallıyor. Ki bu
onunla çocuğu arasında,
ister evlatlıktan reddeder
ister etmez.

Sizin bu ülkede ya-
salar karşısında bir so-
rumluluğunuz yok mu?
Yasalar sadece halk için
mi geçerli? 

İstediğiniz gibi hır-
sızlık yapın, yolsuzluk yapın, rüşvet
alın... sonra çok “yüce” bir davranışta
bulunmuş gibi “evlatlıktan reddede-
rim” deyip kendinizi temize çıkartın... 

Çaldığınız halkın parasıdır. Bizim
emeğimizi, alın terimizi çalıyorsu-
nuz... Sen evlatlıktan reddetsen ne

olur etmesen ne olur? Hani hukuk
devletiydi bu devlet? Hırsızlığın, yol-
suzluğun, rüşvetin yasalar karşında
bir yaptırımı, cezası yok mu? 

Yoksul halk üç kuruş kredi bor-
cunu ödeyemeyince tepesine biner
elinde avucunda neyi var, neyi yoksa

haczedersiniz... Maaşı
varsa maaşına el ko-
yarsınız... Hele ki hır-
sızlık, yolsuzluk gibi
bir suç işlerse hemen
tutup hapse atarsınız...
Milyon dolarları çalın;
“Evlatlıktan rededde-
rim” deyip sıyrılın işin
içinden...

Hırsız hırsızı red-
dedecekmiş...

Çaldıklarınız hal-
kın emeğidir. Halkın
alın teridir... El Ka-

dı’lara, krallara, şeyhlere sattığınız
toprakların her karışı için halkımız
kanıyla bedel ödemiştir. 

Yaptığınız hırsızlıkların hesabını
halka vereceksiniz. “Evlatlıktan red-
dederim” diyerek hırsızlığın, yol-
suzluğun üstünü örtemezsiniz... 

Sendika Hakkımıza
Sahip Çıkalım!

14 Ocak’ta Ankara'nın Çankaya Beledi-
yesi'nde DÜZEY GÜVENLİK isimli taşeron
güvenlik şirketi firmasında çalışan Güven-
lik-Sen Ankara temsilcisi Ömür Tekin, şir-
ketin "Daralmaya gidiyoruz" bahanesi ile
işten çıkarıldı. 3 gündür oturma eylemi
yapan Ömür Tekin işe geri alınana kadar
eylemini sürdüreceğini ve halkın desteğini
beklediğini açıkladı. 

Tekin ayrıca işten çıkarılmasının gerçek
nedeninin sendikal örgütlenme olduğunu da
belirtti. İşten çıkarılmasının sorumlusunun
sadece taşeron firma olmadığını, ayrıca Çan-
kaya Belediyesi'nin de bu iş anlaşması fes-
hinden sorumlu olduğunu vurguladı.

Ömür Tekin’in eylemi Çankaya Belediyesi
önünde sürüyor.

Halil Top Serbest Bırakılsın!      
Çorum Pir Sultan Abdal Derneği üyeleri ve Pir Sultan Abdal

dostları 11 Ocak’ta, dernek başkanları Halil Top'un serbest
bırakılması için eylem yaptı. Açıklamada: “Alevi kültürünü yaşatma
faaliyetlerini sürdüren arkadaşımız, başkanımızın tutuklanmasından
2 gün önce gözaltına alınmış, başkanımızın aleyhine yalan ifade
vermesi için zorlanmıştır. Fakat arkadaşımızın iradesinden dolayı
amaçlarına ulaşamamışlardır. Hırsını alamayan AKP polisi, arka-
daşımızı tekrar gözaltına alıp ona türlü işkenceler yapmış, baskılara
maruz bırakmıştır. Ancak arkadaşımızın gösterdiği örnek davranış
insanlık onurunun işkenceyi yeneceğini bir kez daha göstermiştir”
denildi. 

Sloganlarla başlayan eylem basın açıklamasının okunmasından
sonra davul ve zurna eşliğinde halaylarla son buldu. Dernek üyeleri
son olarak başkanlarının serbest bırakalacağı güne dek eylemlerini
sürdüreceklerini belirttiler.

Halil Top’un duruşma tarihi de belli oldu. Mahkeme 3 Şubat’ta
Samsun’da görülecek.
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TOBB, TZOB, TÜRK-İŞ, HAK-
İŞ, MEMUR-SEN, TESK başkanları
“Türkiye Hepimizin” diye açıklama
yaptılar...

Ne diyorlar açıklamalarında: 

“Demokrasiyi, ekonomiyi ve iş
dünyasını tehdit eden yolsuzluk ve
paralel devlet iddialarının üzerine
kararlılıkla gidilmesini istiyoruz.
Demokrasinin temel ilkelerinden
kuvvetler ayrılığını, kuvvetler ça-
tışmasına dönüştürecek tartışma-
lardan ayrışmalardan kaçınılmasını
istiyoruz. Küresel krize rağmen sür-
dürdüğümüz ekonomik başarıları-
mızın sekteye uğratılmasına izin ve-
rilmemesini istiyoruz. Türkiye'nin
uluslararası imajını sarsacak giri-
şimlerden hassiyetle uzak durulma-
sını istiyoruz. Türkiye için üreten-
lerin, istihdam sağlayan kurum, ku-
ruluş ve şirketlerimizin, itibarlarının
zedelenmesini, kamplaşmalara kur-
ban edilmesini istemiyoruz. İfade,
düşünce, inanç ve teşebbüs hürri-
yetini güçlendirecek, özel hayata
saygıyı pekiştirecek bir anayasa is-
tiyoruz.” 

Patronlar, bu açıklamayı halkı,
Türkiye'yi çok sevdikleri için yap-
mıyorlar... 

17 Aralık'tan bu yana süren AKP
ve Fethullah kavgasının sona ermesini
istemelerinin nedeni gayet basit: Es-
kisi gibi Türkiye'yi sömürmeye, yağ-
malamaya ve talan etmeye devam
etmek istiyorlar. Karlarına kar katmak
istiyorlar...  

Nasıl istemesinler ki!

12 yıllık AKP iktidarı döneminde
kazanan hep onlar olmuş...  

Ekonomist Dergisi’nin 2004 yı-
lından itibaren her yıl gerçekleştirdiği
en zengin yüz Türk araştırmasında,
en zengin yüz Türk'ün serveti 176.4
milyar dolar ile 227 milyar dolar
arasındaymış.

En zengin yüz
Türk arasında ser-
vetlerini en hızlı art-
tıranlar ise AKP’ye
yakınlıkları ile bili-
nen BİM’in ana or-
taklarından Topbaş-
lar, Ali Ağoğlu ve
Erdoğan Demirören olmuş... 

Yine 2010 yılında Yapı Kredi
Bankası’nın sahibi Koçlar, Akbank'ın
sahibi Sabancılar, Garanti Bankası'nın
sahibi Şahenkler ve TEB (Türkiye
Ekonomi Bankası) sahibi Çolakoğlu
ailesi ile Tekstil Bank'ın sabihi Turgut
Yılmaz karlarını yüzde 50 oranında
artırmışlar... 

Böylece TÜİK'in yaptığı araştır-
maya göre en zengin yüzde 20 ile en
yoksul yüzde 20 arasındaki gelir
farkı 2012 yılına göre 8 kat... 

En zenginler ile yoksullar ara-
sındaki  yıllık gelir farkı Türkiye or-
talamasının 25 katı olmuş... 

İşte tüm bunlar 12 yıllık AKP ik-
tidarı döneminde oluyor... 

“Hepimizin Türkiyesi” derken
zenginliklerine zenginlik kattıkları
kendi Türkiye’lerinden bahsedi-
yorlar.

Çünkü bugüne kadar yoksulların
Türkiye’sinden hiç bahsetmediler,
onlar için tek bir açıklama yapmadılar,
tek bir adım atmadılar... 

Onlar çocuklarını yağla, balla
beslerken, çocuklarına mama alama-
yan annelerden, babalardan, ölen
Ayaz bebeklerden hiç bahsetmediler...
Gözleri görse, kulakları işitmedi... 

12 yıllık AKP iktidarında onların
kasaları dolarken halkın üçte biri
yoksulluk sınırında yaşamaya baş-
ladı... 

Her birinin şirketleri her yıl milyon
dolar kar ile yıl sonunu getirirken
yoksulların yarınını nasıl getirecek-

lerini, endişelerini, bu nedenlerden
dolayı ölenleri, intihar edenleri gözleri
hiç görmedi... 

Onların Türkiyesi’nde yoksullara,
emekçilere yer yok... 

Emekçilerin Türkiyesi’nde işsizlik
var. Hem de az buz değil... 

TÜİK’in yaptığı araştırmaya göre
genç işsiz sayısı 202 bin artarak 2
milyon 700 bin olurken, yüzde 20
sınırına dayandığını açıklıyor... Bu
rakamlar DİSK-AR araştırmasına
göre daha da yüksek... 

“Ne olacak bu işsizlerin, yoksul-
ların hali” diye soran bir patron, bir
sarı sendikacı var mı? Yok... Biraraya
gelip bir açıklama yaptıkları oldu
mu? Hayır. 

Utanmaz, arlanmaz işçi sendika-
ları, varsa yoksa işçiyi patrona nasıl
satacaklarını hesaplasınlar, ait olduk-
ları sınıfı unutup patronların kuyruk-
larına takılıp patron açıklamalarının
altına imza atsın. Her ay 4 kişilik bir
ailenin aylık geçimi için şu kadar
para gerekiyor deyip sonra kıllarını
kıpırdatmasınlar sonra da “sendika-
cıyız” diye ortalıkta görünsünler...   

İşte “Hepimizin Türkiyesi” diye
açıklama yaparken yalan söylüyor-
lar...

Gerçekler çok farklı... 

Onların Türkiyesi’nde Koçların
payına düşen yıllık 40.7 milyarlar
iken; bizim payımıza 985 tl'lik asgari
ücret düşüyor... 

Onun için “Hepimizin Türkiye-
si” diyemezsiniz...

TTOBB, TZOB, TÜRK-İŞ, HAK-İŞ, MEMUR-SEN ve TESK’ten Açıklama:   
“TÜRKİYE HEPİMİZİN, HEPİMİZ AYNI GEMİDEYİZ"

YALANCILAR... HALKIN BİNDİĞİ GEMİYLE ZENGİNLERİN BİNDİĞİ GEMİ AYNI DEĞİL

HEPİMİZ AYNI GEMİDE DEĞİLİZ!
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Halkın Türkiyesi ile zenginlerin
Türkiyesi bambaşka Türkiye’lerdir...
Halkın payına düşen açlık, yoksulluk,
sefalettir, işsizliktir, hastane kapılarında
sürünmektir, ilaç alamamaktır, çocu-
ğunu okula gönderememektir, kışın
soğukta donmaktır, yağmurlarda selden
boğulmaktır, “iş kazası” deyip katle-
dildiğimiz cinayetlerdir... Üç kuruş
borcumuzu ödeyemediğimizde her-
şeyimizin haczedilmesidir, hapisliktir...
Çamurlu yollar, damı akan evlerdir... 

Bizim yaşadığımız Türkiye ile
sizin Türkiyeniz aynı Türkiye değil... 

Ve açlığımızın, yoksulluğumuzun,
işsizliğimizin, sefalet içinde yaşa-

mamızın tek sorumlusu sizsiniz... 

Sizin kaygınız Türkiye felan değil,
karlarınızdır... Daha fazla kar edecek
bir yer bulduğunuzda birgün bile
durmadan tüm servetinizi alıp  oraya
gidersiniz... 

“Demokrasi”ymiş... Bu ülkenin
sokakları işkencehaneye döndü... İn-
sanlarımız katlediliyor sokaklarda...
Katilleri ellerini kollarını sallayarak
halka saldırmaya, katletmeye devam
ediyor... Neredeydiniz bugüne kadar? 

AKP-Fethullah iktidarı hapisha-
neleri doldururken, hapishaneler iş-
kence merkezleri gibi çalışırken, in-
sanlarımız sokaklarda katledilirken

12 yıl boyunca AKP’ye en büyük
desteği siz verdiniz... 

Geçin bu “hepimiz aynı gemi-
deyiz”, “hepimizin Türkiyesi” ya-
lanlarını... 

Sizin asıl kaygınız oligarşinin yö-
netememe krizidir. Bu krizin büyüt-
tüğü halkın öfkesidir. 

Korkunuz, oligarşi için çatışma
büyürken halkın öfkesinin de büyü-
mesinden, saraylarınıza, saltanatla-
rınıza yönelmesindendir. 

Siz de biliyorsunuz ki; AKP-Fet-
hullah kavgası bir yerde biter, taşlar
yerine oturur ama halkın, emekçilerin
kavgası büyüyecektir... 

Ankara
Kamu Emekçileri Cephesi, 18 Ocak'ta Ankara

Yüksel Caddesi’nde “İş Güvencesine, Örgütlenme
ve Direnme Hakkına Sahip Çıkan Devrimci Me-
murlara Özgürlük İstiyoruz. KESK’li Tutsaklar
Serbest Bırakılsın” talebiyle eylem yaptı.

19 Şubat 2013 tarihinde gözaltına alınarak tu-
tuklanan İstanbul ve Tekirdağ'daki KESK üye ve
yöneticilerinden 32'sinin yaklaşık bir yıldır hakim
karşısına çıkarılmadan F tipi hapishanelerde tutul-
duğunun belirtildiği açıklamada, 32'si tutuklu 56
devrimci memurun 23-24 Ocak tarihinde ilk kez
mahkemeye çıkartılacağı vurgulandı. Ve tüm halk
23-24 Ocak tarihinde Çağlayan’da bulunan İstanbul

Adliyesi’nde görü-
lecek mahkemeye
çağrıldı.

Eylemde “Dev-
rimci Memurlar
O n u r u m u z d u r ” ,
“KESK’li Tutsaklar

Serbest Bırakılsın”, “Gözaltılar Tutuklamalar Baskılar
Bizi Yıldıramaz”, “Emekçiyiz Haklıyız Kazanacağız”
sloganları atıldı.

17 ve 18 Ocak tarihlerinde de Ankara'da "İş Güven-
cesine Sahip Çıkan Tutsak Devrimci Memurlara Özgürlük!
KESK'li Tutsaklar Serbest Bırakılsın! 23-24 Ocak'ta İs-
tanbul/Çağlayan Adliyesindeyiz - Kamu Emekçileri Cep-
hesi" yazılı 10 adet pankart farklı yerlere asılarak,
mahkeme çağrısı yapıldı.

Ankara'da KEC üyeleri, 16 Ocak'ta da Mithatpaşa
Köprüsü üzerine 3x9 metrelik pankart astılar. 

İstanbul
İstanbul’da Kamu Emekçileri Cepheli memurlar, 23-

24 Ocak’ta İstanbul Adliyesi’nde görülecek KESK-KEC
davası için 22 Ocak günü Beşiktaş Meydanı yakınındaki
üst geçide devrimci memurların serbest bırakılması için
pankart astı. Bir saat asılı kalan pankart çevredekilerin
dikkatini çekti.

Tutsak Devrimci Memurlara Özgürlük!

Ankara

İstanbul
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Yaşamak özgürce ve tutsak etmeden
düşlerini umutlarını, genç olmak ana-
dolu topraklarında. Bıçkın bir başak gibi
boy vermek, genç olmak. Zindanlarda
Ümit Doğan Gönül, barikatlarda Sez-
gin Engin, ayaklanmalarda Berkin El-
van olmak. 

Memleket topraklarını esir eden
emperyalizm kendine en büyük tehdi-
di gençler olarak görür.  Onları sus-
turmak yozlaştırmak için uyuşturucu-
yu yaygınlaştırır.  Fuhuşa sürükler.
Halk kültürünün yerine yoz bir kültü-
rü koyar. 

Direnmenin yaşı yoktur tarih bunu
öğretmiştir. Kahraman Altunlarımız
İrfan Ağdaşlarımız Ümit Doğan Gö-
nüllerimiz kanıtlamıştır bunu can kan
bedel ödeyerek.  Kahraman Altun sa-
vaşçıdır umudun liselisidir.  Faşistleri
cezalandırmak için bıraktığı bombayı
halkına zarar gelir endişesiyle almak
için döndüğünde şehit düşer. 

İrfan Ağdaş Alibeyköy'de Kurtuluş
Dergisi dağıtırken faşist polisin kur-
şunlarının birine hedef olur. Ümit Do-
ğan Gönül'ün diğer bir ismi de
Umut’tur.  Umut erken büyümüştür. İz-
mir Buca Hapishanesi’nde tutsak düşm-
üştür hastalanıp zindanlarda şehit düşm-
üştür Ümit. Sezgin Engin, Gazi bari-
katlarının öncüsüdür, kurşunların hedefi
olduğunda umudun adını yazarken şe-
hit düşmüştür. 

Şehitlerimiz tarihimiz en büyük si-
lahımızdır, köklerimizdir. Berkin El-
van'ımız 227 gündür komada. M.  Hak-
kı AKSU faşizmin zindanlarında iş-
kenceye, zulme karşı direnmektedir.
Bizler   yeni geleneklerle ölüme, zin-
danlara yaşamın tüm erdemini kuşa-
narak direnmekteyiz. Yozlaşmaya fa-
şizme karşı bayrağımız Berkin Elvan-
larımızdır. Tarihimizden aldığımız güç-
le yürümekteyiz düşmanın üzerine
yeni gelenekler yaratmaktayız. Bizler
Anadolu’yuz özümüzü Anadolu top-

raklarından alıyoruz.  Tutmaz bu top-
raklarda, kir pislik yozluk.  Anadolu'dan
aldığımız güçle yükselteceğiz müca-
delemizi.  Daha nice Kahraman Al-
tunlar, İrfan Ağdaşlar çıkacak bu top-
raklardan.  

Bizler Liseli Dev-Genç'lileriz.  

Sistem, Liselerde Azgınca Saldırıyor
Liseli Dev-Genç’liler Direniyor!

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

Liseliyiz Biz

Kartal

Tutsak Öğrenciler İçin
Liseli Dev-Genç’lilerden Eylem
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Liseliyiz Biz

2014 yılına Berkin komada girdi. Dört gözle onun uya-
nışını,  aramızda oluşunu beklerken; umut ederken yeni
yıla,  yeni kavga yılına,  Berkin'in komada olduğu ger-
çeğiyle girmek zorunda kaldık. Onun için dilek feneri uçu-
rurken halka, ona ne olduğunu ve bunu kimlerin yaptığını,
asıl sorumlularını  teşhir ederken Berkin`in bizim yanı-
mızda olduğunu biliyoruz.

14 yaşında ömrünün baharında, cıvıl cıvıl tertemiz, bir
çocuk Berkin. Bizim arkadaşımız,  canımız,  kanımız,  kar-
deşimiz. AKP`nin katil, faşist polisleri insafsız, insanlıktan
yoksun bir biçimde, hedef gözeterek, bilerek ve isteyerek;
bakkala ekmek almaya giden Berkin`i gaz fişeğiyle ya-
raladı. Berkin işte bu yüzden 205 gündür komada. 205 gün-
dür; arkadaşlarından, hayatından, ailesinden kopuk. Biz
de 205 gündür Berkin'imizin gülüşüne, bakışına hasret bı-
rakıldık. Komada öylece yatan Berkin'e bunu yapanlar dı-
şarıda vicdanları sızlamadan, ellerini kollarını sallayarak
öylece geziyor. Berkin'e bunu yapanlar devlet eliyle
saklanıyor, yargılanmıyor. Tüm Türkiye'yi defalarca ol-
duğu gibi yine adaletsizliğe mahkum ediyor.

Biz de liseliyiz . Liseli Dev-Genç'liler olarak Berkin
için isteğimiz adalettir,  ona bunu yapanların yargılan-
masıdır. Biz biliyoruz ve istiyoruz ki; Berkin gözlerini aça-
cak, yaşamına kaldığı yerden  devam edecek. Ona bunu
yapanlar halkın ve tarihin yargısıyla bir kez daha yüzyü-

ze kalacaklar. Bir
çocuğun yaşamdan
uzak kalmasınına
sebep olanlardan Li-
seli Dev-Genç'liler
olarak hesap sora-
cağız. Bu adaletsizliğin kim tarafından dayatıldığını her
an haykıracağız. Berkin'in ölüme direnişi Liseli Dev-
Genç'lilere cüret verecek. Cüret zafere dönüşecek. 

Liseli Dev-Genç'liler sonuna kadar Berkin'in yanında
mücadele edecek.

Liseli Dev-Genç

Berkin Uyanacak ve 2014 Yılında
Kavgamızın İçinde Olacak!

Liseli Dev-Genç'liyiz Biz,
“Sonra” Demiyoruz, Bugünden

Kavgadayız!
3 Ocak'ta Liseli Dev-Genç'liler İstanbul Şişli'de ya-

zılama yaparken faşistler ve AKP’nin katil polisleri ta-
rafından saldırıya uğradı. Şişli Endüstri Teknik Meslek
Lisesi önünde öğrencilerin sorunlarını öğrenmek ama-
cıyla anket çalışması yapmak için masa açan ve faşist
AKP’nin polislerinin saldırısına uğrayarak gözaltına alı-
nan 2 Liseli Dev-Genç'li Rengin Çelik ve Eylem Ka-
yaoğlu daha sonra serbest bırakıldı.

AKP’nin Polisi Tehditlerle
Dev-Genç’lileri Yıldıramaz!

Son yıllarda Liseli Dev-Genç'liler ve ailelerini hedef
alan saldırılar artarak devam ediyor. Adana’da daha önce
üç Liseli Dev-Genç'linin ailesi polis tarafından tehdit edil-
mişti. Şimdi de iki Liseli Dev-Genç'linin ailesi kendile-
riyle birlikte karakola çağrıldı. Ailesiyle birlikte karakola
giden bir Liseli Dev-Genç'linin ailesini “Kızınızı o der-

neğe göndermeyin. Onlar kızınızı canlı
bomba yapar” diyerek korkuturken, Liseli
Dev-Genç'liye birkaç fotoğraf göstererek
“Bunları o dernekte gördün mü? Orada
kimler var?” gibi sorular soruldu. Polisler Li-
seli Dev-Genç’linin tepkisi üzerine ailesi ve
kendisi korkutulmaya çalışıladı ve tehdit etti.
Liseli Dev-Genç’liler, tüm baskılara rağmen
devrimci mücadeleyi yükseltmeye devam
edeceklerini açıkladılar.

Tutsak Dev-Genç’liler
Onurumuzdur

Liseli Dev-Genç’liler “Tutsak Öğrenci-
ler Serbest Bırakılsın” kampanyasının ça-
lışmalarını 17 Ocak’ta İstanbul Gazi Ma-

hallesi'ndeki Şair Abay Konanbay Anadolu Lisesi’nde
yaptı. Okul içine ''Tutsak Öğrenciler Onurumuzdur'', ''Tut-
sak Öğrenciler Serbest Bırakılsın'', ''Tutsak Dev-Genç’li-
ler Onurumuzdur'' yazılamaları yapan Liseli Dev-Genç'li-
ler,  koridorlarda, okul bahçesinde, okul müdürünün oda-
sına kadar kuşlamalar yapıp sesli konuşmalarla tutsak öğ-
renciler kampanyasını anlattılar. Ayrıca okulun caddeye
bakan tarafına ''Tutsak Öğrenciler Onurumuzdur'' pankartı
asılıp kuşlamalar yapıldı.
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Halkın Mühendis Mimarları, Halk
Bahçeleri'ni kuruyor... Tekellerin to-
humlarına karşı halkın emeğiyle, ko-
lektif üretimi hayata geçirerek, halkın
bahçelerini oluşturuyolar. Halk Bah-
çeleri'nin kuruluşuyla ilgili olarak Hal-
kın Mühendis Mimarları'ndan Neslihan
Kızıl ile yaptığımız röportajı yayınlı-
yoruz...

Y ü r ü y ü ş :
Halk Bah-
ç e l e r i n i n
k u r u l u ş
amacı ne-
dir?

Neslihan
Kızıl: Tarım
ve gıda poli-
t ika la r ın ın
halktan yana
değil de ser-

mayeden yana uygulanıyor olmasının
sonucu olarak; tohumlarımız emper-
yalist tekeller tarafından patentlen-
mekte, yerel çeşitlerimiz yok olmakta,
tohumlar bir sonraki seneye çimlen-
meyerek üreticiyi her sene tohum
firmalarına bağımlı hale getirmekte,
ekolojik dengeyi bozacak ve insan
sağlığına ciddi zararlar verecek şe-
kilde kimyasal tarım ilaçları kulla-
nılmakta, daha fazla verim almak
için topraklarımız sentetik gübreler
ile kirletilmekte, hayvanlarımız Ge-
netiği Değiştirilmiş Organizma’lı
(GDO) yemler ile beslenmekte, eke-
ceğimiz ürünler emperyalistler tara-
fından belirlenmekte, tek tip ürünün
yetiştirildiği monokültür tarım üre-
ticiye dayatılmaktadır. Bizler, mesleki
bilgi birikimimizi halktan yana, halkın
istek ve ihtiyaçları doğrultusunda
halkla beraber uygulayan Halkın Mü-
hendis Mimarları olarak emperya-
lizmin maşalığında geliştirilen bu

politikalar sonucunda üretilen gıdayı
yemek zorunda olmadığımızı gös-
termek için Halk Bahçeleri projesini
geliştirdik. Hayatın her alanında al-
ternatif ürettiğimiz gibi tarım ve gıda
alanında da alternatifler üretebiliriz.
Bu sebeple geliştirdiğimiz projede
yerel çeşitlerimiz ile organik, ilaçsız,
GDO’suz, kimyasal gübresiz ürünler
üreteceğiz. Bunu halkla beraber ya-
pacağız. 

Bahçemizi ilk olarak Küçükar-
mutlu Mahallesi’nde kuracağız. Kü-
çükarmutlu sermayenin gözlerini dik-
tiği bir rant bölgesi. Yıllardır da yı-
kımlar denildiğinde ilk akla gelen
yerlerden birisi. Devlet, Küçükar-
mutlu’yu, oradaki örgütlülüğü yok
etmek istiyor. Bunun için kentsel
dönüşüm ile, yozlaşma ile, afet riskli
alan ilanı ile çeteleriyle durmadan
saldırıyor. Bizler hiçbir yere gitme-
yeceğimizi ve Küçükarmutlu’ya sahip
çıktığımızı göstermek için projeleri-
mizi ilk olarak Küçükarmutlu’da uy-
gulamayı seçtik. Şu an için Küçü-
karmutlu Mahallesi’nde kuracağımız
bahçenin arazi ıslah çalışmaları baş-
ladı. Filistin Mahallesi ve Kıraç Ma-
hallesi’nde de çalışmalarımız Şubat
ayı içinde başlayacak. Fidelerin eki-
leceği mayıs ayına kadar bahçeler
hazır hale gelecek. 

Yürüyüş: Halk Bahçelerinin
kurulması aşaması nasıl olacak,
halkın katılımını nasıl ve hangi
aşamada sağlayacaksınız?

Neslihan Kızıl: Halk Bahçele-
ri’ni ilk olarak Küçükarmutlu, Filistin
ve Kıraç mahallelerinde kuracağız.
Sonrasında tüm yoksul mahalleler
ve diğer illerde de kurmayı hedefli-
yoruz. Küçükarmutlu’da arazi ıslah
çalışmalarımız geçtiğimiz haftalarda
başladı. 230 metrekarelik bir alanda

yazlık ürünler olan domates, biber,
fasulye, hıyar, patlıcan ve kabak ye-
tiştireceğiz. Mart sonu Nisan başı
gibi bir tohum ekim günü düzenle-
yeceğiz. Yaklaşık 1000 kök organik
tohum ekimi yapacağız. Tohumları
fideye dönüştüreceğiz. Bunun için
gönüllü olan Küçükarmutlu halkı fi-
deleri, evlerinde ısı ve sıcaklığın uy-
gun olduğu yerlerde yetiştirecek. Kı-
raç ve Filistin mahallelerine de Kü-
çükarmutlu’da yetiştirdiğimiz fide-
lerden götürüp ekeceğiz. Bahçenin
sulamasından gübrelemesine kadar
tüm yetiştirme aşamalarında geri dö-
nüşüm ve geri kazanım amaçları-
mızdan biri. Bu sebeple bahçede
damla sulama sistemi kuracağız. Su-
lama suyu olarak da yağmur sularını
toplayıp arıtıp bitkilere vereceğiz.
Emperyalist gübre şirketlerinin da-
yattığı gübrelere alternatif olarak
evsel atıkları toplayarak fermante
edecek, yani kompost yapıp bahçe-
mizin gübrelemesini yapacağız. 

Mayıs ayında, ürünleri hazırladı-
ğımız toprağa ekmeyi; Haziran sonu
da ilk hasadımızı yapmayı planlıyo-
ruz. Hasat ettiğimiz ilk ürünleri de
birlikte kuracağımız halk sofrasında
yiyeceğiz. Eylül ayı gibi de yazlık

Röportaj

Halkın Mühendisleri
Küçükarmutlu’da Halk
Bahçelerini Anlatıyor

Halk Bahçeleri, Tohum Tekellerine Karşı
Yoksul Halkımızın Kolektif Üretimidir

Halk Bahçelerini Birlikte Kuralım
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ürünlerin son hasadını -halk
içinde bağ bozumu olarak
geçen son ürünlerin hasat
edilip bahçenin bozulma-
sı- yapıp kışlık ürünler için
hazırlanacağız. Üretimi yaz-
lık ve kışlık olarak planlı-
yoruz. Toprağın yorulma-
masına ve verimini kaybet-
memesine özen gösterece-
ğiz. Üretimin tüm aşama-
larında halkımız ile birlikte
olacağız. Tohumdan sofra-
mıza gelene kadar ekme,
biçme, ot yolma, böcek toplama, su-
lama, gübreleme, hasat, çapalama
tüm aşamalarda birlikteyiz. Endüs-
triyel tarımda daha az emek kullanımı
için bol bol ilaç ve gübre atılır. Biz
ise bahçemiz için çok emek harca-
yarak ilaç ve kimyasal gübre kul-
lanmayacağız. İlaç ve gübre kulla-
nılmadan da üretimin yapılacağını
gösterebileceğiz.

Yürüyüş: Dünyada Halk
Bahçesi daha önce nerelerde
uygulanmış ve hangi amaçla
kısaca anlatır mısınız?

Neslihan Kızıl: Dünya’da bizim
uyguladığımıza benzer başta Küba
olmak üzere Venezuela’da,
Kanada-Montreal’da, İspan-
ya’da Valensiya ve Madrid’de,
Fransa’da ve Hindistan gibi
pek çok ülkede bahçeler ku-
rulup üretimler yapılmış ve
yapılmaya devam ediyor.
Küba, petrol krizi döneminde
tüm ülkeye çağrı yaparak ta-
rım yapmaya teşvik etmiş.
Doktor, mühendis, öğretmen,
işçi tarımı bilen bilmeyen her-
kes bulduğu ufak büyük her
alanda başta şeker kamışı ol-
mak üzere pek çok ürünü üret-
miş. Küba, ambargo uygula-
nan bir ülke olduğu için top-
raklarına tarım ilacı ve kim-
yasal gübre hiç girmediği için
de tüm alanlar organik özel-
liğini korumuş. Kent tarımı
için Bakanlık dahi kurulmuş.
Herkesin tarım eğitimi alması
için eğitmenler görevlendiril-

miş, ücretsiz kurslar açılmış. Daha
önce çöplük olarak kullanılan alanlar
patates, hıyar, fasulye bahçeleri olmuş. 

Sonuç olarak da Küba’nın başkenti
olan 2.2 milyonluk Havana’da, şe-
hirlilerin tükettiği besin maddelerinin
% 80’i bu bahçelerden karşılanır hale
gelmiş. Kanada Montreal’de ise bah-
çelerde yetiştirilen meyve, sebze ve
otların çeşidi 150’yi buluyor -ki bu
ciddi anlamda yüksek bir sayı- ve
hepsi de ekolojik tohumlardan ekolojik
olarak elde ediliyor. Diğer ülkelerde
de benzer çalışmalar yapılmış. İspanya
Madrid’de üretim için kamu mülki-
yetindeki, bölgesel parklara bağlı bir
dizi arazi, kentin büyümesi ve ulaş-
tırma altyapılarının tehdidi altında
olmalarına tepki olarak işgal edilmiş

ve tarım için ayrıl-
mış. Tüm arazi or-
tak mülkiyette, üre-
tim ve tüketim ara-
sında bir ilişki ku-
rularak tüketimin
üretimden sorumlu
olduğu bir tarımsal
sistem geliştirilmiş.

Yürüyüş:
Pazarlarda bir
inip bir çıkan

sebze fiyatlarına karşı bu bah-
çelerde üretilen ürünler halka
nasıl ulaşacak yani kimler nasıl
yararlanacak?

Neslihan Kızıl: Bahçelerden ha-
sat edilen ürünlerin nasıl değerlendi-
rileceğine tam olarak karar vermedik.
Amaç; yoksul halkın beslenme ihti-
yacını bahçedeki ürünlerden karşıla-
yabilmek. Bu sebeple en çok ihtiyacı
olandan en aza doğru ürünlerin ma-
hallede dağıtılmasını hedefliyoruz.

Yürüyüş: Halk bahçeleri
projesine katılmak destek
vermek isteyenler size
nasıl ulaşabilir?

Neslihan Kızıl: Yeni bir mü-
hendislik mimarlık anlayışı ya-
ratmayı hedeflediğimiz çalışma-
larımızda başta meslektaşlarımız
olmak üzere tüm halkımızı bizimle
beraber, kuracağımız Halk Bah-
çeleri’nde üretim yapmaya çağı-
rıyoruz. Destek vermek isteyenler
üretimin tüm aşamalarında sula-
mada, gübrelemede, yabancı ot
yolmada, bitki bakımında çalışa-
bilirler veya köylerinde yetiştir-
dikleri yerel tohumları bizlerle
paylaşabilirler. İleriki dönemlerde
tekelci şirketlerin geliştirdikleri
hibrit tohumlara alternatif olarak
yerel çeşitlerimizi koruduğumuz,
sadece korumakla da kalmayıp
üreterek çoğaltacağımız tohum
bankaları kurmayı planlıyoruz.
Destek vermek isteyenler, bizlere
Mühendislik Mimarlık ve Plan-
lama’da Artı İvme Dergisi’nden
ulaşabilirler.

Küba’da Halk Bahçeleri
Uygulaması
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Başbakan Erdoğan'ın “dersha-
neleri kapatacağız” açıklamasının
üzerine alevlenen AKP ve
Fethullahçılar arasındaki kavga bü-
yüyor. Düne kadar canciğer kuzu
sarmaları olanlar bugün birbirlerini
bir kaşık suda boğacak hale geldi.
AKP-Fethullahçılar ittifakının iddia
edildiği gibi gönül birliği, din kar-
deşliği olmadığı ortaya çıktı.

Fethullahçılar AKP'nin yolsuz-
luklarını keşfedip, yolsuzluk ve
rüşvet operasyonları yapıyor.
AKP de “devlet benim, nasıl
bana karşı operasyon yapar-
sın” diyor ve operasyonda
görev alan savcıların,  pol-
islerin yerlerini değiştiriyor,
devlet içinde kadrolaşan
Fethullahçıları temizlemeye
çalışıyor. 

Oysa 11 yıldır halka karşı
saldırıları birlikte yürüt-
müşlerdi. 11 yıldır birlikte
yağmalamışlardı halkı-
mızı. 11 yıldır ne yap-
tılarsa hepsinin altında
ikisinin de imzası
vardır. Ne diyor
Erdoğan “Ne istediler de
vermedik?” 

Evet. Şimdiye kadar her türlü hır-
sızlığı, yağmayı birlikte yaptılar ve
paylaştılar. Din kisvesi altında sömürü
ve çıkar ilişkilerini büyüttüler.

Peki o zaman soralım; 11 yıldır
uyum içinde olanlar şimdi neden
kanlı bıçaklı oldular? Neden eskisi
gibi anlaşmazlıklarını tatlıya bağlayıp
yollarına devam etmiyorlar?

Edemezler. Çünkü kavga tatlıya
bağlanacak bir kavga olmaktan çık-
mıştır. İktidara geldiklerinden beri
devlette kurumlaşmalarını tamamla-
yan ve rakiplerini tasfiye eden AKP-
Gülen ittifakının, kendi iç çelişkileri
ön plana çıkmıştır artık.

Fethullahçılar bugün oligarşik

yapı içinde 500’ün üzerinde A.Ş.
ile, binlerce orta ölçekli işletme ile
ve yine binlerce dershane ve özel
okul ile büyük bir sermayeyi elinde
tutan bir güçtür. 11 yıllık AKP iktidarı
döneminde kat be kat artmıştır bu

güç. İşte bu gücün AKP çev-
resinde kümelenen

tekellerle

ç ı k a r
çatışması art-
mıştır. Sömürüden
daha fazla pay istemektedirler. 

AKP ve Fethullahçılar  arasındaki
kavganın altında yatan asıl neden
budur.

Çelişkinin temelinde çıkar kavgası
vardır. Sömürüden kimin daha fazla
pay alacağının kavgası vardır. Ve ik-
tidarda kim varsa aslan payını o alır.
Yani kavga, iktidar kavgasıdır. iktidar
kavgası da tatlıya bağlanamaz.

Bu yüzden kavganın özü ne
AKP’nin dediği gibi paralel devletin
saldırısıdır, ne de Fethullahçılar’ın
dediği gibi yolsuzlukla mücadeledir. 

Amerika merkezli Middle East
Media Research Institute (MEMRI)
adlı araştırma şirketinin raporu orta-
daki çıkar kavgasında Fethullah’ın
kontrolündeki ekonominin  boyutla-
rını ortaya seriyor. Raporda Gülen
için  “ABD'nin menfaatlerine ça-
lışan olağanüstü kabiliyetlere sahip
bir yabancı” olarak bahsediliyor ve
“Gülen, Türkiye’nin siyasi platfor-

munu şekillendirmeye çalışan, bunu
yaparken de hem iktidar
partisi içindeki yandaşlarını

hem de cemaatin inanılmaz
derecede büyük medya im-

paratorluğunu, finans kurum-
larını, bankalarını, işletme bi-

rimlerini, binlerce okul, üniver-
site, ışıkevleri ve benzeri kurum
ve kuruluşlardan oluşan ulus-
lararası ağını harekete geçiren
bir finans imparatorudur. En iyi
tahminlerle 25 milyar dolarlık
kontrol dışı ve karanlık bütçesi
var” deniliyor. 

Görüldüğü gibi Fethullahçılar
yolsuzluk ve rüşvet batağına
batmış AKP'ye karşı mücadele
eden, halkın çıkarlarını gözeten,

halka hizmet eden bir hareket de-
ğildir. Yağma ve hırsızlıkta AKP’den
hiçbir farkı yoktur. 25 milyar dolar,
yüzlerce şirket, binlerce dershane de
sömürü ve yağma ile elde edilmiştir. 

Gülen'e feryatlar ettiren, beddualar
ettiren işte bu 25 milyar dolardır.

Her türlü pisliği, çirkefliği yap-
mayı sağlayan 25 milyar doları bü-
yütme isteğidir.

Bu kavgada sahtekarlık, riyakarlık,
yalancılık, iftira, komplo, halkımızın
dini değerlerini kullanarak kendi pis-
liklerinin üzerini örtme, her şey vardır.  

Fethullah da, AKP de
Amerikan Uşağıdır

Amerika’nın BOP’u hayata ge-
çirmek için kullandığı “Ilımlı İslam”

AKP-CEMAAT KAVGASI SÖMÜRÜDEN DAHA FAZLA PAY ALMA KAVGASIDIR

AKP DE, FETHULLAHÇILAR DA HIRSIZDIR, 
YAĞMACIDIR, AMERİKAN İŞBİRLİKÇİSİDİR
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politikasının çökmesiyle ve yönetememe
krizinin artmasıyla AKP islamcı bir parti
olarak misyonunu tamamlamıştır. 11
yıllık iktidarı boyunca emperyalizmin
desteğini alan AKP, artık bu destekten
yoksundur. Yapılan yolsuzluk operas-
yonları Amerika’nın bilgisi dahilinde ya-
pılmıştır. Bu kavgada emperyalizm
Fethullahçılar’ın arkasındadır.

Fethullahçılar’ın amacı da AKP ile
çelişkileri büyüyen Amerika’nın deste-
ğiyle bu sermayeyi büyütmektir. 

Fethullah, bu desteği dünyanın dört
bir yanında Amerika’nın uşaklığını yaparak
elde etmiştir. 90’ların başında Erbakan
çizgisindeki milli görüşe eleştiri olarak
“Amerikan çıkarlarına karşı çıkarak
dünyanın hiçbir yerinde güç olunamaz”
diyerek Amerikan uşaklığını ortaya koymuş
ve bugün Amerika’nın dünya çapında kul-
landığı bir harekettir Gülen Cemaati. O
zamanlardan beri dünyanın dört bir yanında
özellikle de müslüman ülkelerde halkların
Amerika’ya olan öfkesini yok etmek için
faaliyet gösteriyor.  Bugün Gülen’in
Türkiye dışında 110 ülkeye yayılmış
yüzlerce eğitim kurumu, düzinelerce
üniversitesi vardır. Bizzat Amerika’nın
desteği ile açılmıştır bu okullar.

Sonuç olarak; bu kavga oligarşi içi
çıkar kavgasıdır. Rüşvet, yolsuzluk, ihaleye
fesat karıştırma... bunlar çatışmada halka
gösterilen yanıdır. Yoksa yolsuzluk, rüşvet,
yağma talan yeni değildir. Bu sistemin
temel niteliklerindendir. Şimdiye kadar da
AKP ve Fethullah halkı birlikte sömür-
müşler, ülkemizi birlikte talan etmişlerdir.
Halkımızın yoksulluğundan, sefaletinden
ikisi de sorumludur. İkisi de hırsız, yağmacı.
İkisi de Amerikan uşağıdır. birbirlerinden
farkları yoktur. Bu yüzden Fethullahçılar’ın
AKP’den yolsuzlukların hesabını sorduğu
sanılmasın.  Aradaki kavga, halktan sö-
mürüden kim daha fazla pay alacak kav-
gasıdır.

Kavgada ortaya dökülenler de düzenin
pislikleridir. Oligarşi içi çelişkiler de-
rinleştikçe ortaya daha da pislikler dö-
külecektir. Bu çelişkileri derinleştirmek
için AKP’yi de Fethullah’ı da halka teşhir
ederek mücedeleyi büyütmeleyiz. 

Devlet tüm kurumları ile çürümüştür.
Pislik paçalardan akar hale gelmiştir. Bu
pisliği sadece devrim temizler.

Engin tuttu bacaklarından
Ferhat’ın, elleriyle yoklarcasına.
Ferhat 17 yaşındaydı en son ba-
caklarını hissettiğinde. Engin yine
de yokladı bacaklarını, sarstı onu.
Göz göze geldiler. Kimse anlamadı.
Ferhat nasıl böyle ışıklı gülümser? 

Ferhat’ın kollarındaki gücü
Engin’di. Engin yerleştiriyordu
Ferhat’ı hiç yılmadan. Her defasında
yeniden denedi. Dördüncüde ta-
mamladı. Yavaş yavaş kalkmaya
başladı.  Ferhat, Engin’e doğru gi-
diyordu. Belindeki kemer Engin’in
sıcaklığıyla sardı onu. Bir ses geldi
makineden ve herkes Ferhat’la
Engin’e baktı. Ferhat, Engin’in gü-
cüyle hareketimizin tüm şehitleriyle
yürüdü. 

Yürüdü Ferhat, 17 yaşında ger-
çeğin peşinde koşarken. Zulmü
halka anlatarak yürüdü.  Elindeki
kağıt, yazıdan öte namustu,  gele-
ceğe sözdü, yürüdü... İnançtı elle-
rindeki, yüreğine koydu, yürüdü.
Sözü, yazıyı silah yaptı, yürüdü. 

17 yaşında sırtından vurdular
Ferhat’ı. Her korkak gibi gözünün
içine bakmaya cesaretleri yoktu.
Karşısına çıkamadılar. Kalleşçe vu-
rurken sindiririm, sustururum san-
dılar gerçeğin sesini. Daha gür
haykırdı Cepheliler. Engin,
Ferhat’ın ayaklarından aldı sırtına,
bu kez 2 kez yürüdü, 2 kez adaleti
haykırdı. Şimdi Ferhat’ı yürüten
inanç, irade Enginlerin geleneğiyle
büyüdü, yürüdü. Teslim almak is-
teyenlerin, işkencecilerin üzerine

yürüdü Engin, Özgür Tutsaklık ge-
leneğini yaşatarak. 

Ferhat şimdi ayaklarındaki dü-
zenekle dimdik görünüyor. Resme
bakanlar siyah metal, plastik, düğ-
me, tekerlek görüyor. Köküne ba-
kınca resmin, Anadolu topraklarının
birliği, dayanışması görünür.
Bedrettin’den  Mahir’e uzanan
kavga, direngenlik görünür. 122’le-
rin umuduna sevdalı Engin görünür.
Ferhat’ın büyüdüğü yıllar direnen
122’lerin ateşi, açlığı görür.
Ferhat’la resim, büyük aileyi de
yanlarına aldılar. O resimle birlikte
yürüyor Ferhat, yanlarında omuz
başlarında 

Yeni bir yıla girerken, Ferhat
ayağa kalktı, yürüdü. Milyonları
ayaklandıran Haziran sıcağıyla daha
güçlü bastı yere. Halkına, ideolo-
jisine güvenmişliğin onurunu ya-
şadı. Adaletin bir kez daha halktan
geleceğini gördü. Ferhat’ın aldığı
ceza onu vuranlardan fazlaydı.
Adaletin hesabını Alişanların,
Muharremlerin soracağından emin
kollarını daha da sıkı doladı yol-
daşlarına. Berkin’in sıcaklığı içinde
dimdik durdu. Onu ayaklanmış gö-
renlerin gözleri dolu dolu, ışıl ışıldı.
6 yıl önce sırtından vurulmuş bir
çocuk görenler şimdi kendinden
emin, geleceğe öfke ve umutla ba-
kan bir delikanlı gördüler ansızın. 

Bu tablo önünde “Ben bir gün
hareketin bu çocuğu yürüteceğini
biliyordum” diyenlere katılmamak
ne mümkün. Engin “biz adamı

böyle yürütürüz”
dedi en bıçkın haliyle.
“Sadece Ferhat’ı
mı” dedi. “Tüm yok-
sulları, ezilmişleri
yürüteceğiz, çocuk-
ların ellerinden tu-
tacağız, yaşlılara da-
yanak olacağız.
Tükenmişlere umut,
yurtsuzlara vatan
olacağız. Ferhat’la
el ele” dedi.

FERHAT YÜRÜDÜ!
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 “Derin devlet”, “Pa-
ralel devlet” söylemleri fa-
şist devleti gizlemeye hiz-
met eder!

 “Derin devlet”, “Pa-
ralel devlet” söylemleri ka-
til devleti aklamaya hizmet
eder!

 “Derin devlet”, “Pa-
ralel devlet” söylemleri iş-
birlikçi oligarşik devleti
meşrulaştırmaya hizmet
eder!

Halkımız yüzyılların birikimi
olan sağduyusuyla "Osmanlı’da
oyun çok" der... 600 yıllık Osman-
lı’nın hileci, türlü düzenbazlıklarla
dolu yönetme geleneğini Türkiye
Cumhuriyeti devralmış hatta bunu
epeyce "geliştirmiş"tir.

Ülkemizde devlet her zaman ya-
lancı, zorba, zalim, hırsız, sömürücü,
talancı, katliamcı, baskıcı.... olmuştur.
Bunca suçu işledikten sonra geniş
kitlelerin gözünde kendisini "akla-
yacak" bir mekanizmayı; işlediği
suçları yükleyebileceği "sorumlu"
birilerini yaratmak da bir devlet po-
litikasıdır. 

Başbakanlar, cumhurbaşkanları,
iktidarın her tür gücünü elinde bu-
lunduran oligarşi içi kesimler "ben
yapmadım o yaptı" diyerek işin
içinden sıyrılmaya çalışırlar...

17 Aralık yolsuzluk operasyonları
sonrası Tayyip Erdoğan da öyle ya-
pıyor; her türlü saldırının sorumlusu
olarak "Paralel Devlet" i ilan etti.

"Paralel devlet TSK’ ya kumpas
kurdu"

"Paralel devlet Suriye’ye giden
araçları durduruyor, ikide bir de
tır krizi yaşanıyor"

"Paralel devlet Fener-
bahçe Kulübü Başkanı’nın
şike nedeniyle aldığı cezayı Yargı-
tay’da onaylattı."...vb.

Her taşın altından paralel devlet
çıkıyor. 

Geçmişte devleti aklamanın yolu
"derin devlet"i suçlamaktı.

İktidar sahiplerinden reformistlere
kadar herkesin dilinde "derin dev-
let" vardı. 

Daha sonra "derin devlet"in yerini
"Ergenekon" ya da "Ergenekon-
cular" aldı... Esasen "Ergenekon-
cular" da derin devletin adamlarıydı...
Böylece kendisi yönetim biçiminden
hukukuna kadar her şeyiyle kontr-
gerilla anlayışına sahip olan devlet,
topyekun olarak tüm suçlarını tek
bir örgüte havale etti. 

"Ergenekon" adıyla icat ettiği çe-
teyi yargılayarak kendisini aklamaya
çalıştı.

Paralel devlet de bu aklama oyu-
nunun bir başka ifadesidir.

Yıllardır reformistler, Kürt mil-
liyetçileri de devletin kendisini ak-
lama oyununa destek vermişlerdir.

Bu kesimlere göre devlet "şa-
hinler-güvercinler"in mücadelesinden
oluşur. 

Ya da şu katliamı "MİT’in bir
kanadı" yapmıştır; devlet içinde
"denetlenemeyen" bir kesim vardır
vb... 

Bu anlayışlar bir bütün olarak fa-
şizm gerçeğini görmekten uzaktır.

Çünkü ger-
çeği görmek
onu değiştir-
mek için sa-
vaşmayı ge-
rekli kılar.

Reformizm
ise faşizmi,
devleti ele geçirmeye çalışan bir güç
olarak görmek ister. Dolayısıyla
"parlementoculukla, seçimlerle"
faşizmin yükselişine set çekilebilir. 

Kitleler "düzeniçi" çözümlerle
düzen içinde tutulabilir ve böylece
reformizm de varlığını sürdürebilir.

Devletle "barışma"yı, "silahları bı-
rakmayı en önemli amaç" olarak kabul
eden Kürt milliyetçileri için de devlet
içinde "muhatap", "uzlaşacak" bir
taraf bulmak çok önemlidir.

Dolayısıyla devletin teslim alma
anlayışını; örneğin Roboski ya da Pa-
ris’ teki katliamları bir devlet politikası
olarak kabul etmek yerine, masaya
oturulacak bir kanat bulmak her şeyin
önüne geçebilir. Katliamları da "derin
devlet" yapmış kabul edilir.

Devlet Bir Baskı Aracıdır
Devletin kendisi egemenlerin bas-

kı ve saldırı aracıdır.

"Egemenlik kayıtsız şartsız" oli-
garşinindir. Yani işbirlikçi tekelci
burjuvazi, feodal beyler, tefeci tüc-
carlardan oluşan bir oligarşik ittifak
devletin hakimidir. 

‘DERİN DEVLETTEN
PARALEL DEVLETE...’
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Oligarşik devletin yönetim biçimi
sürekli faşizm olmak zorundadır. Bu
nedenle devlet içinde "şahin-güver-
cin", "hukuka uyan-hukuka uy-
mayan", "baskı yapan-baskı yap-
mayan" gibi taraflar olmaz.

Devleti oluşturan oligarşik ittifak
topyekun olarak halka saldırı halin-
dedir. Bunun nedeni ülkemizin sos-
yo-ekonomik yapısında ve burjuva-
zinin niteliğinde aranmalıdır.

Tekelci burjuvazi başından itibaren
emperyalizme bağımlı ve çarpıktır.
Kendi iç dinamiğiyle gelişmediği için
sermaye ve teknolojik olarak dışa ba-
ğımlıdır. Sömürünün bir bölümünü
oligarşik ittifak içindeki diğer kesim-
lerle paylaşır; sömürünün aslan payını
ise elbetteki emperyalizm alır. 

Emperyalizm bunalımını hafif-
letmek için aldığı payı arttırmak ister.
Bu da sürekli bir kriz hali demektir. 

Bugün de AKP, Fethullah ya da
sermayenin farklı kesimleri hepsi ik-
tidardan daha fazla pay almaya çalı-
şıyorlar. 

Oligarşi içi kesimler arasında her
zaman çelişkiler olmuş kimi zaman
bunlar derinleşmiştir. 

Bugün de yaşanan budur. Em-
peryalizmin ve kendilerinin krizi bü-
yüdükçe aralarındaki çatışma da bü-
yümüştür. Ortaya saçılan pislikler
bu çatışmanın bir sonucudur.

Amerikanın Sesi, Londra’daki
üniversitelerde yapılan bir araştırmayı
aktarıyor. Bu haberde; "pasta ufa-
lırken iki tarafın da daha fazla dilim
istediği ve bunun da iki taraftaki

muhafazakarlar arasında çatışma
yarattığı" söyleniyor.

"Ülkede yolsuzluğun ekonominin
büyümesi ile arttığını söyleyen uzman,
hükümetteki yolsuzluğun en büyük ka-
lemlerini kamu ihaleleri, belediye hiz-
metleri, kent planlaması ve özelleş-
tirmelerin oluşturduğunu söylüyor.

(.....)

Cemaat üyelerini de özelleştirme
ve belediye arazileri üzerindeki an-
laşmalardan kar ettiklerine ilişkin de-
ğerlendirmelerine yer verilirken 'Ha-
reketin üyelerinin son dönemlerde
bu karlı ilişkilerin dışına itilmiş ola-
bileceği' tezine vurgu yapılıyor" (Bir-
gün, 16 Ocak 2014, syf 5)

Tekelci burjuvazinin örgütü TÜ-
SİAD ise "Türkiye hukuk devleti ol-
mazsa ‘Paralel devleti’ daha çok tar-
tışırız" diyor.

"TÜSİAD Başkanı Muharrem Yıl-
maz, yıllardan beri 'hukuk devleti'
ve ‘bağımsız yargı’ vurgusu yaptık-
larını, ancak gerekli adımların atıl-
madığını hatırlatarak, "şimdi de 'pa-
ralel devlet' tartışmalarına boğulduk.
Kaygı ve üzüntü duyuyoruz" dedi.
(Hürriyet, 15 Ocak 2014, syf 10)

Tekelci burjuvazinin patronlarının
rahatsızlığı paralel devlet demagoji-
siyle devletin aklanması değildir.
Tam tersine krizin derinleşmesiyle
artık her türlü demagojinin cılkının
çıktığını, paralel devlet ya da derin
devlet laflarının kimseyi ikna etme-
yeceğini görüyorlar.  Patronlar "hu-
kuk devleti" diyerek burjuvazinin
çıkarlarının güvencesini ve "istikra-

rını" arıyorlar. 

Oysa oligarşi içi çatışma öyle bir
hale geldi ki günü birlik yasalar de-
ğişiyor. Bir türlü oligarşi içi uzlaşma
sağlanamıyor. 

Burjuvazi halk ayaklanmalarının
her an kapıda olduğu, yolsuzluk ve
talanın alıp başını gittiği, halkın
adalet özleminin nerede boy verece-
ğini kestiremedikleri bir ortamdan
korkuyor. 

"Paralel devlet" demagojik bir
söylemdir. Oligarşi içi kesimlerin
birbirleriyle olan çatışmasında üs-
tünlük sağlama çabasından başka bir
şey değildir.

Oligarşi içinde her zaman çeliş-
kiler ve çatışmalar olur. 

Ancak tarihlerinin her döneminde
halka karşı ittifak olmuşlar; sömürü
ve zulüm sözkonusu olduğunda her
türlü işbirliğini yapmışlardır.

Bugün AKP ya da Fethullahçılar
arasında halka karşı suç işlememiş
kesim yoktur.

Fethullah-AKP’nin iktidar ortağı
olduğu 11 yıllık dönemde emperya-
lizme bağımlılık ilişkilerimiz arttı-
rılmış; işçiler ve memurlar her türlü
kölelik yasasına boyun eğdirilmeye
zorlanmış; katliamların ve işkence-
lerin sonu gelmemiştir. 

Oligarşinin yönetememe krizine
bağlı olarak çatışmalar ve ortaya sa-
çılan pislikler de artacaktır.

Pisliği sadece devrim temizler.

Oligarşinin tüm saldırıları karşı-
sında halkın birliğini ve örgütlülüğünü
büyütmek tek kurtuluş yoludur.

Ankara'da Tuzluçayır halkının AKP’nin Alevileri
asimile etme politikasının ve devrimcilerden tecrit etme
amacının bir parçası olan Cami-Cemevi projesine yönelik
eylemleri devam ediyor. Her hafta olduğu gibi bu hafta
da 18 Ocak günü eylem yapmak isteyen halka ve
mahalle gençlerine AKP’nin polisi TOMA’ları, akrep-
leriyle, gaz ve ses bombalarıyla saldırdı.

Bu haftaki eyleme Cepheliler de havai fişekler ve slo-
ganlarıyla katılarak, gençlerin coşkusunu daha da arttırdılar.
Havai fişeklerin sesinden korkarak inlerine kaçan AKP’nin

polislerini ma-
halle gençleri,
taş ve sapanlarla
kovaladılar. Po-
lisin tekrar sal-
dırması üzerine
mahalle genç-
leri ile Cepheliler sokaklara kurdukları barikatlar ve slo-
ganlarla direnişlerini sürdürdüler. Eylem süresince hesap
soran, umudu haykıran sloganlar atıldı. Eylem iradi olarak
bitirildi.

TOMA’LARINIZ DEVRİMCİ İRADEDEN DAHA GÜÇLÜ DEĞİL!226
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17 Aralık 2013 tarihinde başlayan
"Yolsuzluk operasyonu”nda AKP'li
bakanların çocukları, danışmanları,
AKP'li belediye başkanı, belediye
çalışanları, tanınmış tekeller gözaltı-
na alındı. Gözaltına alınanlar arasın-
da öne çıkanlar patronlar ve bakan-
ların çocukları oldu. Bu çocuklar
kendi başlarına bir iş çevirmiyorlar-
dı. Ortaya saçılan pisliklerden görü-
lüyor ki; babalarının ve AKP iktida-
rının bilgisi dahilinde yapılıyordu
her şey. "Armut dibene düşer" mi-
sali babalarının ayak izlerini takip
eden "hayırlı" evlatlardı bunlar!

Gözaltına alınan bakan çocukla-
rının babaları; düzenin tüm pislikle-
rine bulaşmış, kan emici, halkın ev-
lerini başlarına yıkan, derelerini, top-
raklarını, ormanlarını talan edip te-
kellere peşkeş çekenlerdir. Halkı bi-
ber gazıyla, kurşunlarla katleden, iş-
kence yapan, sakat bırakan, tutukla-
yandır. Açlığa, yoksulluğa, asgari
ücretin altına çalışmaya, işsizliğe,
yozlaşmaya, intiharlara mahkum
edenlerdir.

Halkımızın yaşadığı sömürü, zulüm
adaletsizliğin doğrudan sorumluların-
dandır. İçişleri Bakanı Muammer Gü-
ler, Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan,
Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan
Bayraktar. Ve elbette onları bakan kol-
tuğuna oturtan AKP iktidarı.

AKP İktidarı Bugüne
Kadar Gelmiş-Geçmiş
En İşbirlikçi İktidardır

Emperyalizm ve işbirlikçi oli-
garşinin bir dediğini ikiletmeyen,
ülkemizin yeraltı-yerüstü kaynak-
larını, ormanlık alanlarını perva-
sızca peşkeş çeken, özelleştiren
AKP'in kurucularından birisi
olan ve bir dönem Maliye Ba-
kanlığı yapmış Abdullatif Şe-

ner'in açıklamaları bu durumu
daha da netleşiyor... "... İçinde
yolsuzluk olmayan tek metre yol
yapmadılar. İçinde hırsızlık ol-
mayan tek metre metro yapmadı-
lar. İçinde rant olmayan tek met-
re bina dikmediler. İçinde rüşvet
olmayan tek özelleştirme yapma-
dılar..." 

Abdullatif Şener yine bakan
olduğu dönemde "Galataport iha-
lesini yapmışlar, imzalamam için
getirdiler. Baktım 28 yıl devletin
kasasına tek kuruş giremeyecek.
Bunda kamu yararı yok. İmzala-
madım. Başbakan benimle aylarca
konuşmadı. Özelleştirme idaresini
benim Bakanlığımdan aldı. İstifa et-
tim, ayrıldım." (16 Ocak 2014 Söz-
cü Gazetesi Necati Doğru.)

AKP'nin Dini,
İmanı Paradır!

AKP takkiyeci, yalancı ve üçka-
ğıtçıdır. Her şeyi millet için yaptık-
larını "büyüyen", "gelişen" ekono-
misiyle IMF'ye borç verecek durum-
da olduklarını, işsizliğin düştüğünü
vb. Yalanları demagojileri her fırsat-
ta tekrarlayıp dururlar.

Dini kullanmaktan bir an bile geri
durmazlar. Hak, hukuk, kul hakkı, ye-
tim hakkı, Allah korkusu, harama el
uzatmama, faize karşı oldukları vb

sözlerini dillerinden düşürmezler.
Dini bütün, inançlı birer Müslüman
olarak geçinirler. Sahtekardırlar, ağız-
larından çıkan her söz yalandır!

Hepsi hırsızdır! Kul hakkı yer, ha-
rama el uzatır, faizcidirler. Başbaka-
nından milletvekiline, valisinden em-
niyet müdürüne, polisine bürokra-
tından belediye başkanına; eş, dost,
akraba, çocuklarına kadar hepsi aynı
gemide, hepsi halkın emeğini alın te-
rini çalanlardır.

Halk açlık sınırının altında yaşar-
ken onların servetleri her yıl katlanır,
daha da zenginleşirler.

Vatanımızı parsel parsel satıp hal-
kımızı soyarken; onlar eş, dost, ak-
raba, çocuklarıyla hep beraber cep-
lerine paraları doldurmakta, bir de ar-
sızca dini söylemlerin arkasına sığı-
narak halkın dini duygularını sö-
mürmekte pervasızdırlar. 

En son rüşvet, yolsuzluk olayında
bu bir kez daha ortaya çık-
mıştır... Bakan çocuklarının
evlerinde milyon dolarlar çı-
kınca “İmam Hatip yaptırmak
için yardım toplamıştık” diye-
rek İmam Hatipleri aldıkları
rüşvetin kalıfı yaptılar... 

Babalarının Ayak
İzlerini Takip Eden
"Hayırlı Çocuklar"

Başbakanın oğlu 'gemi-

Düşmanı
Halk

AKP

Zafer Çağlayan: 28 kez toplam 52 milyon dolarlık rüşvet almış
Muharrem Güler: 10 kez toplam 10 milyon dolarlık rüşvet almış

Egemen Bağış: 3 kez toplam 1,5 milyon dolarlık rüşvet almış

BU DÜZEN KOKUŞMUŞ, ÇÜRÜMÜŞTÜR!

TEK ÇARE DEVRİMDİR!

"... İçinde yolsuzluk olmayan tek
metre yol yapmadılar. İçinde hır-
sızlık olmayan tek metre metro yap-
madılar. İçinde rant olmayan tek
metre bina dikmediler. İçinde rüş-
vet olmayan. Tek özelleştirme yap-
madılar..." (AKP'in kurucularından ve
bir dönem Maliye Bakanlığı yapmış
olan Abdullatif Şener)
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cik'ler alıyor... Rüşvet paralarının
toplandığı TÜRGEV adındaki vakfın
başkanlığını yapıyor. Ayrıca ailecek
vakfın yönetim kurulunda yer alı-
yorlar...

Erdoğan Bayraktar'ın oğlu;
TOKİ ihaleleri ve arazilerin imara
açılması işlevini takip ediyor!

Zafer Çağlayan'ın oğlu; yurtdı-
şına yapılan kimi ithalat işlemlerinde
usulsüzlükleri, çıkan sorunların gi-
derilmesini takip ediyor!

Muammer Güler'in oğlu; "suç
örgütünün" ülkemizde ve yurtdışında
karşılaştıkları kimi sıkıntıların gide-
rilmesine kadar her şeyde yardımcı
oluyor!

Bunların hiçbirini, babalarına yar-
dım amaçlı; babalarının hayrı için
yapmıyorlar. Parmaklarını oynattık-
ları her iş için rüşvet alıyorlar. Alınan
rüşvetler, hediyeler, evlerinden çıkan
paralar ile zenginleşiyorlar... Babaları
halka karşı savaşta canla başla çalı-
şırken, evlatları da keselerini dol-
durmak için canla başla çalışıyor!

Evlatlarının Mücadelesini
Kendi Mücadelesi Olarak
Gören Anne-Babalar

Bir tarafta, emperyalizm ve iş-
birlikçi oligarşi adına halka yönelik
sömürü, zulüm, adaletsizliğin kat-
merleşerek artmasından; evlatlarının
ihale takip etmesinden iş bitirmelerine
kadar şeylerinden sorumlu olan Er-
doğan Bayraktar, Zafer Çağlayan,
Muammer Güler...

Diğer tarafta ise; sömürü, zulüm,
adaletsizlik düzenini yıkıp yerine
Devrimci Halk İktidarını kurarak
halkın insanca yaşayabileceği bir dü-
zen için mücadele eden, bedeller
ödeyen evlatlarının onurlu mücade-
lesini destekleyen; evlatlarının inanç-
larını, değerlerini, kavgasını omuz-
layan analar, babalar TAYAD'lı Aile-
ler var...

Ahmet Kulaksız, Canan ve Zehra
Kulaksız'ın babası... Evlatları F Tipi
zulmüne karşı bedenlerini açlığa ya-
tırıp şehit düşerken, Ahmet Kulaksız
yanı başlarındaydı. Çocuklarının mü-
cadelesi onun mücadelesiydi artık.

Bir tarafta; kan emiciler, hırsız-
lar, bakanı, oğlu, bürokratı, çetecile-
ri...

Diğer tarafta; devrimciler, halk
için mücadele ederken şehit-tutsak dü-
şen, bedeller ödeyen devrimciler... Ve
onların aileleri... Halkın tüm çocuk-
larını evladı olarak görüp, sahiplenen,
çocuklarının kavgasını kendi kavga-
sı olarak sürdüren analar-babalar...

İki örnekde birbirinin tam tersi.
İkisinin arasında sınıf farkı var. Bir ta-
rafta ezen sınıfın safında olan baba-
lar ve çocukları, diğer tarafta ise ezi-
len sınıfın yanında olan babalar ve ço-
cukları...

Bir tarafta çeteci, hırsız, kan emi-
ci babalar ve çocukları, diğer tarafta
ise; onlara karşı çocuklarının müca-
delesini kendi mücadelesi olarak gö-
ren, sürdüren babalar...

Çıkarları İçindir Tüm
Bu Kavgaları!

Düzenin yasaları, yargısı, polisiyle
adaleti sağlayamaz. Gözaltılarla be-
raber yaşananlar ortadadır. Emniyet-
te yapılan değişiklikler ile sadece
hırsızlık çetesi yeniden şekillendiri-
liyor.

Göstermelik tutuklamalar olsa da
gerçek değişmiyor. Hak, hukuk bilen,
rüşvete, hırsızlığa karşı olduğunu
söyleyen AKP, yaşananlarla teşhir
olduğundan halkın gözünü boyamak
ve mağdur algısını yaratmak için-
başbakan dahil tüm AKP'lilerce."faiz
lobisi", “dış destekli” çeteler var
operasyonun arkasında denilerek pro-
paganda yapılıyor.

Gözaltına alan polisin, savcının
daha düne kadar yaptığı operasyon-
ları alkışlayan, onları himaye eden
AKP'dir. Haziran Ayaklanması’nda ül-
keyi gaza boğan 6 insanımızı katle-
den, yüzlercesini yaralayan, binler-
cesini gözaltına alıp yüzlercesini tu-
tuklayan, işkence yapan, sakat bıra-
kan sokakları alanları halka kapatan,
işkenceci polislerin, amirlerin sırtını
sıvazlayan yine AKP'dir.

Pisliği Devrim Temizler!
Düzen partilerinin adı, söylemle-

ri değişse de, sağcı, solcu, demokrat,
muhafazakar, milliyetçi, islamcı, vb.
olsalar da değişmeyen tek gerçek,
hepsi kokuşmuş, çürümüş, yozlaşmış,
sömürü, zulüm, adaletsizlik düzenin
sürdürücüleridirler. Yani emperya-
lizm ve işbirlikçi oligarşinin çıkarla-
rı için yasalar yapar, uygular, çalışır-
lar; her pratiklerine yön veren budur!

Halka; zulmederler!

Halka; adaletsizlik dağıtırlar!

Vatan topraklarını parsel parsel sa-
tıp emperyalist üslerle doldururlar...

Yağmayı, talanı, sömürüyü kat-
merleştirerek arttırırlar. Düzen parti-
lerinin bu tabloyu değiştirecek ne bir
güçleri vardır ne de bir alternatiftir-
ler. Tam tersine söylemleri her şey
sahtedir, halkı düzen sınırlarında tut-
mak içindir. Çünkü hepsi halkın ya-
şadıklarının, topraklarımızdaki yağ-
ma ve talanın baş sorumlularıdır.

İster muhalefette olsun, ister ikti-
darda, halka, devrimcilere karşı sa-
vaşta anında birleşirler. Kendi arala-
rında çıkar çatışması yaşanırken bile;
Devrimcilere yönelik saldırıları bit-
mez. 

Düzenin yasaları, mahkemeleri,
polisi; rüşveti, hırsızlığı vb. pisliği te-
mizleyemez. Bu pisliği sadece devrim
temizler.

Çünkü devletin tüm kurumları
yukarıdan aşağıya bu pisliğin için-
dedir.

Bakanları, bürokratları, çocukla-
rı ve diğerleri tüm kollarıyla birer ah-
tapot gibi devleti sarıp sarmalamış-
lardır. Çözüm; ne göstermelik polisiye
operasyonlar, ne CHP, ne de başka bir
düzen partisindedir.

Düzen partileri birer sivrisinektir.
Kanımızı emerler. Sivrisineklerin de-
ğişmesi çözüm değildir. Çözüm ba-
taklığı kurutmaktır. Var olan sömürü,
yağma, talan, adaletsizlik düzenin
yerine halkın kendi kendini yönetti-
ği Devrimci Halk İktidarını hep be-
raber kurmaktır. 

Halk iktidarını kurarak bataklığı
kurutup tüm pisliği yayanlardan kur-
tulabiliriz. 

Pisliği sadece devrim temizler!
BİZ TEMİZLERİZ!
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Mehmet Ağar hakkında ikinci
bir dava daha açılmasını sağladık.

Ankara 13. Ağır Ceza
Mahkemesinde "cürüm işlemek için
oluşturulan silahlı teşekkülün faa-
liyeti kapsamında adam öldürmek"
suçlamasıyla kontgerillacı 19 kişi
hakkında  açılan davada Mehmet
Ağar; Namık Erdoğan, Metin Vural,
Recep Kuzucu, Behçet Cantürk,
Savaş Buldan, Haci Karay, Adnan
Yıldırım, İsmail Karaalioğlu, Yusuf
Ekinci, Ömer Lütfü Topal, Hikmet
Babataş, Medet Serhat, Feyzi Aslan,
Lazem Esmaeili, Asker Smıtko, Tarık
Ümit, Salih Aslan ve Faik Candan’ın
öldürülmesinden sorumlu olarak yar-
gılanacak. 

Kendisi ile birlikte aralarında
kontgerillacı İbrahim Şahin,
Mehmet Korkut Eken, Ayhan
Çarkın da yargılanacaklar. 

İddianamede  belirtildiğine göre
soruşturmanın bir kısmı Halkın
Hukuk Bürosu avukatlarının verdiği
suç duyurusu ile açılmıştır. Ayhan
Çarkın’ın 1990 yıllarında halka kar-
şı işlenen suçlarla ilgili açıklamalarda
bulunmasından sonra ilk suç duyu-
rusunda bulunan, Mehmet Ağar ve
çetesinin 1000 operasyondan yargı-
lanması gerektiğini vurgulayıp, 1000
operasyonun listesini savcılığa sunan
Halkın Hukuk Bürosu olmuştur.
İddianameden anlaşıldığı üzere baş-
ka suç duyurusunda bulunan da
olmamıştır. 

Bu durum sorgulanmaya muh-

taçtır... Devrimci demokrat ilerici
kesimler suçluluğu tescillenmiş,
ancak devlet tarafından da sıkı bir
zırhla korunan Mehmet Ağar gibi
katiller hakkında suç duyurusunda
bulunmak, adaletin sağlanması için
mücadele etmek kimsenin aklına
gelmez... Neden bu katillerin cezasız
kalması bu kadar kolay kabul görür?

Faşizmle yönetilen ülkemizde
adaleti elbette düzenin  mahkemele-
rinde beklemeyeceğiz. Adalet iste-
mek faşizmin olduğu koşullarda
mücadele etmektir. 

Biz halkın adalet mücadelesinin
temsilcileriyiz. Ve halka karşı işlenen
suçların hepsinin kaydını tutuyoruz.
Hesabı sorulmayan her suçun peşi-
ne düştük, düşeceğiz. Mehmet Ağar
gibi  halka yönelik 1000 operasyon
yapmakla övünen katillerin suçları
zamanla aşınmaz,  zamanla artar
bizim hukumuzda. Sahte yargıla-
malar, göstermelik soruşturmalar,
ceza süsü verilmiş kararlar Mehmet
Ağar’ı aklayamaz.  Biz bu katillerin
peşindeydik. Peşinde olacağız. 

AKP Mehmet Ağar’ı
Korumuştur

Mehmet Ağar’ın bütün pislikle-
ri ortaya çıkmasına rağmen AKP
iktidarı döneminde de korunmuş-
tur. Susurluk davası sonrasında hal-
kın tepkisi nedeniyle hakkında 5 yıl
hapis cezası verildi. Fakat cezasından
sadece 369 gününü kendisinin seçtiği
özel bir hapishanede,  ağa gibi
geçirdi. Bu süre içerisinde kendisi-
ni 3600 kişi ziyaret etti. 

Mehmet Ağar devletin has ada-
mıdır. Mehmet Ağar göreve geldiği
andan itibaren faşist bir yapılanma
içerisindeydi. Polis teşkilatına girdiği
1980 yıllarından İçişleri Bakanlığı
görevini yürüttüğü 1996 yılına kadar
sayısız katliamlar gerçekleştirmiş,
organize etmiş, talimatlarını ver-
miştir. Kaymakam vekili iken birden

Terörle Mücadele Şubesi’ne atanan
Mehmet Ağar’ın işine başlamasıyla
gözaltında işkenceyle katletmeler
de başladı. Hayrettin Eren, Ahmet
Karlangaç işkenceyle ilk katledilen-
ler arasındaydı. İstanbul’da gerçek-
leştirdiği infaz ve katliamlar sonra-
sında ödüllendirilmiş ve Ankara
Emniyet Müdürlüğü’ne getirilmiştir.
Sonrasında İstanbul Emniyet
Müdürlüğü’ne, Erzurum Valiliği’ne,
Emniyet Genel Müdürlüğü’ne atan-
dı. Erzurum Valisi iken, o dönem
firarda olan Bahçelievler  katlia-
mı sorumlularından Haluk
Kırcı'nın nikah şahitliğini yaptı.

1993 yılında Hizbullah ile ilgili
"Hizbullah devlet aleyhine eylem-
lerden kaçınmaktadır. Örgüt üye-
lerini yakalamak fayda sağlamaz"
diyen yine kendisidir. Yine Emniyet
Genel Müdürlüğü bünyesinde Özel
Harekat Dairesi’nin kurulmasını sağ-
lamıştır. Polisin de kırsal alanda
Jandarma ile birlikte operasyonlara
katılmasını sağladığı için"polisin
genel kurmay başkanı" diye anıl-
dı. 

DYP’den milletvekili olduktan
sonra önce Adalet Bakanlığı, Sonra
İçişleri Bakanlığı yaptı. 

Susurluk kazasıyla mafyacılar,
faşist katiller ile bir suç çetesi  oluş-
turdukları açığa çıktı. Mafya çeteci-
lerine sahte kimlik vermiş, silah
sağlamıştı. Tescilli katil Mehmet
Ağar 1000 gizli operasyon yaptığı-
nı da açıklamıştı. Bu 1000 operasyon
içerisinde 16 Mart, 12 Temmuz, 16-
17 Nisan, Bahçelievler, Beşiktaş
katliamları var.  Sivas, Gazi, Ümra-
niye katliamları, Buca, Ümraniye,
Diyarbakır hapishanelerinde tutsak-
ların demir çubuk ve kalaslarla kat-
ledilmesi var. 

AKP iktidarı döneminde Mehmet
Ağar hakkında adam öldürmekten
dava açılmasına rağmen tutuklan-
madı. Susurluk davasından aldığı

Halk Düşmanlarının Peşi̇ni̇ Bırakmayacağız!

Mehmet Ağar Gi̇bi̇ Kati̇lleri̇n,
Ali̇ İhsan Demi̇rel Gi̇bi̇ Kati̇lleri̇ Aklayan
Savcıların Yakasında Olacak Elleri̇mi̇z!
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cezanın bir yılını yattı ve 4. Yargı
paketindeki denetimli serbestlik
uygulaması ile serbest bırakıldı.  

Serbest kaldıktan sonra hakkında
tekrar dava açıldığı için yasaya göre
denetimli serbestlik kararının ortadan
kaldırılması ve tekrar tutuklanması
gerekiyordu. Devreye Anayasa
Mahkemesi girdi. Tutuklanmasın
diye 4. Yargı paketindeki tutuklan-
masını gerektirecek maddeyi iptal
etti.  Ve bunlar paralel yargının işi
değildi. Kanunlar bizzat AKP tara-
fından çıkartıldı. Yasama, yargı elbir-
liği ile birlikte çalıştılar..

Mehmet Ağar’ı en çok ziyaret
edenler arasında AKP’liler vardı.
Nitekim Mehmet Ağar da Zafer
Çağlayan’ın oğlu Kaan Çağlayan’ı
bulunduğu hapishanede ziyaret etme-
yi ihmal etmedi. 

AKP Mehmet Ağar’ı korumak
için çabalaya dursun. Halka karşı işle-
nen 1000 operasyonun hesabı veril-
meden Mehmet Ağar aklanamaya-
cak. Onun yargılanmasını sağlamak
için ne gerekiyorsa sağlayacağız…

Bayrampaşa
Hapishane Savcısı
Ali İhsan Demirel’in
Yargılanmasını Sağladık

Ali İhsan Demirel 19 Aralık 2000
Bayrampaşa Hapishanesi’nde 12
kişinin katledilmesi ve onlarca kişi-
ye işkence yapılması, yaralanması ile
sonuçlanan katliamın soruşturması-
na bakan  savcısıydı. Bayrampaşa
hapishanesi’nde 6 kadın diri diri
yakıldı. 6 erkek tutsak özel silahlar-
la katledildi. Savcı katliamı gerçek-
leştirenleri araştırıp ortaya çıkar-
mak yerine önce katliama uğrayan-
lar hakkında dava açtı. 

Katliamı yapanların kimliği ise
ortaya çıkartılmadı. Asıl sorumlular
hakkında dava açmak yerine 10 yıl
sonra sadece 39 asker hakkında gös-
termelik bir dava açıldı. Asıl sorum-
lular hakkında ise takipsizlik kararı
verildi. Savcı katliamcıları aklamaya
çalıştı. Delilleri toplamadı. Keşif yapıl-
madı. Tutsakların üzerinde bulunan

giysiler kaybedildi. Mahkemeye yan-
lış bilgiler verildi. Soruşturma dosya-
sına bilgi vermeyen görevliler hak-
kında suç duyurusunda bulunması
gerekirken bunu yapmadı. Tanıkları
dinlemedi. En sıradan soruşturma
işlemlerini bile yapmadı. Soruşturmayı
yürütüyorum bahanesiyle katilleri
korudu. Takipsizlik kararı vererek
onları aklamaya çalıştı. 

Soruşturma dosyasını zamana
yayarak kapatmaya çalışan savcı Ali
İhsan Demirel’i teşhir edip, katille-
ri aklamasına izin vermeyeceğimizi
belirttik, hakkında suç duyurusunda
bulunduk.  Suç duyurusu sonrasında
HSYK  savcı hakkında inceleme
yapıp rapor düzenledi. 

Raporda cezaevine yapılan müda-
halenin kendiliğinden gelişen olay-
lar sonucu birden karar verilerek
yapılan ani bir operasyon olmadığı
açıktır. Bakanlık ve komutanlıklar
nezdinde konuşulup tartışılmış, pla-
nı önceden hazırlanmış, görev alacak
birimler ve komutanları isim isim
belirlenmiştir. Operasyon planında
‘hukuki sorumluluk doğurmaya-
cak şekilde operasyonun bütün saf-
halarının video kamera ve fotoğraf
makinesi ile tespit edecek tedbirle-
rin alınacağı’ kaleme alınmıştır.
Operasyon başlamadan kayıtların
hukuki sorumluluk doğurmayacak
şekilde ifade edilmesi emredilerek,
hukuki olmayan uygulamaların ola-
bileceği kabul edilmiş ve delillerin
karartılması istenmiştir. savcı
Demirel’in “tanık” sıfatıyla bile
olsa rütbeli askerlerin ifadesini dahi
almadığı, katliamı anlatan kitabı
yazan Zeki Bingöl’ü dinlemediği,
operasyon tutanağına “imzadan
imtina” eden iki savcının görüşüne
başvurmadığı ve “görevi kötüye
kullandığı” belirtilmişti. Bu rapor-
la HSYK 10 yıldır dile getirdiğimiz
gerçekleri kabul etmiş ve savcı hak-
kında dava açılması yönünde görüş
bildirmişti.  

Bu kez savcı Ali İhsan Demirel
hakkında “görevi kötüye kullan-
mak” ten dava açılmasını sağladık. 

Ali İhsan Demirel faşistleri akla-
mayı görev sayan savcılardan biri-

sidir. Gezi eylemleri esnasında
İstanbul Talimhane’deki palalı sal-
dırgan Sabri Çelebi hakkında, palay-
la bir kadına vurmasına ilişkin soruş-
turmayı yürütüyordu, saldırgan Sabri
Çelebi saldırdığı kişiye küfür etme-
si, “Sizi öldürürüm”, “S..tir olup
gidin”, “Ananızı s.....m” “O...pu”
şeklinde tehdit ve hakaretler savur-
masına rağmen hakkında sadece
“kasten silahla yaralama” ve “gör-
evi yaptırmamak için direnmek-
ten” dava açıldı. Saldırgan hak-
kında “Tehdit”, “hakaret” “halkı
kin ve düşmanlığa tahrik”suçla-
rından hakkında dava açılmaması
kararı verdi.  

19 Aralık Katliamı AKP iktidarı
döneminde yapılmadı fakat AKP
döneminde suçlular korunmaya,
deliller gizlenmeye, dosyalar işlev-
sizleştirilmeye çalışıldı. 12 yıl boyun-
ca 19 Aralık Katliamı’nın asıl sorum-
lularından bir tanesi bile dinlenme-
di. 

Biz vazgeçmedik. Katillerin kim
olduğunu biliyoruz, ortaya koydu-
ğumuz deliller katillerin cezalandı-
rılmaları için yeterlidir. Katiller
hakettikleri cezaları alacaklar.
Takipsizlik kararları, zamanın geç-
mesi ne bizim vazgeçmemizi sağlar,
ne de suçları ortadan kaldırır. Katiller
bilsinler ki son nefeslerini verinceye
kadar onların yargılanıp cezalandı-
rılması için uğraşacağız… Düzen
katilleri bir noktaya kadar koruyabilir,
halkın gücü karşısında katilleri koru-
mayı devam ettiremez. O koruma zır-
hını parçalayacağız… 

Gerek Mehmet Ağar gibi halk
düşmanları, gerek onları korumaya
çalışarak katliamlara hizmet eden
savcılar hakkında dava açılmasını
sağlamak ilk adımdır. 

Engin Çeber örneğinde olduğu
gibi ısrarlı ve kararlı bir mücadele ile
halkımıza yaşattığınız acıların peşi-
ne düşeceğiz. Düzenin mahkemele-
rinde yargılanmanızı sağladık, ceza-
landırılmanızı da sağlayacağız.
Düzenin mahkemelerinden cezasız
kalsanızda, halkın nezdinde halkın
adaletiyle yargılayacağız..
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Hapishanede, insanın insan olu-
şundan kaynaklanan en temel hakları,
yaşam hakkı dahil olmak üzere tüm
hakları elinden alınır. Her şey yasaktır.
Hapishane duvarları arasında insanlar
tüm haklarından yoksun bırakılır.

Hapishanede tutulan herkesin sağ-
lıklı koşullarda yaşamını sürdürmeye,
hastalığında muayene ve tedavi im-
kanlarına ulaşma hakkı vardır. Bu
sağlık hizmetleri de devlet tarafından
karşılanır. Hapishane reviri devlet
hastanesi ya da üniversite hastane-
sinde muayene teşhis ve tedavi iş-
lemleri gerçekleştirilir. Bunlar ha-
pishanede bulunan tutukluların en
doğal hakkıdır.

Hakkında mahkemeler tarafından
tutuklama kararı verilen her insanın
hapishaneye girdikten sonraki hayatı
devletin güvencesi altındadır. İkti-
dardakiler tutsaklar için her söz aç-
tığında “hayatları, sağlıkları vb.
devlete emanettir” derler. Gerçekte
ise demagoji, yalan ve riyakarlıktan
ibarettir bu sözler. “Emanet denilen
hayatlar” birebir işkencelerle, kat-
liamlarla, diri diri yakılarak sessiz
ölüm politikasıyla katledilerek yok
edilir. 

Sessiz Ölüm
Hasta tutsakları katletmenin adı

olan “sessiz ölüm” bir saldırı sonucu
gerçekleştirilen işkence, katliam ope-
rasyonu değildir ama yaşananlar birer
cinayettir. Hastalanan tutsakların
muayeneleri geciktirilir. Teşhis ko-
nulmaz, türlü bahanelerle ertelenir
ve ölüm anı beklenir.

Kuddusi Okkır örneği, yakın za-
mana aittir. Hapishanede hasta tutsak
ölümleri için istatiksel olarak rakamlar
artmasın diye serbest bırakıldıktan
sonra dışarıda ölmesi için elden gelen
her şey hızla yapılmıştır.

Hapishanede hasta tutsağın mua-
yene-tedavi süreçlerinin geciktiril-
mesine örnek olarak F Tipi hapisha-
neleri verebiliriz. Muayene günleri
haftanın iki günü yarım gün ile sı-
nırlandırılmıştır. Hasta olan birinin
günlerce beklemesi sonucunda, basit
hastalıkların daha da ciddileşeceği
açıktır. Hastane sevklerinin gecikti-
rilmesi, kelepçeli muayene dayatması,
deneme yanılma yöntemi ile ilaçların
yazılması, teşhis konulmaması vb.
vb. şekilde süreç uzatılır.

İşte bir örnek: “2007’de Kandıra
F Tipi Cezaevinde kalırken başladı

hastalıklarım. Hastaneye sevk edil-
miyordum. Avukatımın ısrarı sonucu
doktora gönderildiğimde, doktorlar
bana “bu mideyle nasıl bu kadar
yaşayabildiğimi sordu” diyor Kemal
Avcı.

Kemal Avcı, sessiz ölüm politi-
kasıyla katledilmeye çalışılan dev-
rimci tutsaklardandı. Anlatımında
hasta tutsakların hastaneye sevk ola-
bilmek için bile ayrı bir çaba harca-
maları gerektiğini gösteriyor.

Tutsakların Ölüm
Fermanının
İmzalandığı Yer:
Adli Tıp

Adli Tıp Kurumu da “sessiz ölüm”
politikasının bir diğer suç ayağıdır.
Hasta tutsak revire çıkmak için gün-
lerce bekletildikten sonra, revir dok-
torunun “şunları kullan bakalım”,
“psikolojik” vb. diyerek bir kobay
gibi hastaları kullanarak tedaviyi
ilaçlarla geçiştirmesiyle aylar geçe-
cektir. Tutsak bir şekilde zorlayarak
hastaneye sevk olabilmeyi başardıktan
sonra bu kez de kelepçeli muayene
dayatılmasıyla ertemele yaşanır. Bunu

HASTA TUTSAKLAR HASTA TUTSAKLAR 
SERBEST BIRAKILSINSERBEST BIRAKILSIN

HASTA TUTSAKLARIN ÖZGÜRLÜĞÜ İÇİN 
TAYAD’A DESTEK VERİN!

TAYADTAYAD

AKP HASTA TUTSAKLARI KASTEN ÖLDÜRÜYOR!
HAPİSHANELERDE 162’Sİ AĞIR 544 HASTA TUTSAK VAR!
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da aştığında, deneme-yanılma yöntemi
ile verilen ilaçlarla “tedavi” uzadıkça
uzar, hastalık iyice ilerletilir. Ölümün
kıyısına geldiğinizde ise Adli Tıp’a
sevk olabilirsiniz.

Adli Tıp’a sevk edilmek, çok çeşitli
uzmanlık alanlarından doktorlardan
oluşan heyetin karşısına çıkmak, tedaviyi
dışarıda özgür koşullarda devam ede-
bilme kararının verileceği anlamına
gelse de, gerçekte durum çok farklıdır.

“Şubat 2013’den Mayıs 2013’e ka-
dar 460 tutuklu ve hükümlü tahliye
talebiyle başvuru yaptı. Sadece 43’ünün
cezasının infazı geriye bırakıldı. 417
kişinin talebi reddedildi. 14 kişi ise
Adli Tıp’tan rapor beklerken cezaevinde
hayatını kaybetti.

113 hasta mahkum Adli Tıp Ku-
rumu raporu bekliyor.” (Basından)

Adli Tıp Kurumu adaletin zerre-
sinin kalmadığı “Adalet Sarayı” olarak
yapılan büyük adaletsizlik binalarının
basit bir eklentisi gibidir.

Ağır hasta tutsakların (tutuklu veya
hükümlü) hapishanelerdeki tedavisizlik
ortamında ölmemek için dışarıda tedavi
olabilmek amacıyla başvurdukları son
mercii olan Adli Tıp Kurumu, adeta
bir idam mangası gibi tutsağı ince-
lemektedir. İstisnalar dışında genellikle
tutsakların tahliye edilerek tedavisini
dışarıda devam etmesi kararı vermezler.
Tutsakların hapishane hücrelerinde can
çekişe çekişe öleceğini uzmanlık alanları
gereği bile bile tahliye edilmemesi için
“tedavisini hapishane koşullarında
sürdürebileceği” raporu verirler. Bu
rapor Adli Tıp Kurumunun tutsaklar
hakkındaki idam fermanıdır aslında.

AKP faşizminin hapishaneleri mu-
haliflerini, devrimcileri yok etme
amaçlı toplama kampları olarak kul-
lanıldığı 11 yıllık iktidarı boyunca
2000’in üzerinde tutsak katledilmiştir.
Bu saldırı ve katliamlarına en büyük
desteği 11 yıl boyunca Adli Tıp Ku-
rumu vermiştir.

Yasalar Hasta Tutsakların
Tedavilerinin Önündeki
Engellerden Biridir

Yasada (İlk Madde 16) “… hapis

cezasının infazı mahkumun hayatı
için kesin bir tehlike teşkil etmiyorsa
mahkumun cezasının infazı iyile-
şinceye kadar geri bırakılır” denir.

Bu da hasta tutsakların tahliyesi
için yeterli gelmemiştir. Öncelikle bu
raporu alabilmesi için üstte yazdığımız
uzunca yolu katetmesi gerekiyor.

3. yargı paketinde: “hayatını tek
başına idare ettiremez” raporuyla
hasta tutsakların serbest kalacağı, in-
fazların erteleneceği vb. reklamı ya-
pıldı. Hasta tutsaklar için sonuçta de-
ğişen bir şey yoktu.

4. yargı paketinde: Hasta tutuklu
hükümlünün “toplum için tehdit oluş-
turup oluşturmadığı yönünde Terörle
Mücadele polisinden görüş alınması”
şartı getirildi. Böylece devrimci tut-
sakların tahliye olabilmelerinin önü
yasal olarak kapatıldı. 

Adli Tıp’tan ölmeden rapor ala-
bilmeyi başaran hasta tutsakların tah-
liye olabilmesi için polisten de onay
alması gerekiyor. Günlük ihtiyaçlarını
tek başına karşılayamayan kanser vb.
ölümcül hastalığı olan tutsakların tah-
liyelerinin devletin tüm kurumlarının
işbirliği ile nasıl engellendiğine ör-
nektir Ramazan Özalp.

Ramazan Özalp,
PKK davasından,
1993’ten Beri
Hapishanede 

“Beyninde tümör var. Ayrıca vü-
cudunun sol tarafı felçli. Bu yüzden
gündelik ihtiyaçlarını kendi başına
karşılayamıyor. Hastalığı da günden

güne ilerliyor.” (Basından)

Adli Tıp “cezaevinde kalamaz”
raporu vermiş Ramazan Özalp’a. 4.
Yargı paketi işte tam burada devreye
giriyor. Devlet, olanca sınıf kinini gös-
teriyor. Tahliye olabilmesi için Adli
Tıp raporu da yeterli olamıyor. Yargı
burada üstlendiği misyonunu yerine
getiriyor. Bakırköy Cumhuriyet Baş-
savcılığı Ramazan Özalp’ın toplum
içinde tehdit oluşturup oluşturma-
dığını İstanbul Terörle Mücadele
Şube Müdürlüğü’ne soruyor:

“Şahsın bizzat kendisinin toplum
güvenliği açısından bir tehlike teşkil
etmediği, ancak şahsın Dirsekli
Köyü’ne veya İdil İlçesine gelmesi
durumunda bazı siyasi şahıslar ve
vatandaşlar tarafından propaganda
aracı olarak kullanılabileceği ve bu
durumun çeşitli toplumsal olaylara
sebebiyet verebileceği, farklı siyasi
görüşlere sahip vatandaşlar ile gü-
venlik arasında gerginlik ve çatış-
malara yol açabileceği” (Basından)

Ramazan Özalp, şahıs olarak teh-
like teşkil etmiyor ama başta köylüleri
olmak üzere liste uzuyor. “Propa-
ganda aracı olarak kullanılacak”
mış! Neyin propagandası? Sapasağlam
hapishaneye giden, ölümün kıyısına
getirilen Ramazan Özalp’ın ne du-
rumda olduğunu herkesin görmesi
mi propaganda aracı oluyor? Dışarıda
katledemediği, içeride teslim alama-
dığı tutsakların tedavilerini engellemek
için her şeyi yapan, son zamanlarını
ailesi, dostları, arkadaşları, yoldaşla-
rıyla geçirmesini engellemenin, ha-
pishanede katledilmenin  adı “pro-
paganda” oluyor.

Katleden Devlettir
- Hapishanelerde sadece 2012’de

260 tutsak katledildi.

- 2013’ün ilk altı ayında 101 tutsak
katledildi.

- Hapishanelerde her hafta 5 tut-
sak katlediyor.

- Hasta tutsaklarla ilgili yapılan
yasal düzenlemeler 3. ve 4. yargı pa-
ketlerindeki yalanlar, demogojiler…
bunların hepsi faşist AKP’nin devletinin
hasta tutsakları katletme politikasını

TOMA’LARINIZ DEVRİMCİ İRADEDEN DAHA GÜÇLÜ DEĞİL!332

Yürüyüş

26 Ocak
2014

Sayı: 401



sahiplenmeyi, katmerleştirerek sür-
dürmesi sonucu teşhir olmasıyla yapılan
düzenlemeleri, makyajlarıdır.

Gerçek: Her hafta katledilen 5
tutsaktır.

Gerçek: Adli Tıp raporuna rağ-
men tahliye edilmeyen, adeta idam
edilen hasta tutsaklardır.

Gerçek: “Toplum için tehdit
oluşturup oluşturmadığının” zaten
tutsakları her türlü sahte belge ile
komplolarla tutuklattıran işkenceci,
katil polisçe belirlenmesidir.

Hapishaneler, yasalar, adli tıp ra-
poru, R Tipi Hapishane… bunların
hepsi birbiriyle uyum içinde hasta
tutsakları katletmek için çalışanlar.

R Tipi Hapishane
Hasta tutsaklarla ilgili faşist AKP’nin

manevralarından biri de hasta tutsakların
tedavilerinin yapılacağı R Tipi (Reha-
bilitasyon) hapishanesidir. Hasta tut-
sakları tahliye etmemenin bir diğer
adıdır R tipi hapishane.

“R tipine geldiğinden beri daha
da kötüleşti. Rize’deyken yürüyebi-
liyor, konuşabiliyordu. Orada ken-
disine bakan sağlam arkadaşları vardı.

R tipinde ise hastalarla kalıyor.”
Hasta tutsak olan Hasan Kaçar’ın
kardeşinin anlatımı bunlar.

Hasta tutsakların tedavilerinin
düzenli yapılacağı yalanıyla açılan
R Tipi hapishaneye yürüyen konu-
şabilen bir hasta tutsağın geldiği du-
rum her şeyi özetliyor.

Hasta Tutsakların Sesini
Büyütmek Ortak
Mücadele ile Olur

Hasan Kaçar’ın kardeşi, “ağabe-
yim tek hasta değil. Biz sesimizi du-

yurmaya çalışıyoruz. Sesini duyu-
ramayanlar da var” diyor. “Sessiz
ölüm” politikasının çarklarında ölüyor
insanlarımız.

Hasta tutsakları zulmün elinden
çekip almak için mücadeleyi büyüt-
meliyiz. Güler Zere, Yasemin Ka-
radağ, İbrahim Çınar, Mete Diş,
Kemal Avcı örnekleri ortadadır. Sa-
hiplenme sonucu tahliye etmek zorunda
kaldı faşist AKP. Ramazan Özalp ör-
neğinde olduğu gibi devrimci- yurtsever
hasta tutsakları, faşist AKP, “sessiz
ölüm” ile katletmenin her türlü yasal
kılıfını, demokrasi paketiyle, hapis-
haneler politikası, R Tipi hapishanelerle
aralıksız sürdürmektedir.

Haftada 5 tutsağın tabutlarını
omuzlamamak için… 162 ağır hasta
tutsağın serbest kalması için müca-
deleyi yasallık sınırlarına hapsetme-
den, faşist AKP’den bir düzenleme
beklemeden meşruluğumuz, haklılı-
ğımızla yer altına  gömülmek istenen
hasta tutsaklar gerçeğini duymayan
kulaklara duyurmanın,  görmeyen
gözlerle göstermenin sayısız ve yol
ve yöntemini denemeliyiz.

Onları çekip alacağımıza inanmalı,
gücümüze güvenmeliyiz.

Kamu Emekçileri Cephesi, 18
Ocak’ta Ankara Yüksel Caddesi’nde
“İş Güvencesine, Örgütlenme ve Di-
renme Hakkına Sahip Çıkan Dev-
rimci Memurlara Özgürlük İstiyoruz.
KESK’li Tutsaklar Serbest Bırakıl-
sın” talebiyle basın açıklaması ger-
çekleştirdi. 

19 Şubat 2013 tarihinde gözaltına
alınarak tutuklanan İstanbul ve Te-
kirdağ’daki KESK üye ve yönetici-
lerinden 32’sinin yaklaşık bir yıldır
hakim karşısına çıkarılmadan F Tipi
hapishanelerde tutulduğu belirtilen
açıklamada, 32’si tutuklu 56 devrimci
memurun 23-24 Ocak tarihinde ilk
kez mahkemeye çıkartılacağı vur-
gulandı. Ve tüm halk 23-24 Ocak
tarihinde Çağlayan’da bulunan İs-
tanbul Adliyesi’nde görülecek mah-

kemeye çağrıldı.

Basın açıklamasında “Devrimci
Memurlar Onurumuzdur”, “KESK’li
Tutsaklar Serbest Bırakılsın”, “Göz-
altılar Tutuklamalar Baskılar Bizi
Yıldıramaz”, “Emekçiyiz Haklıyız
Kazanacağız” slo-
ganları atıldı.

17 ve 18 Ocak
tarihlerinde de An-
kara’da “İş Güven-
cesine Sahip Çıkan
Tutsak Devrimci
Memurlara Özgür-
lük! KESK’li Tut-
saklar Serbest Bıra-
kılsın! 23-24 Ocak'ta
İstanbul/Çağlayan
Adliyesindeyiz-
Kamu Emekçileri

Cephesi” yazılı 10 adet pankart farklı
yerlere asılarak, mahkeme çağrısı ya-
pıldı.

Ayrıca Ankara’da KEC üyeleri,
16 Ocak’ta da Mithatpaşa Köprüsü
üzerine 3x9 metrelik pankart astılar. 

Tutsak Devrimci Memurlara Özgürlük!
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Sevgili Devrimci Okul Okurları
Merhaba;

Devrime ulaşmanın tek yolu hal-
kı örgütlemek, halkı savaşın bir par-
çası haline getirebilmektir. Çünkü us-
talarımızın belirttiği gibi “Devrim
kitlelerin eseridir”

Hepimiz halkın içinden geliyoruz.
Ve devrim mücadelesini de halkla bir-
likte halkın içinde sürdürüyoruz.
Mücadeleyi büyütmek adına ne arar-
sak onu da halkın içinde bulaca-
ğız. 

Ölüme giderken; “Bir canım
var halkıma vatanıma feda ol-
sun” ya da “Yaşamış sayılmaz
zaten yurdu için ölmesini bil-
meyen” diyenlerin yoldaşları-
yız.

Bu büyük bir inanç ve halk
sevgisidir.

Bu güvenin kaynağında devrime
inanmak, halka güvenmek, vatanını
ve halkını sevmek vardır.

Kimdir Halk?
Mahir Çayan “Halk soyut bir kav-

ram değildir. Halk ülkenin içinde bu-
lunduğu devrim aşamasında çıkarları
devrimde olan sınıf ve tabakalar-
dır” diyor. Parti programında bu soru
şöyle cevaplanmıştır: “Türk, Kürt
ulusundan ve tüm milliyetlerden baş-
ta işçi sınıfı olmak üzere, yoksul ve
orta köylülük, tüm çalışanlar, şehir ve
kır küçük üreticileri, esnaflar, sa-
natkarlar, memurlar, öğrenciler, ay-
dınlar, ulusal değerlerini kaybetme-
miş, ülkesinin bağımsızlığını ve hal-
kın özgürlüğünü isteyen, sömürü ve
zulme karşı olan herkestir.”

Halk, bugünün koşullarında em-
peryalistler ve işbirlikçileri tara-
fından sömürülen, alın teri çalınan
baskı altında tutulan emekçilerdir.

Halk, çıkarla-
rı devrimde olan,
işçiler, köylüler,
öğrenciler, me-
murlar, esnaflar,
sanatçılar, işsiz-
lerdir. 

Halk biziz. Biz
üretiyor, biz yaratıyoruz. Tarlalardan
inşaatlara, okullardan fabrikalara ka-
dar her yerde bizim emeğimiz var. Bu
emekle hayatı var ediyoruz. 

Sınıflı toplumlarda toplumu oluş-
turan iki temel sınıf vardır. Biri halk
diğeri de milyonlarca insanın emeğini
sömürerek, asalakça yaşayan halk
düşmanlarıdır. Dün bu halk düş-
manları köle sahibi efendiler, ağalar,
soylu saraylılarken, bugün emper-

yalistler ve işbirlikçileridir.  Bunla-
rın karları için, daha fazla para ka-
zanabilmeleri için dünyada her yıl on
binlerce insan açlıktan ölmektedir.
Halk düşmanlarının, halk üzerinde-
ki baskı, saldırı aracı olan devletler,
halkları hizaya getirmek için en bü-
yük katliamları, zulmü uygulamak-
tadır. Bu zulmün şekli zaman zaman
değişse de özü aynı kalmaktadır. Sı-
nıflı toplumlarda her olgu, temel
olan iki sınıftan birine hizmet eder.
Tarafsızlık diye bir durum söz konusu
olamaz. İşte bu koşullarda halktan
olan bizimdir demek, halk düşman-
larına karşı durmak demektir. Bizim
olanı sahiplenmek demektir. 

Düzen Halkın
Değerlerini Yok Ederek
Varlığını Sürdürür

Halk kültürü, halkın tarihsel ezil-
mişliğinden doğan, doğal bir payla-
şım ve dayanışmayı içerir. Yüz yıl-
lardır halk her türlü zulme, baskıya,
sömürüye birlik olarak çözüm ara-

mıştır. Bu birliktelik yeri gelmiş
Baba İshak, Bedreddin, Pir Sultan ol-
muş zulme karşı ayaklanmış, yeri gel-
miş depremde, kıtlıkta birbirlerinin
yaralarını sarmak olmuştur. 

Halkın bu kültürü her zaman ege-
menler için tehdit oluşturmuştur. Bu
yüzden "toprakta tohumda hakça"
diyen halk evlatları katledilmiştir.
Halk kültürünü katliamlarla, zorbalıkla
bitiremeyeceklerini bilen egemenler,
halk kültürünü yozlaştırmaya çalış-
mıştır. Tüm sınıflı toplumlarda halk
kültüründe yozlaşma yaşanmıştır. An-
cak günümüzde emperyalizm yoz-
laştırmayı iradi bir saldırı olarak halk
kültürü üzerinde uyguluyor. Özünde
“Komşusu aç iken tok yatan bizden
değildir” diyen, “Dönen dönsün ben

dönmezem yolumdan” diyen bir
kültüre sahip olan halkın, yozlaş-
tırma ile bugün “Gemisini kurta-
ran kaptan” ya da “Hiçbir şey
için ölmeye değmez” anlayışına
savrulması bu saldırının sonucudur. 

Bizim Olanı
Daha Fazla Sahiplenecek,
Savaşımızı
Halklaştıracağız

Halkın iktidarı için savaşımız,
halkın değerlerini, kültürünü türkü-
lerini, özlem ve öfkesini daha fazla sa-
hiplenip örgütleyerek büyüyecektir. 

Halkın, yeri gelir bir sözünü, yeri
gelir bir türküsünü, yeri gelir bir so-
rununu silaha dönüştürecek, bir ör-
gütlenme aracı haline getireceğiz. 

Halktan olanı bizim olarak gör-
mek, kendimizi halk olarak gör-
mektir. Halkın içinde, halkın öncüsü
olmamızın temelinde bu bakış vardır.
Bu nesnel durum vardır. 

Haktan olanı örgütlemek ve sa-
vaşı büyütmek için;

Bir; meclisler, komiteler kuraca-
ğız. Halkımızın kendini ifade edebi-
leceği örgütlenmeler yaratacağız.

İki; komiteleri, meclisleri halkın
her kesiminde yaygınlaştıracağız.
Halkın türkülerini, kültürünü, de-
ğerlerini sanat meclislerinde; hal-

Ders: Halktan Olan
Bi̇zi̇mdi̇r

Halktan Olan
Her Şeyi Örgütleyecek

Savaşı Büyüteceğiz
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kın dayanışması ve payla-
şımını halk meclislerinde,
halkın adalet isteğini silah-
lı örgütlenmelerde hayata
geçirmeliyiz. 

Devrim
Yürüyüşümüzün
Kaynağı Halktır

Devrim yürüyüşümüzün
sürekliliğini sağlayan, ka-
rarlılığımızı ve cüretimizi
besleyen kaynak halktır.

Halka gideceğiz.

Ondan öğrenecek, ona öğretece-
ğiz. 

Halk kendisine değer veren, söz ve
karar hakkı tanıyan, sözünde duran ve
öncülük edenlerin peşinden gelir.

Halktan öğrenme ve öğretme di-
yalektiğini Che şöyle ifade ediyor:

“Köylüler bize bilgeliklerini öğ-
rettiler, bizse onlara isyancılığımızı
öğrettik. (…) Tarım işçisinin olsun,
sanayi emekçisinin olsun, işçinin,
emekçinin bize öğreteceği şeyler var-
dı, biz de ona belirli bir anda isabet-
li bir atışın, en güçlü ve en olumlu ba-
rışçı gösterilerde daha güçlü ve daha
olumlu olduğunu öğrettik. Örgüt-
lenmenin değerini öğrendik ve isya-
nın değerini öğrettik; bu birleşmeden
tüm Küba toprakları üzerinde örgütlü
ayaklanma doğdu.” (Politik Yazılar,
Yar Yayınları, Syf: 43.)

Halkın sorunları çoktur… Düzen
sorun üretir… Bu sorunlar bazen yol,
su, elektrik, ulaşım olur; bazen okul,
hastane, barınma ya da parasız eğitim,
güvenceli iş, sağlıklı koşullarda çalış-
ma ya da yozlaşma saldırıları olur. 

Halkın tüm sorunları bizim so-
runlarımızdır. Büyük-küçük, önemli-
önemsiz demeden halkın sorunlarına
sahip çıkıp çözüm getirme çabasında
olmuyorsak, halktan kopuk bir çalış-
ma yürütüyoruz demektir. Düzen kit-
lelerin sorunlarını umursamaz. 

Halka verilen değer, önüne ko-
nulan sandığa oy atmasıyla sınırlıdır. 

Haziran Ayaklanması günlerinde
insanlarımızın katledilmesi, gaza-

suya boğulması emrini veren Baş-
bakan Erdoğan, “Sorunlar sandıkta
çözülür. Sandıkta bizi yenemeyenler
sokakları işgal ediyorlar” diyordu. 

Düzen partilerine göre halk, biat
etmesi beklenen, her türlü baskı ve
sömürü politikasını tevekkül ede-
rek karşılayan bir sürüdür…

Halka verilen değer budur. Halk;
“demokrasi, adalet, özgürlük” gibi en
temel haklarının sandıktan çıkacağına
inandırılmaya çalışılır. Bunu sadece
düzen partileri yapmaz. Kendilerine
“sol, sosyalist, komünist” diyen re-
formist, oportünist ve Kürt milliyet-
çi kesimler de umudu, kurtuluşun
yolu olarak sandığı gösterirler… 

Halkı cahil, ilkel görenler, “kuru
kalabalıklar” diyerek aşağılayanlar
veya içinde halkın olmadığı “halk plat-
form” ları kurarak halk adına kararlar
alanların hepsi aynı mayadandırlar. 

Halka değer vermezler. 

Çünkü onların iktidar perspekti-
fi yoktur.

Dolayısıyla da halkı örgütlemek ve
kadrolaştırmak çabası içinde olmazlar. 

Bundan dolayıdır ki, halka değer
vermeli, sorunları birlikte çözebile-
ceğimizi bizzat pratikte göstermeli,
olumlu örnekler yaratmalıyız

Halkı Örgütleyeceğiz
Halkı kazanmak sadece belli peri-

yotlarda dergi, el ilanı, bilet vb. götür-
mek değildir. Ya da sadece her gördü-
ğümüzde selam vermek, gidip evinde
kalmak, dükkanında bir çayını içmek
veya bir eyleme çağırmak, kortejdeki
insan sayısını arttırmak da değildir. 

Bu çalışmalar elbette ya-
pılmalıdır. Fakat sadece bun-
larla sınırlı kalınmamalıdır.
Bunların hepsi, halkı örgütleme,
kadrolaştırma hedefimizin par-
çalarını oluşturan çalışmalardır. 

Halka düzenin tüm çarpık-
lıklarını, yozlaşmayı, açlığı,
yoksulluğu, adaletsizliği anla-
tacağız. Acılarını, sevinçlerini,
sorunlarını paylaşacağız. So-
runlarına birlikte ve bizzat pra-
tikte çözümler üreteceğiz. Ya-

şamlarının bir parçası olacağız. Dergi
dağıtımı, bilet satışı bir kampanyayla
ilgili yapılan panele, toplantıya, yü-
rüyüşe çağrı vb. tüm bu çalışmaları hal-
kı örgütlemede bir araç olarak ele ala-
cağız. Bu faaliyetler yaratılacak halk
örgütlenmeleri için ilk adımlar olacak,
geriye iğneyle kuyu kazar gibi halkı ör-
gütlü güçleriyle mücadelenin bir par-
çası haline getirmek kalıyor.

Örgütleyip kazandığımız her
insana yeni insanları örgütleme
hedefini benimsetmeliyiz. Bir der-
gi okuru hızla yeni okurlar bul-
malıdır. Her mitingin, yürüyüşün,
konserin... örgütlenme komiteleri
oluşturulmalıdır. 

Biz halkız. Bu halkın evlatlarıyız.
Halkı örgütlerken en az halkımız
kadar emekçi olacağız. Sabahın kö-
ründe kalkacağız, işe giden emek-
çiler gibi onlarla birlikte çekeceğiz
yaşamın tüm yükünü. Günümüzün
tümünü halkı örgütlemek için plan-
layıp, programlayacağız. 

Halka karşı açık olmalıyız. Yapa-
bileceğimiz şeyleri söylemeli, gerçek-
leri anlatmalıyız. Dil ve üslubumuz sade
olmalıdır.

Halkı kazanmanın yolu, onu tanı-
maktan, içinde olmaktan, sorunlarını
bilmek ve yaşamlarının bir parçası
olmaktan geçiyor. Halka gideceğiz.
Halkı kazanmanın yolu ısrarla, emek-
le, cüretle yeni yol ve yöntemler bula-
rak halka sürekli gitmekten geçiyor.

Sevgili okurlar 

Haftaya başka bir konuda görüş-
mek üzere...

Hoşça kalın...

Halkı kazanmanın yolu,
onu tanımaktan,
içinde olmaktan,

sorunlarını bilmek ve
yaşamlarının bir parçası

olmaktan geçiyor.
Halka gideceğiz.
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Vietnam devriminin komutanı Giap'ı devrimciler ta-
nır. Ölümü ile birlikte bütün dünya tanıdı bu muzaffer ko-
mutanı.

Burjuva basın o görkemli cenaze törenini görmezden
gelemedi... 40 km’lik kortej ile uğurlanan Giap'ı Giap
yapan devrim için, vatanı için savaşmasıydı.

Başta Fransız emperyalistlerine ardından Amerikan em-
peryalistlerine karşı verilen ULUSAL KURTULUŞ Sa-
vaşı’nda sonuna kadar halkı ile birlikte savaşıp zaferi hal-
kı ile birlikte kazanan komutandır Giap.

Emperyalizmin yenilmez denilen devasa askeri gücünü
yenendir.  “Düşmanı ve kendini iyi tanırsan yenilmez
olursun” sözünü pratikte ispatlayan komutan olarak tüm
dünya devrimcilerinin gönlünde taht kuran komutan Gi-
ap'tan, Cepheliler;

1- Hızlı olmayı,

2- Gizlilik içinde çalışmayı, 

3- İnisiyatifli olmayı öğrenmelidir.

General Giap komutanlarını, savaşçılarını ve halkını
bu üç ilkeye bağlı kalarak savaştırdı.

30 bin kişilik gerilla ordusunu bu üç ilkeye bağlı ka-
larak yönetti...

Hızlı olmaktan acele etmeyi değil, hızla düşünüp hız-
la, doğru kararlar alıp uygulamayı anlamalıyız.

Savaşın içinde hızlı olmak bu yanı ile önemlidir.

Düşmanın bir adım önünde olmak ondan daha hızlı
düşünmeyi ve ondan daha hızlı karar almayı ve uygula-
mayı gerektiriyor. Yoksa sen düşmanı değil, düşman seni
öldürür.

Hızlı olmak gerilla için o kadar önemlidir ki;

Mao savaşçılarına elde silah parmak tetikte oturarak
uyumayı öğretmiştir. 

Oturarak uyunur mu?
Parmak tetikte uyunur mu demeyin, bu bilgi gerçektir... 

Düşmandan hızlı olmak için bir düşman saldırısı ile
karşı karşıya kalındığı zaman silahına düşmandan daha
hızlı davranabilmen için bu gerekliydi ve Çinli savaşçı-
lar bunu başardılar.

Gizli olmaktan; tüm işlerimizi düşmanın gözü
önünde ama düşmana fark ettirmeden yapabilmeyi an-
lamalıyız.

Vietnam, en büyük zaferlerinden biri olan Dien Bien
Phu zaferini bu kuralı harfiyen yerine getirilerek ka-
zanmıştır.

Denebilirki Fransız ordusunun sonu bu yenilgisinden
sonra başlamıştır.

Nasıl gelmesin ki?

16.200 düşman askeri

1 general

16 subay

1749 subay ve assubay saf dışı edilmiş 

62 uçak tahrip edilmiş

30 bin adet paraşüt dahil düşmana ait ne var ne yok-
sa, ya tahrip edilmiş, ya da ele geçirilmiştir.

İnisiyatifli olmaktan ise başımıza buyruk veya is-
tediğimiz gibi davranmayı anlamamalıyız.  İnisiyatif-
li olmaktan aldığımız bir kararı hayata geçirirken çı-
kabilecek boşlukları doldurmayı anlamalıyız.

Yani somut durumun somut tahlilini yapmayı on-
dan sonra inisiyatifimizi koymayı anlamalıyız.

Yoksa bizim bıraktığımız boşluğu düşman hızla dol-
duracaktır... 

Tüm Cepheliler olarak; 

Giap'ın önünde bir kez daha saygıyla eğilirken üç il-
keyi unutmuyoruz

HIZLI OLMAK,

GİZLİ KALMAK,

İNİSİYATİFLİ OLMAK.

8 Aralık 2012’de 17 yaşındaki Ferhat Gerçek’i sakat bırakan polislerin bulunduğu Bahçelievler 75. Polis
Karakolu’na yapılan eylemin ardından sağlam bir şekilde
gözaltına alınıp ağır yaralı halde Okmeydanı Eğitim ve
Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Nebiha Aracı'yı sahiplenmek
isteyen Halk Cepheliler işkencelerle gözaltına alınıp tutuk-
lanmıştı. 14 Ocak günü görülen mahkemenin ardından 8 Halk
Cepheli tahliye oldu.
Tahliye olan Halk Cepheliler için Sarıgazi'de etkinlik yapıldı.
Yapılan etkinlikte özgürlüğüne kavuşan devrimciler konuşmalar
yaparak duygu ve düşüncelerini anlattı. Şiirler okundu, türküler
söylendi ve halaylar çekildi. Yapılan etkinliğe 35 kişi katıldı.

Kendini Geliştirmeyen Düzeni Geliştirir

DEVRİM İÇİN SAVAŞMAYANA
SOSYALİST DENMEZ...
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Birkaç kilo portakal alıp hasta ziyaretine gidildiği gün-
ler geride kaldı. Bugün portakalı da birçok şey gibi sa-
dece zenginler rahatça alabiliyor.

Narenciye ülkemizin önemli pazar alanlarından biri-
dir. Narenciye dediğimizde aklımıza ilk gelen portakal,
mandalina, limon oluyor. Yani halkın az da olsa yiyebildiği
istisnai meyveler... 

Neden meyve yiyemiyoruz? Yeri gelir "Hangi çağ-
da yaşıyoruz" denilir. Evet, hangi çağda? "Emperya-
lizmin dizginsizce hüküm sürdüğü bir çağda. Her şe-
yin denetimi uluslararası emperyalist tekellerin elin-
de" Böyle bir tablo içerisinde halkın yerinin neresi ol-
duğunu anlamak öyle çok zor bir şey değil.

Neden narenciye pazarının sahibi İspanya? Bu alan-
da var olan tekeller, Türkiye gibi yeni sömürge bir ülkenin
söz sahibi olmasını istemezler. Çünkü bilirler sömürünün
dizginsizce sürdüğü ülkelerde halkın her an tepkisiyle kar-
şılaşabilirler. Emperyalizm daha fazla sömürebilmek için
"kalkındırır".

Sömürü en ücra köylere kadar yaygınlaşmıştır. Bu-
nunla beraber, halka şükretmesi söylenir, önceden bunu
dahi bulamadığı telkin edilir. Ne üreten, alın teriyle ge-
çinmeye çalışan, ne de ihtiyaç sahibi memnun. Zaten
memnun olabilmenin hiçbir koşulu yok.

Portakalların küçük güneşler gibi yeşil bahçelerde ne-

şeyle gülen Akdeniz bahçeleri kıyasıya rekabet karşısında,
güldüremiyor üreticiyi. Bahçeden 30 kuruşa alınan ürün,
üreticinin maliyetini karşılamasına yetmiyor, marketteki fi-
yatı ise 4-5 liraya çıkıyor. Bu durumda kim gülebilir ki?

Narenciyede tarlaların hasatı baştan satın alınıyor. Son-
ra da "Ne çıkarsa bahtına" deniyor. O baht nasıl be-
lirleniyor? Sanayi, toprağımızı, toprak altındaki suları-
mızı kirletirken hangi "baht"tan bahsedebiliriz ki?

Kapitalizm kirletiyor, yararlı olanı öldürüyor, sonra
da "ilaç mecburidir" diyorlar. Uluslararası tekellerle dışa
bağımlı bir hale getiriliyoruz. Böylece ürettiklerimiz bi-
zim olmuyor.

Hiç mi yok iyi, güzel portakallarımız?  Evet var. An-
cak onları da biz göremiyoruz. Göremeyiz de... Porta-
kalların iyi ve güzel olanları "özenle" paketleniyor ve İn-
giltere’ye ihraç ediliyor. Halka "Herkes meyve mi yi-
yor ki? Onun yerine ağaç kabuğu yesinler" de diye-
bilirler. Yoksulların protein ihtiyacının böceklerle kar-
şılanabileceğini söyleyenler bunlar değil mi? Halkla alay
ediyorlar. Diyet programlarında "Taze sıkılmış porta-
kal suyu için, ancak onun da fazlası zararlı" diyebi-
liyorlar. Bütün bir kışı meyve yemeden geçiren insanla-
rımız var. Limonu taneyle aldığımız ve kıyıp da sıka-
madığımız bir ülkede yaşıyoruz.

Narenciye bahçelerinin o güzel kokusu şimdi ferah-
latıcı değil, geniz yakıcı, rahatsız edici bir hal aldı. Kış
bitecek ama hala mandalina, portakal el yakıyor. Haliy-
le o da artık burjuvazinin sofrasında buluyor kendisini. 

Yediğimizin tadı yok, ürettiğimizin kazancı yok. Öte
yandan kötüyü dahi doyasıya yiyebilecek durumumuz yok.
Geçmişe öykünmeden bugünden yarına bakarak öfkemizi
bileyliyoruz. Öfkemizi iyice bileyleyerek bir araya gel-
mek zorundayız. Örgütlenmek zorundayız. Hani diyorduk
ya "Ezilenin ahı yerde kalmaz" diye. Elbette kalmayacak,
öfke yatağını bulup akacak. Ve de hedefine varacak...
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Narenciyedeki Oyunlar da 
Bu Düzeni Anlatır

Ankara Sakarya Caddesi’nde TA-
YAD’lı Ailelerin 15 Ocak’ta başlat-
tığı “Devrimci Tutsaklarla Dayanış-
ma” kermesinin  ikinci gününde,
tutsakların el ürünleri sergilenirken,
ailelerin el emeği börek,  kurabiye ve
çay da halka ikram edildi. Halkın il-
gisiyle karşılanan kermese TAYAD’lı
Aileler halkı davet ederek, kermesin
30 Mart tarihine kadar devam ede-
ceğini duyurdu. Her akşam saat
19.00'a kadar devam eden kermese

gençler de zaman za-
man halay çekerek des-
tek verdi.

Kermes’in 5. günün-
de  ise, tecriti, 24 saat ke-
sintisiz işkenceyi anlat-
manın aracı olan masa-
larda, halkın onurlu evlatlarını sa-
hiplenme çağrısı yapıldı. Neredeyse
hiçbir elişi üretim malzemesinin ve-
rilmediği F tipi tecrit hapishanelerinde
tutsaklar her bir hücreyi adeta atöl-

yeye dönüştürmüş durumda. Bu atöl-
yelerde üretilen ayraçlar, takılar, ge-
miler... görenleri hayran bıraktı. Ker-
mese gelenler, devrimci iradenin bü-
yüklüğüne ve gücüne tanıklık etti.

Tutsakların El Emeği Göz Nuru 
Ürünleri Kermeslerde Sergileniyor
Tutsakların El Emeği Göz Nuru 
Ürünleri Kermeslerde Sergileniyor
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HAVA-İŞ’TE AKP OPERASYONU! 
Sendika Yönetimi İşçi Düşmanı AKP’lilerin 
Eline Geçti! İşçiler İşten Atılmaya Başladı

ÇÖZÜM FİİLİ VE MEŞRU DİRENİŞTİR

Devrimci İşçi
Hareketi

Havacılık sektörü dünyanın birçok
ülkesinde olduğu gibi ülkemizde de
stratejik sektör olarak kabul edilir.
Hatta bu nedenle yasalar değiştirile-
rek havacılık alanında grev yasak-
lanmıştır. Havacılık sektörünün özel
sektöre açılması, özel havayolu şir-
ketlerinin kurulması, mevcut düzeniçi
sendikal anlayışı havacılık sektö-
ründeki örgütlenmenin ve mücade-
lenin önündeki engellerdendir... An-
cak yine de sonucu belirleyici değil... 

Bugün taşeronlaşma sendikalaş-
manın önündeki en önemli engeller-
den birisidir. Mevcut sendikaları da
etkisizleştiren patronların elindeki
en güçlü silahtır taşeronlaştırma.

AKP iktidarı yasaları değiştirerek,
THY’yi parçalara bölerek, THY için-
de taşeron şirketlere iş yaptırarak
Hava-İş Sendikası’nı zayıflatmaya
çalışmıştı. THY Teknik, Uçuş Bö-
lümü ayırımı bundan doğmuştur.
Sendikalı işçiler bu şekilde bölü-
nüp parçalandıktan sonra AKP sal-
dırılarında daha da pervasızlaştı. 

Geçen sene sonunda yapılan
Hava-İş Sendikası olağan genel ku-
rulunda AKP listesi seçimi kazandı.

Hava-İş’in yeni yönetiminin ilk işi
Atatürk Havalimanı’nda süren
grevi “bundan sonra sorunlarımı-
zı diyalogla çözeceğiz” diyerek bi-
tirmek olmuştur. 

Grevi bitirirken yeni yönetim,
THY yönetimiyle görüştüklerini ve
işten atılan 305 işçiyi işe geri aldır-
dıklarını açıkladılar. 

Ancak işbaşı yapacak denilen
305 işçi hala işbaşı yapmamışlardır. 

Madem bu işçiler işe geri alındı
neden hala işe başlamayı bekliyorlar?
Ayrıca şunu da belirtmek gerekir bu
305 işçinin zaten direnişle işe geri
alınmaları kabul edilmişti. Direnişin
hala sürmesinin nedeni “direnişte
geçen sürelerin ücretinin ödenmesi”
talebinin kabul edilmemesinden do-
layıdır.  

Hava-İş’in yeni yönetimi zafer ka-
zanmış edasıyla gelir gelmez direni-
şi bitirten esas olarak işçilerin grev
süresince hak ettikleri alacaklarını al-
madan tasfiye etmiştir. 

Sonuç olarak Hava-İş’in yeni yö-
netimi ayağının tozuyla işbirlikçili-
ğini, işçi düşmanlığını direnişi tasfi-
ye ederek göstermiştir. 

İşbirlikçi Hava-İş yönetiminin
işçi düşmanlığı direnişi bitirmekle
kalmadı: THY Teknik bölümünde ça-
lışan sendikalı işçiler işten atılmaya
başlanmıştır. 

Teknik bölümde çalışan sendika
üyesi ve delegesi olan 10 işçi işten
çıkartıldı.

Yine sendika genel merkez bina-
sında çalışan işçilerden 8’i yeni yö-
netim tarafından işten atıldı. Bunla-
rın dışında da çok sayıda işçinin iş-
ten atılacağı söylenmektedir. THY
yönetimi ve sendika yönetimi el ele
sorunları “diyalogla” çözerek işçile-
ri sindirmeye, sömürülerini arttırmaya
çalışmaktadır.  

Sendika üyesi olsun ya da olma-
sın, çalışıyor ya da işten atılmış ol-
sun işçilerin tek yolu direnmektir. Di-
renişin temeli meşruluk olmalıdır. Ar-
tık ellerinde sendika yoktur. Ama ör-
gütlülüklerini yaratmak zorundadır-
lar. Bu örgütlülüklerin adı işçi mecl-
isleridir. 

Sendika yönetimlerine çöreklenen
işbirlikçi yöneticileri ancak tabanda
örgütlendiğimiz işçi meclisleri gibi
meşru örgütlenmelerle boşa çıkarta-
biliriz... Biz işçiler tabanda kendi
meşru örgütlenmelerimizi yarattığı-
mızda sendika yönetimlerinde ki-
min olduğunun bir anlamı yoktur. Bu-
gün esas olarak istisnalar hariç sen-
dikalar iktidarın ya da düzen parti-
lerinin arka bahçeleri durumuna gel-
miştir. Kendine “devrimci” sıfatları-
nı yakıştıran sendikalar da büyük
oranda kitleden kopmuşlardır. Ta-
bandan kopuk bir sendikacılık ya-
pılmaktadır. Tabandan kopan sendi-

ka yönetimleri mevcut durumlarını
koruyabilmek için patronlarla “iyi ge-
çinme” yoluna gitmişlerdir. Daha
net ifadeyle patronlar için sendika-
cılık yapmaktadırlar.... 

İktidarın işbirlikçisi, düzen par-
tilerinin arka bahçesi ve patron sen-
dikacılarından kurtulalım!

Çözüm; Direnmek ve
Örgütlenmektir

Neler yapılabileceği konusunda
tarihimizde çokça örnek vardır. Roza
Tekstil direnişi, Akçay direnişi, Dark-
men Tekstil işçilerinin direnişi, Ka-
zova işçilerinin direnişleri örnektir.
Direnişlerini yasal örgütlülüklere,
yasal sınırlara hapsetmemişler, meş-
ruluklarından aldıkları güçle diren-
işlerini örgütlemişlerdir. Kazova iş-
çileri meşru bir şekilde makineleri al-
maya çalışmışlar ama polis engelle-
miştir. İşçiler eylemlerini belirlerken
ulaşmak istedikleri amaca göre be-
lirlemişlerdir. Elbette bunun yasal so-
nuçları da olacaktır. Olmuştur. Ör-
neğin Kazova işçilerine şu ana kadar
3 tane dava açılmıştır. İşçiler haka-
retten, hırsızlığa kadar çeşitli iddia-
larla yargılanmaktadırlar. Ama hak
kazanmak için başka yol yoktur. 

Direnmeliyiz. Direnişimiz gele-
ceğimiz içindir. Direnişimiz patron-
ların dizginlenemez, sonsuz kar hırs-
larıyla bizi açlığa mahkum etmeme-
leri içindir. Bir avuç patron milyon-
larca, milyarlarca işçiyi soymak için
saldırıyor. Daha daha diyerek bizi sö-
mürmeye devam ediyorlar. Karları-
nı arttırmak için katlettikleri mil-
yonlarca insandan biliyoruz ki bu kan
emiciler daha fazla sömürmek için
katliamlardan geri durmazlar. 

O zaman meşruluğumuza gü-
venmeli, bu meşrulukla mücadele et-
meliyiz. Kazanmamızın tek yolu bu-
dur.

Devrimci İşçi Hareketi



Direne Direne Kazanacağız
1 Temmuz 2013 tarihinde kıdem ve ihbar tazminatları, bir ay-

lık maaşları ve izin ücretleri ödenmeden işten çıkartılan ve geçen
hafta ilk eylemlerini yapan EGS işçileri, özel güvenlik saldırısı-
na maruz kalmıştı. 17 Ocak günü, Yeşilköy’deki EGS Blokları ve
Dünya Ticaret Merkezi arasındaki caddede ikinci eylemlerini yap-
mak için biraraya gelen işçiler, “Taşeron İşçisiyiz Taşeronla Kö-
leleşmeye İzin Vermeyeceğiz-Direnen EGS İşçileri” ve “EGS’den
Haklarımızı İstiyoruz-Direnen EGS İşçileri” yazılı iki pankart aç-
tılar. Öğle saatleri olması nedeniyle çevreden birçok işçi eylemi
izlerken, yoldan geçen araçlar korna çalarak ve el sallayarak iş-
çilere destek sundular. 

Sloganlar atılarak basın açıklaması yapıldı. Açıklamada işçi-
ler, asıl sorumluların, iktidarlar, taşeron sistemini destekleyen ve
daha da yaygınlaşması için mücadele eden partiler, taşeron çalıştıran
patronlar olduğunu belirterek, haklarını alıncaya kadar eylemle-
rini sürdüreceklerini söylediler.

Açıklamanın ardından destek için gelen Kozova işçileri söz ala-
rak konuştular. Konuşmaların
sonunda Devrimci İşçi Hare-
keti’nden Necati Demir, Nazım
Hikmet şiirleri ile işçilere ses-
lendi. Atılan sloganlarla ey-
lem sonlandırılırken işçiler,
haftaya aynı saatte eylemleri-
ni sürdüreceklerini duyurdular.

Devrimci İşçi Hareketi tarafından Esenyurt Kı-
raç  Mahallesi’nde 14 Ocak'ta “Taşeronluk İşçiye Ce-
hennem, Patrona Cennet”, “Taşeronluğu Mezara Gö-
meceğiz Elbet” “Taşeronluk Sistemine Karşı Bir-
leşelim Direnelim Örgütlenelim” içerikli 100 adet
afiş asıldı.

15 Ocak'ta ise 3 saat içinde 550 adet kampanya
bildirileri dağıtıldı, halkımız panele davet edildi. 

17 Ocak’ta Kıraç girişine, 19 Ocak'ta ise Kıraç
merkezinde masa açılarak, Devrimci İşçi Hareke-
ti’nin kurmuş olduğu hukuk komisyonu tanıtımı ya-
pıldı. Masada mahalleden işçilerle sohbet edilerek,
hukuk komisyonu hakkında bilgi verildi.

19 Ocak'ta da Kıraç merkezinee açılan masada
300 bilgilendirme ilanı emekçi halkımıza ulaştırıl-
dı. 20 Ocak günü de Kıraç'ta "İşçiyiz Haklıyız, Ka-
zanacağız/ Devrimci İşçi Hareketi" yazılamaları ya-
pıldı.

21 Ocak'ta ise 600 tanıtım broşürü dağıtıldı. 1 adet
Kurtuluş Dergisi ve Devrimci İşçi Hareketi’nin çı-
karmış olduğu 1 Mayıs eğitim broşürleri de emek-
çilere ulaştırıldı. Kıraçlı işçi ve emekçilerle sohbetler
edilerek 2 Şubat Pazar günü yapılacak “İşçi Hakları”
panelinin duyurusu yapıldı ve işçiler panele davet
edildi. Ayrıca işçilerle “İŞÇİYİZ HAKLIYIZ KA-
ZANACAĞIZ-ANKET” çalışması yapıldı.

Devrimci İşçi Hareketi, Kazova İşçilerinin hakkını yiyen So-
muncu ailesinin kızı Gaye Somuncu'dan haklarını soran DİH'liye
verilen para cezasıyla ilgili olarak 21 Ocak’ta yazılı bir açıklama
yaptı. Açıklamada; “Yaklaşık 6 ay süren direnişte işçilere 3 ayrı dava
açıldı. Birinde İstanbul 24. Sulh Ceza Mahkemesi Hakimi Akif Kap-
kara patronlardan Gaye Somuncu’yu dövdüğü iddiasıyla yargıla-
nan devrimciye para cezası verdi. Burjuva hukukunu biliriz. İddianın
ispatlanması için güçlü ve kesin deliller gerekir. Oysa bahsettiği-
miz dosyada sadece Gaye Somuncu’nun şikayet dilekçesi vardır.
Gaye Somuncu’nun şikayet dilekçesi ceza verilmesi için yeterli gö-
rülmüştür. Dosyada başkaca bir delil yoktur. Tanık yoktur. Güvenlik
kamerası görüntüleri Gaye Somuncuyu yalanlamaktadır. Güvenlik
kamerası görüntüleri polis tarafından incelenmiş ve bir kavga ol-
madığının tespit edildiğine dair tutanak tutulmuştur. Buna rağmen
nasıl ceza verilmiştir? Akif KAPKARA bunu açıklamalıdır. Han-
gi delile dayanarak bu cezayı verdiğini açıklamalıdır” denildi.

Devrimci İşçi Hareketi'nin
Hukuk Komisyonu Kuruldu
Taşeronluk Sistemine Karşı

Birleşelim Direnelim
Örgütlenelim

Akif Kapkara, İşçi Düşmanlığı Yapıyor!
Hırsız AKP'nin Mahkeme Kararlarını
Tanımıyoruz, İşçiyiz Haklıyız Kazanacağız
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İrfanların, Enginlerin, Ferhatların
Geleneği Sürüyor

Yürüyüş Dergisi, muhabirlerinden dağıtımcılarına kadar, İrfan Ağdaş'tan Engin Çeber'e,
Ferhat Gerçek'e kadar yalanlara karşı gerçekleri tüm bedellere rağmen halka ulaştırma
görevine devam ediyor. Militan gazetecilik, Yürüyüş muhabirlerinin omuzlarında yükseliyor. 

Yürüyüş Dergisi muhabiri Mehmet Emin Kaçmaz, 21 Ocak'ta İstanbul Çağlayan Adliyesi önünde,
tutuklu Yürüyüş muhabirlerinin serbest bırakılması için “Yürüyüş Dergisi Çalışanları Doğan
Karataştan ve Yeliz Kılıç Serbest Bırakılsın/Yürüyüş Dergisi” yazılı pankart açarak, eylem yaptı.
Kaçmaz, tek kişilik eylemi sırasında pankartı açar açmaz polisin saldırısına uğradı. Polis ve
güvenlik görevlileri, tüm işkencelerine rağmen Kaçmaz'ın elindeki pankartı alamadılar. Pankartı
da Mehmet Emin Kaçmaz'la birlikte gözaltına aldılar. Kaçmaz, daha sonra 3.000 Tl para cezası
kesilerek serbest bırakıldı.

TOMA’LARINIZ DEVRİMCİ İRADEDEN DAHA GÜÇLÜ DEĞİL!



28 yıllık devrimci yayın geleneğin
sürdürücüsü Yürüyüş, İrfan’ın, Fer-
hat’ın ve Engin’in elinde bir silah
olup düşmana korku saldı. Bugün de
aynı silah, yani gerçekler Halk Cep-
helilerin elinde, sokak yazılamala-
rında, en yoksul mahallelerin duvar-
larında açlığa meydan okuyarak tüm
halkın mücadelesine meşale oluyor.
Yıllardan süzülerek gelen devrimci
basının onurlu sesi Yürüyüş, kapı
kapı halka ulaştırılıyor. Hiçbir baskı
gerçeğin sesini azaltamaz. Engin için,
Ferhat için Yürüyüş okuyalım, oku-
talım. Şehitlerimizin adıyla, gazile-
rimizin onuruyla her hafta gerçeklerle
geliyoruz...

İstanbul
21 ve 23 Ocak günleri Yürüyüş

Dergisi çalışanları ellerinde dergileri
ile Mecidiyeköy Metrobüs durağında
ajitasyonlarıyla dergilerini dağıttılar.
Haftanın 3 günü dergi dağıtımına çı-
kan Yürüyüş çalışanları Engin’in se-
sini halka ulaştırdılar. “Engin ne
diyor? Berkini vuran polislerin hala
cezalandırılmadığını söylüyor. 220
gündür Berkin’in komada olduğunu
söylüyor. Halkımız Engin’in söyle-
diklerine kulak verin. Engin halkın,
haklının sesini haykırmaya devam
ediyor. Bizler Engin’in sesini tüm
halkımıza ulaştıracağız. Ekmek, Ada-
let ve Özgürlük için Yürüyüş Dergisi
Okuyalım Okutalım”. 1 saat süren
dergi dağıtımında ajitasyonlarımızla
halkın ilgisini çekerek onmarca insana
daha dergimizi ulaştırdık. Bütün yok-

sul halkımız bizim olacak.

Ankara
16 Ocak'ta Ankara'da Hacettepe

Üniversitesi Beytepe Kampüsü’nde
Dev-Genç’liler Ferhat’ın, Engin’in,
gerçeğin sesi Yürüyüş Dergisi’nin
dağıtımını yaptı. 2 kişiyle 1 saatte
yapılan dağıtımda 16 adet Yürüyüş
okurlarıyla buluştu.

19 Ocak'ta 100. Yıl Mahallesi'nde
Halkın Mühendis Mimarları tarafın-
dan Yürüyüş Dergisi dağıtıldı. Yıldız
ve İşçi Blokları'nın dolaşıldığı dergi
dağıtımında 80 haneye Yürüyüş Der-
gisi tanıtıldı ve 15 dergi halka ulaştı-
rıldı.

Hüseyingazi Mahallesi'nde 19
Ocak günü 20 adet Yürüyüş Dergisi
kapı kapı dolaşılarak  halka ulaştırıldı.
Dergi dağıtımı yaparken liseli öğ-
rencilere Berkin Elvan anlatıldı. 24
Ocak'ta karne alacak olan öğrencilere
tahtalarına "Bugün BERKİN karne
almaya gelemedi O polis kurşunu ile
komada" yazmalarının önemi anlatıldı.
Sohbet edilen öğrencilerin içinde
Berkin'in komada olduğunu bilenler
de vardı. Katil polislerin komaya
soktuğu Berkin Elvan haberlerini in-
ternetten takip ediyoruz dediler. Dergi
dağıtımı akşam saat 17.00 de bitirildi. 

Adana
17 Ocak günü Akkapı Mahalle-

si'nde Yürüyüş okurları Yürüyüş af-
işlerini astı. Afişler asılırken polis
tarafından durdurulan Yürüyüş okur-
larına kimlik kontrolü yapmak istendi.

Can Bedeli Savunduğumuz
Yürüyüşü Okuyalım Okutalım

Mecidiyeköy

Gençlik Federasyonu

Gençlik Federasyonu

Adana



Polisin tacizleri karşısında Yürüyüş
okurlarını savunan mahalle halkı
‘Onlar bizim çocuklar, mahallenin
çocukları’ diyerek sahiplendiler. Polis
afişlerin üstünde yer alan Yürüyüş
Dergisi fotoğraflarının toplanmış
olup olmadıklarının belirleneceğini
söyledi.  Afişte bulunan Yürüyüş
Dergisi’nin resmindeki tarih merkeze
sorulana kadar okurlarımız bı-
rakılmadı. Toplatması olma-
yınca “trafolara yapıştır-
mışsınız” bahanesiyle
para cezası kesilerek
2 okurumuz bırakıldı.
Ardından kalan afiş-
ler bitirilerek 50
afiş Akkapı Ma-
hallesi'ne yapıştı-
rıldı.

Çorum
17 Ocak’ta, Ba-

habey ve Emek cad-
deleri üzerinde yapı-
lan çalışmada1 saatte
60 dergi halka ulaştırıldı.
Uzun zamandır kapısı ça-
lınmayan bir aile devrimcilere
olan özlemini dile getirirken, bir
başka aile ise dergimiz Yürüyüş’ü
başka insanlara da ulaştırmak için 2
dergi fazladan alarak Yürüyüş Der-
gisi’nin önemini bize bir kez daha
hatırlatmış oldu.

Ekmek, Adalet ve
Özgürlük İçin Yürüyüş
Okuyalım Okutalım

Yürüyüş Dergisi’nin “Ekmek,
Adalet ve Özgürlük İçin Yürüyüş

Okuyalım Okutalım” kampanyası
sürüyor. Kampanyanın Anadolu'daki
ilk toplantısı 19 Ocak'ta Ankara'da
yapıldı. 

İdilcan Kültür Merkezi'nde bir
araya gelen Yürüyüş okurları ve ça-

lışanları, dergiyi, sorunları ve çö-
zümleri birlikte konuştular. Devrimci
basın yayın faaliyetinin tarihçesi ile
başlayan anlatım bölümünde; dev-
rimci basın emekçisi olan devrim
şehitleri de anıldı. Çözüm, Mücadele,
Kurtuluş, Vatan ve Ekmek ve Adalet
dergilerinden devraldığı bayrağı be-
deller pahasına taşıyan Yürüyüş'ün
Ferhatların, Enginlerin sesi olduğu

belirtildi. 

Toplantıda ayrıca haber nasıl ya-
pılır, devrimcilerin haber anlayışı
nedir, dağıtımla ilgili pratik sorunlar
nasıl aşılabilir, dergi dağıtımcıları
nelere dikkat etmelidir gibi günlük-
pratik sorunlar da konuşuldu. Toplantı
sonunda, hep birlikte sorunları çöz-
mek ve Yürüyüş'ü halka daha çok

ulaştırmak için toplu dağıtım
programı çıkarıldı. Toplantıya

20 kişi katıldı. 

Yürüyüş Dergisi
Dağıtmak
Enginlerin
Hesabını
Sormaktır!

Yürüyüş kam-
panyası çerçevesinde
dergi okurları ve der-

gi dağıtımcılarıyla
Gençlik Federasyo-

nu'nda bir araya geli-
nerek kahvaltı yapıldı.

Daha sonra hazırlanmış olan
kurgu hep beraber izlenerek

dergi değerlendirmesi yapıldı.
Dergi dağıtılırken nelere dikkat edil-
mesi gerektiği anlatıldı. Dergiyi iki
katına çıkarma hedefi üzerine ko-
nuşularak, "Çalınan her bir kapı düş-
mana sıkılan mermidir, evine gö-
türdüğümüz her bir dergi Engin'in
hesabını sormamızdır. Engin'in he-
sabını sormak istiyor muyuz? O za-
man dergimizi çiftleyeceğiz. Ulaş-
tığımız her dergi okurumuz Engin'in
hesabını sorduğumuzun gerçeğidir.
Bu bilinçle dergiyi iki katına çıkart-
malıyız" denildi.
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Paris’te katledilen üç PKK’linin
katili emperyalistler ve işbirlikçile-
riydi, PKK'ye silah bıraktırma ope-
rasyonuydu. 

Kürt milliyetçileri, Paris Katlia-
mı’nı, başından beri “muğlak” bi-
linmez bir havada yansıttılar. Paris'te
3 PKK'li katledildiğinde, “Gladyo-
nun işi”, “uluslararası komplo”,
“derin güçler” yapmış olabilir vb.
diyerek, dikkatleri gerçek katiller
ABD, AKP ve MİT’ten uzaklaştır-
maya çalıştılar. Adeta emperyalistleri
de, AKP iktidarını da aklayan açık-
lamalar yaptılar. Fransa’dan ve
AKP’den katliamı aydınlatmalarını
ve sorumluları bulmasını istediler. 

Gerçek katilleri çok iyi biliyor-
lardı. Ama, çelişkiler derinleşir süreç
bozulur kaygısıyla sustular.

Oslo görüşmelerinden bu yana
“çözüm süreci”nin içinde yer alan,
PKK üst düzey yöneticileri ile MİT
adına müzakereleri sürdüren Hakan
Fidan, Paris Katliamı’nın olduğu dö-
nemde, MİT Müsteşarı görevindeydi.
AKP iktidarının ve hatta Başbakan
Erdoğan’ın özel koruması altında
olan Hakan Fidan’ın konumu itiba-
rıyla Paris Katliamı’yla ilgisinin ve
katliamdan bilgisinin olmaması müm-
kün değildir. 

Kürt milliyetçilerinin, AKP ve
MİT’i aklama çabası, barış ve uz-
laşma politikalarının onları düşürdüğü
sefalet tablosudur. Özellikle de MİT
Müsteşarı Hakan Fidan, ne zaman
eleştirilse, ne zaman suçlansa başta
Öcalan olmak üzere, PKK ve BDP
yöneticileri tarafından sahiplenildi
ve Fidan’a yönelik olumsuz yayın-
ların, Kürt sorununun çözümünden
rahatsız olan uluslararası çevreler

tarafından yapıldığı ileri sürüldü.
Kürt milliyetçileri, kitleler nezdinde
MİT’i temize çıkarmaya çalıştılar. 

Kürt Milliyetçileri, 
Yaptıkları Açıklamalarla 
AKP’yi Rahatlatıyor

Öcalan’ın, Pervin Buldan, Sırrı
Süreyya Önder ve İdris Baluken’den
oluşan HDP-BDP heyeti ile 11 Ocak
2014 tarihinde yaptığı görüşme son-
rası, AKP’den yana tavır  koyan
“Yangına benzin taşımayacağız”
başlığıyla açıklamaları yayınlandı.

Başbakan Erdoğan’ın, 17 Aralık’ta
başlayan yolsuzluk ve rüşvet soruş-
turmasını, “darbe girişimi” ve “Tür-
kiye’ye yönelik bir ihanet” olarak
değerlendirmesinin ardından Öcalan
da; 17 Aralık’ın bir darbe olduğunu
ve bu darbenin çözüm sürecini sabote
etmeyi amaçladığını söyleyerek; “Ül-
keyi bir darbe ateşiyle yeniden
yangın yerine çevirmek isteyenler
bizim bu ateşe benzin taşımaya-
cağımızı bilmelidir. Her darbe te-
şebbüsü bugüne kadar olduğu gibi
bundan sonra da karşısında bizi
bulacaktır” dedi.  

Öcalan, AKP-cemaat çatışmasının
en doruk noktaya çıktığı, AKP’nin
hırsızlık, yolsuzluk, rüşvet pisliklerinin

sadece küçük bir kısmının ortaya se-
rildiği bir dönemde yaptığı bu açıkla-
malarla; AKP-cemaat çatışmasında
iktidardan yana taraf olduklarına
işaret ediyor ve barış süreci konusunda
büyük umut bağladıkları ve kendilerine
en yakın gördükleri AKP’nin elini ra-
hatlatmaya yönelik mesajlar veriyordu. 

Diğer yandan da, pragmatizmi
elden bırakmadan, AKP-cemaat ça-
tışmasının yarattığı gergin ortamı da
değerlendirerek; AKP’ye, müzakere
yolunda adım atmaması halinde bu
yangının büyüyeceği şeklinde üstü
kapalı uyarımesajları gönderiyor, ser-
zenişlerde bulunuyordu. Halkın bütün
sorunlarına gözlerini ve kulaklarını
kapatan, ne pahasına  ve ne olursa ol-
sun, “ille de uzlaşma”, “ille de barış”,
“ille de çözüm” diyen ve başka bir
gündem tanımayan anlayışla “Dar-
becileri teşhir ve mahkum etmenin
en etkili yolu ortaya net ve cesur
bir demokratik müzakere programı
koymaktır” diyerek 17 Aralık ope-
rasyonuna tavır almanın karşılığı olarak
müzakereye çağrı yapılıyordu. 

Öcalan, “Süreç için tek çözüm
acilen demokratikleşme”, Demirtaş
“Yolsuzluk operasyonu çözüm sü-
recini bozar” dedi. Cemil Bayık,
AKP’nin yolsuzluk operasyonundan
kurtulmasının tek yolunun Kürt soru-

AKP de, MİT de
Halkların Düşmanıdır!

Kürt Milliyetçi Hareket Paris Katliamı Üzerinden
AKP'yi ve MİT'i Aklamaktan Vazgeçmelidir!
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nunu çözmesinden geçtiğini açıkladı.

Kürt Milliyetçilerinin 
Görmek İstemediği,
Paris Katliamı’nın 
AKP-Fethullah ve ABD 
Ortaklığında Yapıldığıdır

Öcalan, Paris’te 3 kadın PKK’linin
katledilmesinin birinci yıl dönümü
olması dolayısıyla yaptığı açıklama-
da.; “Bu vahşi katliamın hesabını
katillerinden mutlaka soracağımızı
belirtmek isterim. Tamamıyla süreci
hedefleyen bir darbe olarak gerçek-
leştirilen bu katliama verilecek en
etkili cevabımız kalıcı barışı ve de-
mokratik çözüm hamlemizi tüm en-
gellemelere rağmen kararlı bir şe-
kilde başarıya ulaştırmak olacak-
tır.”(12 Ocak 2014-Milliyet) 

Paris Katliamı, Amerika ve
AKP’nin işidir. Hedef PKK yöneti-
cileridir. 

Amaç; Kürt milliyetçi hareketin
yönetim kadrolarına “tasfiye sürecine
karşı çıkan olursa böyle yaparız”
mesajını vermektir. “Avrupa’nın gö-
beğinde, kendi kurumunuzun içinde
3 PKK’liyi nasıl katlettiysek hepiniz
için aynı son geçerlidir. Sürecin
önünde engel olanı Sakineler gibi
yaparız” denilmek istenmiştir. 

Bu mesajı, Kürt milliyetçi hareket
de doğru biçimde almıştır.

Paris Katliamı’nın ilk günlerinde
Öcalan, “mesaj esas olarak bana”
şeklinde açıklama yapmış ve ardından
Kürt milliyetçi hareketin yönetim
kadrolarının  da bu yönlü açıklamaları
olmuştu. Ancak yine saldıran ve sal-
dıracak güçler, çözümü istemeyen
derin güçlerdi.

11 Ocak’ta Öcalan ile görüşen
heyette yer alan BDP Grup Başkan-
vekili İdris Baluken, DİHA’ya yaptığı
açıklamada; “Sayın Öcalan, Paris
Katliamı’nın hem ulusal hem de ulus-
lararası boyutu olan bir Gladio yapısı
tarafından gerçekleştiğini ve katliamın
başlatmış olduğu çözüm sürecini bi-
tirmeyi hedefleyen bir darbe girişimi
olduğunu çok açık bir şekilde ifade
etti. 9 Ocak katliamının bir yönüyle
sürecin hemen başında kendisine

ve Kürt hareketine bir mesaj oldu-
ğunu, bu Gladio yapıların ‘biz
PKK’yi böyle hallederiz’ mesajını
bu katliamla vermek istediğini söy-
ledi” dedi.

Bu açıklamalardan bir gün sonra
da, Ömer Güney’in, Paris’te 3 PKK’li-
nin öldürülmesini MİT’in bilgisi da-
hilinde işlediğini anlattığı ses kaydı
internette yayınlandı. Ses kayıtlarını,
Ömer Güney’in kendini sağlama al-
mak için MİT ile bir toplantı sırasında
kayda aldığı iddia edildi. AKP-Gülen
cemaati arasındaki iktidar ve çıkar
kavgasının sonucu ortaya çıkan ses
kayıtları, devrimciler açısından bili-
nenin ilanıydı. Ortaya çıkan kayıtlar
da katliam talimatının MİT’ten gel-
diğini açıkça ortaya koyuyordu.

Ses kayıtları ve belgelerle ilgili
olarak MİT Müsteşarlığı “ ... Söz
konusu yayınların, çözüm sürecinde
aktif rol üstlenen teşkilatımızı yıp-
ratmaya ve bu süreçte görev alan
personeli deşifre ederek görevlerini
yapamaz hâle getirmeye yönelik bir
operasyon olduğu” (14 Ocak 2014-
Cumhuriyet) şeklinde açıklama yaptı. 

MİT,  Paris Katliamı’yla ilgili or-
taya çıkan ses kayıtlarını reddetme-
yerek katliamı üstlenmiştir. Ses ka-
yıtlarının  kendilerine ait olmadığını,
gerçek olmadığını söylemedi, dışarıya
nasıl sızdırıldığına ilişkin “iç bün-
yemizde gerekli idari soruşturma
başlatılmıştır” diye açıklama yaptı. 

Fakat Kürt milliyetçi hareket,
buna rağmen MİT’i aklama derdinde.
Fethullahçı grupların yaptırmış ola-
bileceğine işaret ederek AKP’ye açık
destek sunmaya çalışıyor. Kürt mil-
liyetçilerinin görmek istemediği Paris
Katliamı’nın AKP-MİT-Fethullah ve
ABD ortaklığında yapıldığıdır. 

Yukarıda alıntılarını yaptığımız
açıklamalarda diğer bir dikkat çeken
durum da, MİT ve Öcalan’ın ifade-
lerindeki ortaklık ve benzerliktir.
Öcalan, 9 Ocak katliamı için “çözüm
sürecini bitirmeyi hedefleyen bir
darbe” diyor. 

MİT, yayınlanan ses kayıtları ve
belgeler için “Çözüm sürecinde
aktif rol alan teşkilatımızı yıprat-
ma” operasyonu diyor.

Öcalan MİT’e Güveniyor 
“Paris Katliamı’nı
Yapması Milyonda Bir
İhtimal” Diyor

Öcalan, bir yıl önce, Paris’te üç
PKK’linin katledilmesinden MİT’in
sorumlu tutulması üzerine  Milliyet
Gazetesi’nde yayınlanan “İmralı Za-
bıtları”nda, MİT’i aklamak ve MİT’e
güvendiğini ifade etmek için şunları
söylüyordu; “Ha bizi vurmuş, ha Sa-
kine’yi vurmuşlar. Çok karanlık bir
olay. Ankara’ya gelmiş (Ömer Gü-
ney), Çankaya’da büro tutmuş. Sterk
“MİT kaynaklı” demiş. Mümkün
değil ama düşüneceksin. Milyonda
bir de olsa düşüneyim, MİT var mı?
MİT de şaşırdı. Demek ki darbe hala
devam ediyor” diyordu. 

“Türkiye’de 3 koldan paralel
devlet çalışması” olduğunu, ABD’de-
ki “Yahudi, Ermeni ve Rum lobile-
rinin stratejik ve taktik müdahale”
ettiklerini söyleyen Öcalan, bu lobi-
lerin “AKP’ye de, medya ve işa-
damlarına da sızdıklarını” iddia edi-
yor ve “içine sızılmayan sadece MİT
kalmış” diyordu.  

Öcalan; MİT’in hedef alındığını,
Hakan Fidan’ın düşürülmek istendi-
ğini belirterek  “MİT’i düşürseydiler,
Türkiye’de tüm kaleler düşmüş ola-
caktı. Hakan Bey’i (MİT Müsteşarı
Hakan Fidan’ı kastediyor) yalnız
bırakmamak gerekir” diyordu. 

Milliyetçilik, ideolojiyi şekilsiz,
ucube bir hale getirince, gözleri kör,
kulakları sağır yapınca, “barış”tan
başka bir şey düşünülmez olunca,
sınıf gerçeğinden, faşizm gerçeğinden
böyle uzaklaşılıyor işte. Binlerce in-
sanın kaybedilmesine, katledilmesine,
işkencelerden geçirilmesine, kanlı
operasyonlara imza atan MİT masum
gösteriliyor. MİT yönetimi iyi müs-
teşarlar ya da kötü müsteşarlarla
açıklanıyor. Lobiler, devasa güçler
Hakan Fidan’ı Kürt sorununu çözmek
istediği için harcamak istiyorlar. Her
şey “paralel devletin işi”. “Paralel
devlet” yani cemaat her yere sızmış
ama bir tek MİT’e sızamamış... 

Kürt Milliyetçi Hareket 



445

26 Ocak 
2014

Yürüyüş

Sayı: 401

TOMA’LARA KARŞI BEDENLERİYLE DİRENENLER KAZANACAK!

Uzlaşma Politikalarıyla 
Dost-Düşman Ayrımını 
Yitirmiştir

Ömer Güney’in MİT ile görüş-
melerinin olduğu ses kaydının 17
Aralık’tan sonra yayımlanması te-
sadüfi bir zamanlama değildir elbette.
AKP-cemaat kavgasında AKP tama-
men kendi sorumluluğundaki devletin
tüm kirli işlerini “paralel devlet”
söylemleriyle Fethullahçıların üstüne
atarak kendilerini aklamaktadırlar...

Fethullahçılar ise Paris Katlia-
mı’nda MİT ile tetikçilik yapan Ömer
Güney arasındaki konuşma kayıtlarını
yayınlayarak katliamın MİT’in yani
AKP’nin işi olduğunu ortaya koy-
muştur. Kendi cephesinden AKP ile
arasındaki çatışmayı sürdürmektedir. 

Ancak devrimci, demokrat ve ilerici
kesimler tarafından tartışılması gereken
bu nokta değildir. AKP ve cemaat
suç ortağıdır. AKP ve cemaat iktidar
ortağı iken ne yaptılarsa birbirlerinden
haberli yaptılar, birlikte yaptılar. Hır-
sızlıkta da, yolsuzlukta da, katliamlarda
da ortaktılar. Her ikisi de eli kanlı,
yağmacı, talancı ve hırsız olan iki ta-
raftan birini desteklemek halk düşmanı
politikalara destek ve güç vermektir.
Oligarşinin baskı ve zulüm değirme-
nine su taşımaktır. 

AKP, şimdiye kadar gerek “Er-
genekon-Balyoz” operasyonları olsun,
KCK operasyonları olsun, gerekse
de halkın her kesimine yönelik esti-
rilen faşist terör olsun hepsinin devlet
içine sızan “paralel devlet”in işi ol-
duğunu söyleyerek Fethullahçılarla
olan çatışmada çeşitli kesimleri ken-
dine yedeklemektedir. AKP bunu ik-
tidara geldiğinden beri yapmaktadır.
Daha iktidarının ilk döneminde “AB
uyum yasaları” çerçevesinde refor-
mizmi, oportünizmi, liberal aydınları
kendilerine yedekleyerek iktidarlarını
meşrulaştırmışlardır... Bu kesimlerden
aldıkları destekle bir taraftan “de-
mokrasi” şovları yapan AKP, diğer
taraftan F tipi hapishanelerde dev-
rimcileri katletmeye devam etti. 

Ve Kürt milliyetçileri bütün AKP
iktidarları boyunca AKP’ye koltuk
değnekliği yaptı... 

Bugün de AKP-Fethullahçılar ça-
tışmasında açıktan AKP’nin yanında
yer almaktadır. 

ÖCALAN’IN AÇIKLAMALA-
RIYLA TAYYİP ERDOĞAN’IN
AÇIKLAMALARI ARASINDA,
ÖZÜNDE BİR FARK YOKTUR!

Kürt milliyetçi hareket uzlaşma
politikalarıyla dost ve düşman güçler
ayrımını yitirmiştir. Yüzünü düzenin
kurumlarına değil Türkiye halklarına
dönmelidir. 

Paris Katliamı’nın 
“Mesajı” Çok Açıktır 
Kürt Milliyetçi Hareket 
Alması Gereken 
Mesajları Almıştır 

Öcalan’ın açıklamasından kısa bir
süre önce, PKK’nin liderlerinden,
KCK Yürütme Konseyi Eş Başkanı
Cemil Bayık da, 29 Aralık 2013 ta-
rihinde, ANF Haber Ajansı’na,  Sakine
Cansız, Fidan Doğan ve Leyla Söyle-
mez’in Paris’te, Kürt Enstitüsü’nde
öldürülmesiyle ilgili yaptığı açıkla-
mada; “Bu katliam bütün PKK’yi
tasfiye etmeye yönelik yapılmıştır”
ifadesini kullandı. “Hareketimizi tasfiye
etme politika ve planlamaları içine
Fethullahçıların merkezinde yer aldığı
paralel devlet fazlasıyla girmiştir. Do-
layısıyla Paris Katliamı’nda da bun-
ların esas rol oynaması en büyük ola-
sılıktır” diyen Bayık; 3 kadın PKK’liyi
öldürmekle yargılanan Ömer Güney
için de “Bu katliamı yapan kişinin
izleri Fethullahçılarla ilişkili olabi-
leceğini gösteriyor” açıklamasını yaptı.  

Bayık’ın açıklamasındaki, “Bu
katliam bütün PKK’yi tasfiye et-
meye yönelik yapılmıştır” tespiti
doğrudur...

Aynı şekilde Öcalan’ın da; Paris
Katliamı’nın “sürecin hemen başında
kendisine ve Kürt hareketine bir
mesaj olduğu” tespitleri Kürt milli-
yetçi hareketin Paris Katliamı’nı kim-
lerin yaptığını ve ne için yaptıklarını
çok iyi bildiklerini göstermektedir.
Kürt milliyetçi hareket Paris Katlia-
mı’nın mesajını doğru bir şekilde
almıştır ve katliamın mesajına uygun
hareket etmektedirler... 

PARİS KATLİAMI’YLA KÜRT
MİLLİYETÇİ HAREKETİNE DE-
NİLMİŞTİR Kİ; 

“İMRALI’DA ÖCALAN ÜZE-
RİNDEN SÜRDÜRÜLEN TASFİ-
YE SÜRECİNİN ÖNÜNDE EN-
GEL OLAN HER KİM OLURSA
SONU SAKİNELER GİBİ
OLUR!”

Kürt milliyetçi hareketin Paris
Katliamı’na ilişkin tüm açıklamaları
bu gerçeği muğlaklaştırmaya, üstünü
örtmeye yöneliktir. 

Bugün de yaptıkları açıklamalar
AKP’nin katliamdaki rolünü hafif-
letmekten başka birşey değildir. 

Cemil Bayık açıklamasında, AKP
ile cemaatin PKK kadrolarının tas-
fiyesi konusunda da anlaştıklarını
söylüyor.

“PKK yönetim kadrosunun tasfiye
edilmesi hükümetin kararı olsa da,
bu konudaki planlamadan haberi
bulunsa da süreç başladıktan sonra
böyle bir katliamın olması dikkat çe-
kicidir. Bu konuda hükümetin ya da
istihbarat örgütlerinin bilgisi olabilir.
Ama Apo’nun başlattığı süreçten
sonra bu olayın gerçekleşmesi bir
gerçeği ortaya koymuştur; AKP hü-
kümeti hareketimizi tasfiye etmede
Fethullahçıları ve onların polis ve
yargı içindeki güçlerini kullanmak-
tadır. Hareketimizi tasfiye etme po-
litika ve planlamaları içine Fethul-
lahçıların merkezinde yer aldığı pa-
ralel devlet fazlasıyla girmiştir. Do-
layısıyla bu katliamda da bunların
esas rol oynaması en büyük olasılıktır.
(...)Bazı çevreler paralel devlet yoktur
diyor, fakat bu bir gerçekliktir. Ama
bu paralel devlet eski devletin yıkıl-
ması üzerinden devlet içinde örgüt-
lenmeye başlamış, giderek paralel
devlet olmaktan öteye çıkıp, devleti
ele geçirip devletin derin devleti,
hatta esası olmak istemektedir” diyor. 

“Paralel Devlet”
Tanımı, AKP Faşizminin
Gerçek Yüzünü
Gizleyen Tanımdır

Birincisi; Devleti tanımlamak
için orijinal analizlere, kavramlara
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gerek yoktur. Paralel devlet, gerçekliği
olmayan, egemen sınıfların devletin
faşist yüzünü gizlemek için uydur-
duğu demagojik bir kavramdır. Her
kavram bir ihtiyaçtan doğar. “derin
devlet”, “paralel devlet” kavramları
da egemen sınıfların duyduğu ihti-
yaçtan doğmuştur. Devletin adı yol-
suzluklarla, mafyayla, çetelerle, faili
meçhullerle, kaybetmelerle, katliam-
larla, yolsuzluk, hırsızlık ve rüşvetle
anılmaya başlayınca sanal devletler
yaratılır ve bütün suçlar “derin dev-
let” in, “paralel devlet” in üzerine
atılmaya başlanır. Bu nedenle, Öca-
lan’ın da, Bayık’ın da devleti “para-
lel”, “derin” şeklinde tanımlamaya
çalışmaları, oligarşik devletin bütün
suçları kendi üzerinden atma çabasına,
AKP faşizminin gerçek yüzünü giz-
leme oyunlarına güç vermektir. “Pa-
ralel devlet” tanımı devletin kendi-
sinin kontrgerilla devleti oluşunu
gizleyen bir tanımdır.

İkincisi; Bayık, PKK yönetim
kadrosunun tasfiyesinin  AKP hükü-
metinin kararı olduğunu ve AKP’nin
tasfiye için Fethullahçılar’ı ve onların
denetiminde olan polisi, yargıyı kul-
landığını, Paris Katliamı’nda da esas
rolü bunların oynadığını söylüyor.
Diğer yandan hala AKP hükümeti
ile müzakerelerin kesintiye uğrama-
sından dert yanıp, çözüm süreci de-
vam etsin çağrıları yapıyorlar. Bu
nasıl bir anlayıştır. Seni yok etmek
isteyen, bütün politikalarını senin
imhan üzerine kuran bir düşmanla
nasıl bir barış kazanılabilir? Ortada
katledilen yoldaşlarının kanı dururken,
hesabı sorulmamışken nasıl aynı ma-
saya oturulabilir?

Bu uzlaşma, teslimiyet değilse
nasıl bir politikadır? 

Öcalan, Paris Katliamı için “bu
vahşi katliamın hesabını katillerin-
den mutlaka soracağımızı belirtmek
isterim” diyor. Peki ne yapacaksınız?
Nasıl soracaksınız? 

Cevabı da veriyor Öcalan; “barışı
ve demokratik çözüm hamlemizi
tüm engellemelere rağmen kararlı
bir şekilde başarıya ulaştırmak ola-
caktır” diyor.. 

İşte Paris Katliamı’nın mesajı bu-

dur: Her koşulda AKP’nin tasfiye
sürecini sürdürmek... Birçok açıkla-
malarında kendilerinin de itiraf et-
tikleri gibi ortada tasfiye sürecinin
dışında işleyen bir süreç yoktur... 

Kürt Milliyetçileri
Halk Düşmanı MİT’i ve 
AKP’yi Aklamaktan 
Vazgeçmelidir!
3 PKK’linin Kanı 
Ortadayken Hakan
Fidan’ı Aklamak Niye?

BDP Eşbaşkanı Selahattin De-
mirtaş, Paris’te 3 PKK’linin öldü-
rülmesi ve ses kayıtlarıyla ilgili olarak
“Bu konunun peşini bırakmayaca-
ğız. Ses kayıtlarının gerçek olduğunu
bizler teyit ettik. ... Başbakanlığın
sessiz kalması da kabul edilebilir
değil” dedi. (Radikal,15 Ocak 2014) 

Demirtaş, “Biz inanıyoruz ki Ömer
Güney, Türkiye ile bağlantılıdır ve
mümkündür ki MİT içindeki bir ka-
natla da bağlantılı olabilir. Destek
olmadan yapması mümkün değil.
Ancak mevcut Müsteşarın (Hakan
Fidan) bilgisi dahilinde mi yapıldı,
onayıyla mı yapıldı; bu konuda biz
emin değiliz, bilmiyoruz.”(Radikal-
Okan Konuralp-16.01.2014)

Demirtaş, Meclis’te gazetecilere,
ses kayıtları ve Paris Katliamı hakkında
yaptığı açıklamalarda “Net olarak
MİT elemanıdır sonucuna varamı-
yoruz”, “Ömer Güney’in Türkiye ile
bağlantılı olduğuna inanıyoruz. MİT
içerisinden bir kanat ile de bağlantılı
olabilir. Destek almadan yapması im-
kansızdır. Ama bu mevcut müsteşarın
bilgisi dahilinde yapıldı mı, bu konuda
emin değiliz. (...) Görüşen kişilerin
MİT elemanı olup olmadığı da belli
değil. (...) Bu operasyonların gün-
demde olduğu MİT tartışmasının ya-
şandığı bir ortamda doğrudan ‘Paris
cinayetini MİT yaptırdı’ dedirtmeyi
hedefleyen bir görüntünün yayınlan-
ması biz de şüphe uyandırdı. Yine de
tabi sorgulanması gerekir. MİT ile
ilişkisi var mı yok mu?” (15.01.2013-
Namık Durukan-Milliyet) diyerek
MİT’i akladı.

Belgelerin MİT belgesi olduğuna

dair ciddi “şüphe”leriniz kesinleşirse
MİT’le müzakerelerine son verebi-
lecek misiniz? Başbakan’ın sessiz
kaldığını söylüyorsunuz. Bu size
Başbakan’ın suç ortağı olduğunu an-
latmıyor mu? Başbakan’a “Bir açık-
lama yapmazsanız biz de sizinle gö-
rüşmeyeceğiz” diyebilecek misiniz? 

“Bu konunun peşini bırakmaya-
cağız” diyorsunuz. Evet, gerçekten
de bırakmayın. Hem Paris’te katle-
dilen 3 PKK’li için, hem binlerce
şehidin katilleri oldukları için peşini
bırakmayın. Ama “ölümler dursun!”,
“silahlar sussun!” diyerek bunu nasıl
yapacaksınız? Bu anlayışla yapa-
mazsınız. Bunun tek yolu sınıf düş-
manlarını iyi tanımak ve onlarla ba-
rışmak değil savaşmaktır. Savaşı bi-
tirmek değil, savaşı büyütmek, halk-
ların iktidarını kurmaktır.

Paris Katliamı PKK’nin
Üst Yönetim Kadrolarını
Katletme Amaçlı
İlk Saldırı Değildir

Oligarşi “en barışçıl” gözüktüğü
zaman bile fırsatını bulduğunda Kürt
milliyetçi hareketin yönetim kadro-
larını imha etmek isteyecektir... 

Nitekim KCK’nin  18 Ocak tarihli
açıklamasından basına yansıdığına
göre Oslo sürecinde de de katliam
girişiminde bulunulmuştur. 

Yapılan açıklama da şöyle deniyor:
“Oslo görüşmelerinin gerçekleştiği
süreçte KCK yönetiminin hükümetle
ilişkileri sürdürmedeki aracı ku-
rumla yaptığı görüşmeye katılan
KCK yönetiminin imha edilmek is-
tenmesi bunu açıkça ortaya koy-
muştur. Bu saldırıdan KCK yönetimi
kıl payı kurtulurken, KCK yöneti-
minin güvenliğinden dört gerilla
yaşamını yitirmiştir. Bir taraftan
görüşme yapılırken diğer taraftan
imha amaçlı saldırıların yapılması,
AKP hükümetinin ve MİT’in gö-
rüşmeleri ne amaçla kullanmak is-
tediğini gözler önüne sermiştir.”

Devam Edecek
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Yanda gördüğünüz resim çürüyen
AKP düzeninin çöküş resmidir! 

Üç Cepheli karşısında düştükleri
aczin resmidir... 

Üç Cepheliye saldırıyor faşibt, hır-
sız, rüşvetçi, kara para aklayıcısı
AKP’nin polisleri... 

Saldırdıkları yer İstanbul Vatan
Caddesi’ndeki işkence merkezinin
önüdür... 

İşkencenin, işkencehanelerden so-
kaklara, caddelere, alanlara çıktığının
resmidir buradaki. 

“Şafak operasyonları artık yasak-
lanacak” diyordu AKP yalakası basın... 

AKP’nin hırsız, rüşvetçi, kara para
aklayıcısı bakan ve çocukları bir şafak
operasyonuyla gözaltına alanınca şafak
operasyonlarının insan haklarına, hu-
kuka aykırılıklarını keşfettiler... 

Halka ve devrimcilere şafak ope-
rasyonları yapmak hukuka aykırı ol-
muyor mu?

Hırsız, arsız, namussuz, rüşvetçi...
AKP’lilerin kılına dokunmak ne müm-
kün... Dokunan savcıyı, polisi sürgüne
gönderiyorlar.

Üç Cepheli Vatan İşkence Merke-
zi’nin önündeki kaldırımda oturuyor.
7 Cepheli Vatan İşkence Merkezi’nin
içinde.

18 Ocak günü AKP’nin işkenceci

polisleri sabahın köründe yine işba-
şındaydı... 

İstanbul-Nurtepe’nin Çayan Ma-
hallesi’nde sabahın köründe onlarca
evi bastılar... İnsanları gece yatağında
zorla kaldırarak 7 kişiyi işkenceyle
gözaltına aldılar. 

Neden alındılar? Çayan Mahalle-
si’ne sabahın köründe neden yapıldı
bu operasyon? 

Çünkü Çayan Mahallesi devrim-
cilerin yaşadığı bir mahalle... Çayan
Mahallesi’nde halk AKP’nin uyuştu-
rucu çetelerini mahallelerine sokmu-
yor... Uyuşturucuyla halkın zehirlen-
mesine izin vermiyor... 

Yukarıda gördüğünüz resim Çayan
Mahallesi’nde uyuşturcu çetelerine
yaşam hakkı tanımayan Halk Cephe-
lilere polislerin hazımsızlığının res-
midir... 

Üç Halk Cepheli karşısında işken-
cecilerin çaresizliğinin resmidir... 

Halk Cepheliler gözaltına alınan
arkadaşları serbest bırakılana kadar
Vatan Ceddesi’ndeki işkence merke-
zinin önünde basın açıklaması yapıp
oturma eylemine başlıyor... Resmi
sivil onlarca polis var... 

Üç Halk Cepheliyi onlarca polisin
kolundan, bacağından tutup oradan
götürmesi hiç zor değildir... Ama öyle
yapmıyor işkececiler... Sen misin di-

3 Kişiye TOMA’lı Saldırı
Çökmekte Olan Faşist Düzenin Resmidir!

TOMA’larınız Devrimci İradeden Daha Güçlü Değil!
TOMA’lara Karşı Bedenleriyle Direnenler Kazanacak!

 Yanda gördüğünüz resim
çürüyen AKP düzeninin

çöküş resmidir!

 Üç devrimci “Şafak
Operasyonlarıyla” Çayan
Mahallesinden gözaltına

alınan arkadaşlarına sahip
çıkmak için Vatan işkence

merkezinin önünde oturma
eylemi yapıyorlar.... 

 Resimde gördüğünüz
bütün bu terör, işkence

üç devrimciyi oradan söküp
kaldırmak için: Üç

devrimciyi söküp alamadılar!

 AKP’nin hırsız, rüşvetçi,
kara para aklayıcısı bakan ve
çocukları gözaltına alınınca
AKP’nin yalakası medya in-

san haklarını, hukuku
keşfetmişti! “Şafak

operasyonları yasaklanacak”
diye manşetler atarak şafak

operasyonlarının
insan haklarına,

hukuka aykırılığını
keşfetmişlerdi...

 Gelin şafak
operasyonlarını görün,

işkenceleri görün... Halka ve
devrimcilere her türlü

işkence, zulüm,
terör reva mı? 
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renen? Hazır etrafta kalabalık da toplanmışken en iyi
bildikleri basınçlı su işkencesiyle buz gibi havada yerlerde
sürüklemek istiyorlar devrimcileri... 

Karakolların bodrum katlarında yaptıkları basınçlı
su işkencesi artık sokaklarda yapılıyor... 

Oturma eylemi yapan Halk Cephelilerin diplerine
kadar sokuluyor TOMA... Mesafe 5 metre var ya da
yok... 

TOMA’daki işkenceci nişan aluyor en hassas yerine...
Karın boşluğuna basınçlı suyu fırlatınca iki büklüm olup
çaresiz, fırlatıp atılacaklar... 

Kim dayanabilir bu havada basınçlı soğuk suya... 

İşkenceciler TOMA’dan nişan alıp karın boşluğuna
sıkıyor basınçlı suyu...

İki Halk Cepheli iki büklüm, birbirlerini basınçlı su
darbesinden koruyarak birbirinden kopmadan savruluyorlar
3-5 metre uzağa... 

Ama kaçmıyorlar, çaresiz de değiller... “İnsanlık
Onuru İşkenceyi Yenecek” diye var güçleriyle slogan
atıyorlar... İşkencecilere karşı insanlık onurunun erdemiyle
direniyorlar... 

Her zamanki gibi çaresiz işkenceciler... Kenarda top-
lanan kalabalık “kahraman” polisin TOMA’lı işkencesine
tempo tutmuyor... “En büyük polis bizim polisimiz”
diye alkışlamıyor işkencecileri... Kalabalık şaşkın. Hay-
ranlıkla bakakalıyor... Nasıl iki kişi bu soğuk havada
TOMA’ların basınçlı suyuna karşı böyle direnebilir?

TOMA’nın içindeki işkenceci işinin uzmanı: Yeni bir
hedef seçiyor. Berkin Elvan’ı gaz fişeğiyle vurdukları
gibi...  tam başına nişan alıp fırlatıyor basınçlı suyu... 

Kol kola girmiş iki Cepheli direniyor... Basınçlı suyun
etkisiyle, düşüyorlar, kalkıyorlar ama direnmeye devam
ediyorlar... Bütün işkencecilerin direnen devrimciler kar-
şısındaki çaresizliğini yaşıyor şimdi işkenceciler... 

Slogan atıyor Cepheliler: “İşkence Yapmak Şerefsiz-
liktir”, “İnsanlık Onuru İşkenceyi Yenecek...” 

İşkenceciler çaresiz, direnenlerin karşısındaki bütün
işkenceciler gibi. Dünyanın en onurlu, en erdemli işini
yapıyor iki Cepheli... TOMA’lar, basınçlı su işe yaramıyor. 

TOMA’lara karşı bedenleriyle direniyorlar... Devrimci

inançlarıyla, irade ve kararlılıklarıyla direniyorlar... 

TOMA’larınız bedenlerimizden daha güçlü değil. Be-
denlerimizin karşısında eriyor demir yığını TOMA’larınız. 

Faşizminiz devrimci irademiz karşısında daha güçlü
değil... Yukarıdaki resim faşizmin çöküşünün resmidir... 

TOMA’nın basınçlı suyuyla dağıtamadığı iki Cepheliye
onlarca polis leş kargaları gibi saldırıyor, kolundan ba-
cağından tutup zorla gözaltına alıyorlar... 

Bütün dünya 18 Ocak’ta iki Cephelinin faşizme karşı
bu direnişine tanık oldu.. İki Cephelinin direnişi karşısında
işkencecilerin aczine tanık oldu... AKP faşizminin adım
adım çöküşüne tanık oldu... 

Zulmünüz, faşist terörünüz sizi ayakta tutmaya yet-
meyecek. O üç devrimci yalnız değildir... 75 milyon
halkımızın temsilcileridir onlar. Onun için öyle güçlüler,
öyle direngenler... Onun için zavallısınız üç devrimcinin
karşısında... 

Faşist terörünüz değil, direnenler kazanacak. Halkı
teslim alamayacaksınız TOMA’larınızla... 

Devrimci Tiyatrolarımızın
Sesini Her Yere Taşıyacağız!
İdil Halk Tiyatrosu oyuncuları ve kursiyerleri, 15

Ocak’ta 16.00-18.00 saatleri arasında Galatasaray
Lisesi önünde, tutsak İdil Halk Tiyatrosu oyuncuları
Veysel Şahin ve Gamze Keşkek'in mahkemesi için
257 adet bildiri dağıttı. İki saat süren bildiri dağıtımında
insanların ilgisini çekmesi ve herhangi bir şey olarak
görmemeleri için
bildiriler "Halkın sa-
natçılarından çağrı
var" denilerek uza-
tıldı, bazıları Veysel
ve Gamze'nin neden
tutuklu olduğunu
sordu. Halkın bildiri
dağıtımına ilgisi yo-
ğundu.



Hasan Ferit’in bayrağını daha da
yükseklere taşımaya söz veren Cep-
heliler İstanbul’un pek çok mahalle-
sinde yozlaşmaya karşı mücadele
ediyor. Hasan Ferit’ten aldığı cesaretle
her türlü saldırıya direnen Cepheliler
İstanbul’u yaptıkları korsan eylemlerle
de yangın yerine çevirdiler...

İstanbul
Alibeyköy

15 Ocak günü Cepheliler yozlaş-
maya karşı mücadele kapsamında
pankart astılar. Veysel Karani Camii
önünden geçen ana cadde üzerindeki
üst geçide “Yozlaşmaya Karşı Hasan
Ferit Olup Bataklığı Kurutacağız-
Cephe” yazılı ve bomba süslü pankart
asıldı. Pankart ertesi sabah 10.00'a
kadar asılı kaldı.

26 Ocak'ta Okmeydanı'nda yapı-
lacak yozlaşmaya karşı yürüyüşün
duyurusu için 20 Ocak günü Ali-
beyköy'de Akşemseddin Mahallesi
ve Cengiz Topel çevresine toplam
100 adet afiş asıldı. 

20 Ocak akşam saat 21.30 civa-
rında AKP'nin katil polis sürüsü 7
akrep aracı ve çok sayıda özel harekat
polisiyle Cengiz Topel bölgesini ab-

luka altına alarak halka terör estirdi.
Akreplerle Eyüp Haklar Derneği'nin
önüne gelerek taciz ettiler. Halk Cep-
heliler dernekten çıkarak polisleri
mahalleden defolmaları yönünde
uyardı. Daha sonrasında Cengiz Topel
Caddesi’nde bulunan Halk Cepheli
Seçkin Ertaş 7 tane akrep tarafından
işkenceyle gözaltına alındı. Seçkin
Ertaş'ın gözaltına alındığını gören
mahalle halkı polise taşlarla saldırdı.
Hızlıca oradan kaçan polislerin önü
Veysel Karani Camii durağında halk
tarafından kesildi. Seçkin'i kesinlikle
bırakmayacaklarını söyleyen halk,
en sonunda Seçkin'i katil polisin elin-
den aldı. Veysel Karani Camii'nin
içini tam bir karakol haline çeviren
polisler, gecenin ilerleyen saatlerinde
mahalleden ayrıldılar.

Yapılan konuşmada, "bu saldırı-
ların sebebi çok açıktır. Mahallele-
rimizi yozlaşma bataklığına çevir-
melerine izin vermediğimiz içindir.
Çayan Mahallesi'nde, Gülsuyu'nda,
Bağcılar'da yaşanan polis terörünün
sebepleri de aynıdır. Biz bir yemin
ettik. Hasan Ferit'e söz verdik. Ma-
hallelerimizi bedeli ne olursa olsun
savunacağız" denildi.

Bağcılar
15 Ocak'ta, Bağcılar Çiftlik Ma-

hallesi'nde kumar oynatan kahveye
giden Cepheliler kahve sahibini ku-
mar oynatmaması için uyardılar. Kah-
ve sahibi "yaptığımın yanlış olduğunu
biliyorum, devrimcileri ben de tanı-
yorum bundan sonra gelenleri uyarıp
oynatmayacağım" dedi. Cepheliler
de uyardıktan sonra kahveden ayrıl-
dılar.

Halk Cephesi’nin yozlaşmaya kar-
şı astığı pankartı 18 Ocak tarihinde
saat 16.00’da sökmeye gelen işken-
ceci polislere mahalle halkı ve Halk
Cepheliler tepki gösterdi. Bunun üze-
rine mahalleye akrepler ve çevik
kuvvet polisleri geldi ve halka terör
estirmeye çalıştılar. 

Polis terörüne direndiği gerekçe
gösterilerek Hüseyin Ulusoy ameli-
yatlı olmasına rağmen gözaltına aldı.
Bunun üzerine, Bağcılar’da Halk
Cephesi tarafından ‘Katil Polis Ma-
halleden Defol’ sloganıyla gerçek-
leştirilen yürüyüşe 100 kişi katıldı.
Yürüyüşe DHF de destek verdi.

Yürüyüş sonunda dağılırken polis
halka saldırdı ve mahalle halkı di-
rendi, çatıştı.

Hasan Ferit’in Hesabı
Mahşere Kalmayacak!

Hesabını Cepheliler Soracak!
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19 Ocak günü ise
saat 20.00-20.30 civa-
rında Bağcılar Yenima-
hallenin neredeyse her
sokağı polis ablukası ve
akreplerle çevriliyken
Cepheliler ara sokaklar-
dan çıkarak polisle ça-
tıştı.

Gazi 
14 Ocak akşamı

Cepheliler yozlaşmaya
karşı pankart eylemi
yaptı. Sloganlar ve aji-
tasyonlarla Gazi Mahallesi Dörtyol’a
"Milyonlarca Hasan Ferit Olup Ba-
taklığı Kurutacağız. Uyuşturucuya,
Fuhuşa, Kumara İzin Vermeyeceğiz"
pankartı asıldı. Ardından, yol kapa-
tılarak kısa süreli eylem yapıldı.

19 Ocak'ta da Cepheliler "Mil-
yonlarca Hasan Ferit Olup Bataklığı
Kurutacağız /Cephe’’ pankartıyla, si-
lahlarla ve molotoflarla korsan eylem
yaptılar.

Halka hitaben çekilen ajitasyonda,
uyuşturucunun bir devlet politikası
olduğunu anlatan konuşmalar yapıl-
dı.

Eski Karakol bölgesinden, Cem-
evine sloganlarla çıkan Cepheliler
Cemevine geldiklerinde polisle çatıştı.
2 akrep ve TOMA yakıldı. Sloganların
atıldığı eylem 2 saat sürdü. 

Gazi Mahallesi Dörtyol’da 2 uyuş-
turucu satıcısını suçüstü yakalayan
Cepheliler, satıcıları cezalandırdı.
Daha sonrasında halka satıcılar sokak
sokak , esnaf esnaf gezdirilerek teşhir
edildi. Linç edilmemesi için dikkat
eden Cepheliler, zaman zaman halkın
hıncını bastırmakta zorlandı.

Halkın desteğini alkışlarla “Helal
olsun size”, “Bir siz yaparsınız bunu”,
“Biz de üstümüze düşeni yapmak
istiyoruz” gibi söylemlerle destek-
lerini aldılar. Sık sık “Umudun adı
DHKP-C”, Uyuşturucu satmak şe-
refsizliktir”, “Torbacılar cezalandı-
rılacak” sloganlarının atıldığı eylem
en son cezalandırılan torbacıların
caddeye atılmasıyla son buldu.

Yine 19 Ocak'ta, daha önce de
defalarca uyarılan uyuşturucu satı-
cıları Şırnaklı (Bozo) ve Mirza adlı
kişiler Cepheliler tarafından dizka-
paklarından ve ayaklarından vurularak
cezalandırıldı. Eylem öncesi teşhir
edilen 2 torbacı mahalle halkının
gözü önünde cezalandırıldı. 

Gazi Mahallesi'nde iki baraka da
ateşe verildi. Barakalardan biri Kör
Zeki lakaplı balıkçılık yapan aynı
zamanda Cepheliler tarafından uyuş-
turucu sattığı için uyarılan bir kişiye
ait. İki kez uyarıldığı açıklamasını
yapan Cepheliler, aynı gece Şaban
adında yine balıkçılık yapan bir ki-
şinin barakasını da ateşe verdi. "Ak-
şam uyuşturucu ve fuhuşa karşı dev-
riyede gasp yapıyorlar" yalanını yay-

dığı ve Cepheli dev-
rimcileri karaladığı ne-
deniyle barakası ateşe
verildi. Aynı bölgede
9 araç fuhuş yaptığı
için uyarıldı ve ceza-
landırıldı.

Çayan
17 Ocak sabah sa-

atlerinde Çayan Ma-
hallesi'nde bulunan
Haklar Derneği'ne ve
mahalle halkına yöne-
lik operasyon düzen-

lendi. Bu keyfi operasyona karşı
Dilan Cafe önünde basın açıklaması
yapıldı. Yürüyüş boyunca yozlaşmaya
karşı umudun sloganları atıldı. Eylem,
yapılan açıklamanın ardından bitirildi.
Dilan Cafe önünden başlayan yürü-
yüşe 120 kişi katıldı. 

Akşam saatlerinde de, Çayan Ma-
hallesi’nde toplanan yüzü maskeli
Cepheliler Güzeltepe Köprüsü’nde
yığınak yapan polise havai fişeklerle
karşılık verdi. Cepheliler  sloganlarla
barikatlar kurarak direndiler. 

Cepheliler mahalleye giren TO-
MA’yı ve 4 akrebi molotoflarla ve
havai fişekle karşıladı. Ateşe verilen
TOMA yakıldı. 

İlk başta 30 kişi ile başlayan
eylem daha sonra  halkın katılımıyla
birlikte 250 kişiyi buldu. Cepheliler
ara sokakları kapatarak akreplerin
mahalleye girişini engelledi. Ana
cadde üzerine kurulan barikatlar ateşe
verildi. AKP’nin katil polisi Cep-
he’bmnin direnişi karşısında mahal-
leden geri çekildi. 3 saat süren eylem
saat 22.00’da  iradi olarak bitirildi.

Gazi Çayan

İkitelli
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İkitelli
İkitelli’de Cepheliler

18 Ocak'ta, Birol Karasu
ve Hasan Ferit’in mü-
cadele ruhuyla duvarlara
30 adet “Torbacıları Ce-
zalandıracağız, Birol
Karasu Ölümsüzdür,
Hasan Ferit Gedik
Ölümsüzdür, Uyuşturu-
cu Satmak Suçtur, Birol
Karasu Sorulacak He-
sabımız” ve “DHKP-C”
yazılamaları yaptılar.

Kıraç
17 Ocak'ta Esenyurt Kuruçeşme

Mahallesi'nde “Kumar Oynama Ço-
cuklarının Rızkını Harcama!-Halk
Cephesi” yazılaması yapıldı.

Sarıgazi
19 Ocak'ta Cepheliler, Sarıgazi

Merkez’de Atatürk Caddesi üzerinde
bulunan Sancaktepe Belediye bina-
sının önüne çıkarak molotoflarla yolu
trafiğe kapatıp “Milyonlarca Hasan
Ferit Olup Uyuşturucuya, Fuhuşa,
Kumara İzin Vermeyeceğiz-Cephe”
pankartı astılar.

Bir süre neye uğradığını şaşıran
işkenceci polisler CEPHELİLERE
karşılık veremeyip izlemekle kaldılar
ve daha sonra az sayıda gaz kullan-
dılar. Eylemde “Umudun Adı Dhkp-
C, Titre Oligarşi Parti-Cephe Geliyor,
Uyuşturucu Satmak Şerefsizliktir,
Çetelerden Hesabı Dhkc Soracak”
sloganları yankılandı. Eyleme 25
Cepheli katıldı.

İzmir
19 Ocak gecesi Cepheliler İzmir

Kemalpaşa İlçesi’nde yazılama yaptı.
“Cephe”, “DHKP-C”, “Hasan Ferit
Ölümsüzdür” ve “DEV-GENÇ” ya-
zılamaları yapıldı.

AKP’nin Borazanı Star
Yozlaşmaya Karşı
Mücadelemizi Yalanlarla
Karalamaya Çalışıyor!
Yozlaşmaya Karşı
Mücadele Bayrağını
Yükselteceğiz!

Star Gazetesi’nin 13 Ocak 2014
tarihli sayısında ‘Fatma Girik Par-
kı’nda Uyuşturucu Çatışması’ başlı-
ğıyla bir yazı yayınlandı. Bu haberde
Okmeydanı’nda Cephelilerin yoz-
laşmaya karşı verdiği mücadele bir
yandan terörize edilmeye çalışılmış,
bir yandan da özünden ayrı düşürül-
meye çalışılmıştır. Star Gazetesine
göre Okmeydanı’nda uyuşturucuya
karşı mücadele yoktur, terör örgüt-
lerinin uyuşturucu rantını ele geçirme
savaşları vardır. Cephelilerin yap-
tıkları eylemler kastedilerek, uyuş-

turucuyla mücadele
kisvesi altında uyuş-
turucu rantını yönet-
mek isteyen örgütün
Kürt kahvelerini tara-
dığı bildirilmiş Star
Gazetesi’ne. Uyuştu-
rucu satıcılarının ma-
halleden atılmasının,
fuhuş yapanların ve
yaptıranların teşhir
edilmesinin ve mahal-
leden kovulmasının,
kumar oynatılmasına
izin verilmemesinin te-

melinde yozlaşmaya karşı mücadele
değil, ‘alan hakimiyetini yeniden ele
geçirmek’ varmış.

Okmeydanı Hasan Ferit Yozlaş-
maya Karşı Mücadele Ekipleri, Star'ın
kontra haberiyle ilgili olarak yazılı
bir açıklama yaptı. Yapılan açıkla-
mada, "Mahallelerimizdeki yozlaşma
rantını AKP elinde tutuyor! STAR
bıraksın devrimcileri karalamayı,
bunları yazsın!

Uyuşturucu, fuhuş, kumarı Ok-
meydanı’na da, diğer yoksul mahal-
lelere de sokan AKP’dir. AKP’nin
polisi, devlet görevlileridir. 

‘AKP'nin 11 yıllık iktidarı bo-
yunca uyguladığı politikalar, büyük
ahlaki ve sosyal çöküntülere sebep
oldu. Toplumsal değerler, aile yapısı,
hiçbir dönem AKP'nin 11 yıllık ikti-
darında bozulduğu kadar bozulma-
mıştır. Yoksullaştırma ve yozlaştır-
manın mimarı AKP iktidarının son
8 yılında fuhuş yüzde 220 arttı. Uyuş-
turucu, kumar, cinsel saldırı, çocuk
istismarı ve müstehcenlik AKP ikti-
darı boyunca katlanarak
büyüdü.’...Türkiye’de  ‘fuhuş’ yasal

Çayan İzmir

İkitelli
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hale getirildi!Yine AKP iktidarında
uyuşturucu kullanım yaşı 13’e, uyuş-
turucu satma yaşı ise 16’ya kadar
düştü.

Tüm bunlara karşı mücadele eden
devrimciler sabaha karşı yapılan ev
baskınlarıyla gözaltına alındı, tutuk-
landı. Bunlar olurken mahalleleri-
mizdeki pislik yuvaları AKP’nin pol-
isleri tarafından koruma altına alındı"
denildi.

Açıklama, "Burjuva medya halkı
yalanlarla kandırmaktan, devrimcileri
karalamaktan vazgeçmelidir! Uyuş-
turucuya, Fuhuşa, Kumara, Çetelere,
Yozlaşmaya Karşı Mücadeleyi Bü-
yüteceğiz" denilerek bitirildi.

Bağımlılıkla Mücadele
Merkezi Kuruyoruz!
Yozlaşmaya Karşı
Mücadeleyi Büyütüyoruz!

Hasan Ferit’e sözümüz var! İs-
tanbul’un tüm yoksul mahallelerinde
uyuşturucu bataklığını kurutacağız!
Halkın zehirlenmesine izin verme-
yeceğiz….

Bunun için mahallelerimizde ba-
ğımlılıkla mücadele merkezleri ku-
racağız…

Bu merkezlerde başta uyuşturucu
olmak üzere gençliğimizin geleceğini
zehirleyen her şeyle mücadele ede-
ceğiz. Düzen çürütür devrim temiz-
ler… Israrla, kararlılıkla, adım adım
gençlerimizi uyuşturucu bataklığından
çekip çıkartacağız!

BİR TEK İNSANIMIZDAN
BİLE VAZGEÇMEYECEĞİZ!

Bağımlılıkla Mücadele Merkez-
leri’nin ilk adımını Gazi Mahallesi'nde
atıyoruz.

BAĞIMLILIKLA MÜCADELE
MERKEZLERİNİN, HALK ÇO-
CUKLARINI BATAKLIKTAN ÇE-
KİP ÇIKARTACAK DOKTORLA-
RA, EĞİTMENLERE İHTİYACI
OLACAK.

BU ÇAĞRI HASAN FERİT’İN-
DİR…

BAĞIMLILIKLA MÜCADELE
MERKEZLERİ’NİN;

Kütüphane bölümü için bilgisayar
ve kitaplara…

Spor salonu bölümü için spor
aletlerine…

Tıbbi araç gereçlere…
İHTİYACI OLACAK.
HERKESİN KÜÇÜK-BÜYÜK

YAPACAĞI BİR ŞEY MUTLAKA
VARDIR.

MİLYONLARCA HASAN FE-
RİT  OLUP BATAKLIĞI KURU-
TALIM!

Halk Cephesi
İrtibat numarası:0535 558 81 10

Yoldaşlarımızı
İşkencecilerin Eline
Bırakmayacağız

Çayan Mahallesi’nde önce uyuş-
turucu çeteleri ardından da polisler
yozlaşmaya karşı mücadele edenlere
gözdağı vermek için saldırılarını art-
tırdı. 13 Ocak gecesi çetelerin dev-
rimcileri tarayarak yaralamasına karşı
mahalle halkı ve devrimciler geri
adım atmamış ve mücadeleye devam
şiarıyla saldırıyı teşhir eden eylemler
örgütlemişti. Daha bir kaç gün geç-
memişti ki 17 Ocak günü sabaha
karşı bu kez de siyasi şube polisleri
özel timlerle beraber Çayan’daki
Haklar Derneği’ne ve mahallede dev-

rimci kimliğiyle bilinen halkın evle-
rine saldırdı. Çocukların dahi kafasına
silah dayadı AKP’nin işkenceci pol-
isleri..

18 Ocak günü ise Halk Cepheliler,
gözaltındakilerin aileleriyle beraber
açıklama yapmak için Vatan Emniyeti
önünde toplandılar. Çocuklarıyla be-
raber gelen Halk Cepheliler polisin
kuşatmasına aldırmadan açıklama-
larını yaptılar. Okunan açıklamada
Halk Cephelilerin mahallede fuhuşa,
kumara, uyuşturucuya karşı yükselt-
tiği mücadeleden dolayı hem çetele-
rin, hem de AKP iktidarının hedefi
olduklarını vurguladılar. Polislerin
kalkanlarıyla sıkıştırarak açıklamanın
okunmasını, Vatan’da yapılan işken-
cenin halk tarafından duyulmasını
engelleme çabalarına rağmen Halk
Cepheliler tek kişi de kalsalar ey-
lemlerini bırakmadılar. 

Yapılan açıklamada, “Sabahın kö-
ründe, sokak ortasından insanlarımız
kaçırılıyor. Derneklerimiz, evlerimiz
basılıyor. Daha dün çeteler silahlarıyla
derneğimize kurşun sıkıp halkımıza
gözdağı vermek istemişti. Bugün ise
polisler ellerinde silahları, koçbaşları
ile derneklerimize baskın düzenli-
yorlar. Polis, çete saldırılarıyla ma-
hallemizi, bizleri teslim almak istiyor.
Teslim olmayacağız!” denildi.

Açıklama okunurken saldırıyı gö-
renler de Halk Cephelilere destek ver-
diler, polisin acizliğini dile getirdiler.
Açıklamanın ardından Çayan Mahal-
lesi'nin Dev-Genç'liler tarafından ku-
rulduğu, halkın kanı ve alın teriyle,
dayanışmayla mahallenin bugünlere
geldiği vurgulandı. Eşi gözaltında
olan bir anne yaşadıklarını “Gece
yarısı evimiz basıldı, çocuğum un ka-

AlibeyköyAlibeyköy
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fasına silah dayadılar. Bunun hesabını
kim verecek. Dosyaya gizlilik kararı
getirilmiş neyle suçlandığını dahi bil-
miyoruz” sözleriyle aktardı ve Vatan
işkencehanesinde ne şartlarda tutul-
duklarını bilmediklerini, aileleriyle
görüştürülmediklerini söyledi.

Yapılan açıklamanın ardından
oturma eylemine geçildi. Polisler

biraz dağılmıştı ki halkın oturma ey-
leminin sebebini ve saldırıyı sorması,
ilgilenmesi üzerine yeniden saldırarak
Halk Cephelileri uzaklaştırmaya ça-
lıştı. Oturan 3 Halk Cepheliye karşı
onlarca polisle, defalarca TOMA’dan
su sıkıldı. Halk Cephelilerin tüm sal-
dırılara karşı direnmesi, sloganlarla
teşhir etmesi karşısında saldırılarını

daha da yoğunlaştırdılar. Halk Cep-
heliler yozlaşmaya karşı Hasan Fe-
rit’ten aldıkları güçle direnirken bu
kez polisler Halk Cephelileri tek tek
sürükleyerek Vergi Dairesi binasına
kadar taşıdı. Bu esnada yaşadığı sal-
dırıyla baygınlık geçiren Cemray
Baş’ı kafa üstü taşımaya çalıştılar.
Halkın tepkisiyle bıraktılar.

Yaralı bir it gibi yatıyordu yolun kıyısında. Nerdeydi
sağından solundan ayrılmayan it-kopuk ya da koyun bı-
rakmıştı onu. Uyur uyanık zehirle asrık bir halde yatı-
yordu.

Ne vardı torbasında; ahlaksızlık, hırsızlık, dolandırıcılık
ve dahi ölüm vardı. Çünkü zehirdi pazarladığı. Devrim-
cilerin etrafında dolanıyordu eceli gelen it misali. 

“Yaladığın çanağı kır gel” dediler ona “zehirle-
din- zehirleme” dediler. O, yüzüne çamur gibi
yapışan bir sırıtışla karanlığA koşup kayboldu.
Kaç kez ve de orada hırladı. Oradan tehditler
savurdu. Karanlıkta cesur olurlar, itin soyu
ışık sevmez.

Işık ise yıldız yıldız geliyordu işte…
Duvara baktı Cephe yazıyordu. Kuyruğu
titredi. “Demişlerse yaparlar” diye geçirdi
içinden. Sağında solunda kuyruk sallayanlarda
biliyorlardı bu gerçeği. Bir bir kaçtılar yanından. 

Karanlık iyice üzerine abandı. Kanı çekildi. Müşteri
bulamıyor müşteri… ağına düşürecek av arıyordu. 

Sonrası karanlıktı tıpkı hayatı gibi ve de kararttığı
hayatlar gibi. Öyle yatıyordu. 

Ve kızı... berrak bilinçleri, yalın kılınç öfkeleriyle,
çakmak çakmak gözleriyle geldiler. Geçtikleri yolların
karanlığını umut yıldızının ışığının aydınlığında yıkadılar.
Geldiler ve gecede çınlayan sesleriyle dediler ki!

“KALK CEPHE!”
Vakti gelmiştir. Atmazsan pisliği ve temiz olan her

şeye bulaştırmak istersen elbette Cephe silkeler kaldırır
seni. 

Çünkü Cephe, halkın hesap soran bilincidir. 
Çünkü Cephe, halkın vicdanıdır. 
Yarına sözü, yozlaşmaya karşı silahı, mevzisidir.
“Kalk Cephe” diyordu.   
Onlar, halkın öfkesiydi. Mahallenin, sokakların sesidir

onlar. Coşkuyla akar ve de coşkuyla çağlayan. 
Şehirlerin meydanlarında ve dahi dağların

doruklarında onlar itlere korku salanlardır. 
Bir kez dedi mi Cephe “vakit hesap

sorma vaktidir” hiçbir güç set vurmaz
o öfkenin önüne, Cephe varsa savaş
var, her saldırıya karşı savaş. Halkı
yozlaştıranlara, uyutanlara zehirleyenlere

karşı Cephe var.

“Kalk diyor Cephe, kalk hesap ver”
İtin titriyor kuyruğu düşüyor kulakları 

Cephe hesap soruyor. 
Kalk diyor Cephe,
Kalk zaman hesap sorma zamanı 
Küçüğünden büyüğüne
İtler ve itin soyları 
Hepsinden hesap sorma vaktidir.
“kalk” diyor Cephe, kalk
Zaman işliyor
Zaman Cephe ile devrime işliyor.

“KALK! CEPHE” 

KıraçSarıgazi
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Acaba mektubuma nereden başlasam?

Ayaklanan 3,5 milyon halkımızdan mı? Alişanlar, Mu-
harremler ve Hasan Feritlerin feda ruhundan mı?

Avusturya, Almanya ve Yunanistan hapishanelerindeki
direniş ve zaferlerimizden mi?

Kıvılcım misali oradan oraya atlayan mahalle dire-
nişlerinden mi?

YÖK'ün canevi sayılabilecek "sözde" üniversitele-
rinden birine cüretle işgal eylemi yapan Dev-Genç’lile-
rimizden mi?

Reformizme ve patron sendikacılarına karşı kazanı-
lan devrimci sendikal direnişten mi? Ya da sermayeye kar-
şı kazanılan Devrimci İşçi Hareketi direnişleri ve Kazova
gibi ilklerden mi?

Üç adımlık voltamıza göz dikmiş F tipi hapishane ida-
relerinin ellerine tutuşturulan kameralardan mı?

3000 avukatla temsil edilen Halkın Avukatlarından mı?

Yoksa, Dede Sultan'ın Ortaklar kasabasındaki gibi yel
değirmeninden harman makinesi devşiren halkın ustaları
misali, Ferhat'ımız için yürüme makinası "icat" eden, yet-
medi yoksula ücretsiz elektrik enerjisi armağan etme yo-
lunda sonuca yaklaşan Halkın Mühendislerinden mi?

Hayatın boşluk tanımadığı gibi, Halk Cephesi de ha-
yata boşluk tanımamada öylesine kararlı ve ısrarlı olmuş.
Bu yoğun pratik içinde kabul etmemiz gerekir ki; siya-
sal mücadele tarihimize Amerikalıların ettiği "Bizden ne-
den bu kadar nefret ediyorsunuz?" lafı da eklenmiş oldu...

Emeklerimizin en son ürünleri olarak sapanlı-sopalı
Emine Ablamızın, o güzel Dev-Genç’lilerimizin ve
Halkın Avukatları'ndan dördünü özgürlüğüne kavuştur-
manın sevinci ile yetinerek, Berkinimizin direngenliği-
ni de selamlayıp Atina'dan "Merhaba!" diyelim.

Başbakan Erdoğan ve AKP şürekası ile Gülen Cemaati
arasındaki "ilginç" kapışmanın değerlendirmesini "Yü-
rüyüş"ün son sayısında okuduk. Tarihte İslam'ın Sünni
mezhebi liderlerinden "İmam Gazali" ile dönemin hali-
feleri arasındaki, "Halife mi İmam'ın önünde ayağa kalk-
malı, yoksa İmam mı Halife'nin?" tartışması Gazali ta-
rafından şöyle sonuca başlanmış:

"Halife sonuçta kraldır. Her kral gibi hatalar işleye-

bilir. Bu nedenle araya mesafe koymak iyi olur. Ama her
şeye rağmen Halife kapıdan girdiğinde saygı icabı aya-
ğa kalkmak gerekir."

Yani, "it iti yer ama kemiğini almaz" misali bu defa
da kasalar ve kutular dolusu paralar üzerine devam eden
bir it dalaşı tekerrür ediyor. Bu dalaşma her zamanki gibi
en fazla yargıyı ilgilendiriyor. Çatışmanın ciddi boyutu
önce savcı Zekeriya Öz gibi "ünlü" savcıların pabucunu
dama atmış durumda.

Sırası gelmişken, ülkemizin kukla yargısının, % 80'i
yoksul aile çocuklarından oluşan mensuplarına bir kez
daha seslenmek istiyoruz: Susurluk olayından beri bu ka-
çıncıdır, düzenin pislikleri saçılıyor ve sizler bu pislik-
leri örtbas etmek için kendinizi kullandırıyorsunuz?
Bozuk düzende sağlam çark olur mu? Ne için, kim için
bunu yapıyorsunuz?

Savcı Zekeriya Özler, İdris Kurtlar... devrimcilere kar-
şı kurulan kumpaslara neden ortak olduğunuzu açıklayın. 

"Bay" savcı Adem Özcan!.. Düzmece iddianameniz-
le Halkın Devrimci Avukatlarını "terörist" ilan ettiğini-
zi sanıyorsunuz... Terörist kimdir biliyor musunuz? Size
yıllar önce Ankara DGM önünde yaptığımız bir savun-
madan alıntı ile cevap verelim;

"...Cübbesini, çantasını kapıp halkın içinde göğsünü
gere gere dolaşanlar değil, asıl teröristler, koruma ordu-
su içinde yaşayanlardır.

'Halkın içinde olmak, ya da olamamak!' Terörizmin
tek mihenk taşı budur. Gerisi boş yaygaradır. Yarın bir
gün kullanılma süreniz dolacak, süpürülüp atılacak ya da
istifa etmek zorunda kalacaksınız. Mesela emekli olun-
ca bizler gibi avukatlık yapmak istemez misiniz? O hal-
de düşünün... Eski Ankara DGM Başsavcısı Nusret De-
miral gibi MHP'nin kapısından dahi kovulmak mı ister-
siniz ya da bizler gibi onurluca avukatlık mesleğine de-
vam mı etmek istersiniz?

"Karar sizin!"

1980 askeri cuntasının askeri mahkemelerinin, Cun-
ta Anayasası'nın kurumlaştırdığı DGM'lerin ve bugün
DGM'lerin sinsi bir devamı olan Özel Yetkili Mahke-
melerin vermiş olduğu bütün kararlar adaletsizdir.

Türkiye'de yargı on yıllardır boşverin adalet dağıtmayı,
suç işliyor suç!..

Askeri mahkemeler ve DGM'lerin tek delili işkence idi.
Özel Yetkili Mahkemelerin ise açık-gizli kumpaslardır. Po-
lis ve yargının kumpaslarıyla devrimciler hakkında verilen
yargı kararları tüm sonuçlarıyla birlikte iptal edilmelidir.

Devrimci Tutsaklara Özgürlük!
Atina Koridallos Hapishanesi
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Avrupa emperyalizmi kendisini
"üstün ırkların" ülkesi sanıyor. Onlar
"üstün ırklar" diğer bütün halklar ise
onların emrine amade, kölesi oldu-
ğunu sanıyorlar. Dünya'da kendi ya-
rattıkları yoksulluklar sonucu Avru-
pa'ya göç etmek zorunda kalan halk-
ları aşağılayarak onları sokakta do-
laşırken görünmez sanıyor.

Peki emperyalistler dünyaya ken-
dini nasıl tanıtıyor?

Adeta cennet Avrupa... Yıldır yıl-
dır ışıklar, demokrasi içinde yüzü-
yorlar, yedikleri önlerinde, yeme-
dikleri arkalarında. Hak, hukuk diz
boyu... Öyleki diri diri insanlarımı-
zı yakanlar, mahkeme salonlarında
krallar gibi ağırlanıyor.

Avrupa'ya gelmek için yapılan
vize başvurularına reddin birinci ne-
denlerinden birisi gelirdir. Bu yüzden
daha vize başvurularında, hesabında
en az 3 bin euro (bu ülkeye göre de-
ğişiyor) olacak. Evin olacak, tapun
olacak, sigortan olacak, bizim ülke-
mize geldiğinde bir otel rezervasyo-
nun olacak, olur ya sokakta kalırlar,
kirletirler sokaklarını. Sanki sokak-
larında zil zurna sarhoş halde binlerce
Avrupalı yokmuş gibi.

1-Avrupa ülkelerinde milyonlar-
ca insanın kendi evi ve tapusu yok-
tur, çoğunluk kirada oturmaktadır.

2-Avrupa işçi sınıfının bedellerle
kazandığı hakları ellerinden alınarak
banka hesaplarında binlerce euro
paraları olmuyor. Biriktirilen paralar
yazın 11 ay robot gibi çalışıp 1 ay ya-
pılacak olan tatile ayrılıyor.

3-Otel rezervasyonu isteniyor.
“Tanıdığımın yanında kalacağım”
diye cevap vermen yeterli değil. Ta-
nıdığın kişinin evi uygun mu? Kaç
odası var, mali durumu iyi mi?..

Sanki Avrupa'da yüz binlerce in-
san sokaklarda yaşamıyormuş gibi.
Yani kısaca zengin olacaksın ki ge-

lip bizim ülkemize 'göz dikmeye-
ceksin' diyorlar.  Avrupa'da milyon-
larca insan yoksulluk sınırının altın-
da yaşarken, gelenlere zengin ola-
caksın deniliyor. Avrupa'da yaşayan
Türkiyeliler emekleri ile yaşayan
insanlar. İş bulma kurumlarında iş-
sizlik parası dahi almak istemiyorlar,
onların aşağılamalarını duymamak
için. Kimsenin işini elinden almı-
yorlar, tersine kimsenin yapama-
dığı en ağır işlerde çalışıyorlar.
Emekleri ile yaşıyorlar. Durum buy-
ken insanlarımızın onların ülkesini
yoksullaştıracağını söylemek bir ya-
landan ibarettir.

Son olarak UTMP'nin düzenle-
yeceği sempozyuma Suriye'den ka-
tılacak canlı kalkan eylemcisi bir gen-
ce vize verilmedi. Sebebi ülkemize
gelirsin ve dönmezsin, döneceğinin
garantisini göremiyoruz. Şu yeterli
değil onlar için; ben ülkemi savun-
mak için canımı ortaya koymuşum
senin ülkenden bana ne... 

Yine Grup Yorum'un Londra kon-
seri için yapılan vize başvurusuna
aynı gerekçeyle red cevabı verildi. 20
yıldır konser yapan Grup Yorum, gi-
decek ve oradan geri dönmeyecek-
miş. Mülteciliğe karşı olan bir ör-
gütlenmenin müzik grubu olan Grup
Yorum onların ülkesine iltica edebi-
lir korkusu. Bir çok Avrupa ülkesi
Hitler faşizmi ülkelerini işgal etti-
ğinde açtılar kapılarını sonuna kadar,
doğru düzgün direnmediler. Kendi
halklarını teslimiyete, vatanlarını
satmaya yönlendirdiler. Biz onlar
gibi vatanını satanların kültüründen
gelmiyoruz, biz vatanlarının bağım-
sızlığı için sonuna kadar direnenle-
rin soyundan geliyoruz. Bu yüzden
vatanımızdaki mücadeleyi bırakıp
Avrupa emperyalistlerinin ülkesine
hayran değiliz, bırakıp gelmeyiz. 

Devrimcilerin Avrupa'da müca-
delesi ve hedef kitlesi oraya alın

teri ile ekmeğinin parasını kazanmaya
giden 3.5 milyon halkımızdır. Mil-
yonlarca halkımız da vatanlarını Tür-
kiye olarak görüyor ve yüzleri de ül-
kelerine dönüktür. Emperyalistlerin
yarattığı yoksulluktan dolayı ülke-
lerini terk etmek zorunda kalmıştır,
yine emeği ile karnını doyurabil-
mek için.

Onlar bulunmaz hint kumaşı, her-
kes ülkelerinin peşinde koşuyor can
hıraş... Böyle bakıyorlar. Ayrıca di-
yelim ki öyle, bunun sorumlusu da bi-
zim gibi ülkeleri yoksullaştıran em-
peryalistlerdir. Ülkemizin yer altı, yer
üstü zenginliklerini sömürenlerdir.
Milyonlarca insanımız açlık sınırın-
da yaşarken, her yıl milyonlarca do-
lara silah alma zorunluğu getiren
emperyalistlerdir. Eğer emperyalist-
ler ve onun işbirlikçisi faşist iktidarlar
ülkemizin zenginliklerinden ellerini
çekerler ve defolup giderlerse, mil-
yonlarca insanımız kendi ülkesine dö-
necek ve alın terlerinin karşılığını ala-
rak yaşayabilecek. Bu da tabii ki şim-
diki düzende mümkün değildir. Hal-
kın iktidarını kurduğumuz bir dev-
rimle olacaktır.

Avrupa emperyalizmi bizim gibi
ülkelerin halklarını, kendi ülkele-
rinde nasıl aşağılıyorsa, ülkeleri-
mizde de bu şekilde aşağılıyorlar. 

Alın başınıza çalın o 'yalan dün-
yanızı'. Yalnız ilk önce siz ülkemiz-
den elinizi ve gözünüzü çekin. 

Vize başvurularında verilen bu ce-
vaplar siyasidir. Vermek istemedi-
ğinde kılıfına uyduruluyor. Verilen ce-
vaplar ırkçıdır ve halkları aşağıla-
maktadır. 

Avrupa devletleri kendi yasaları-
nı yok sayıyorlar. Emperyalistlerin bu
ırkçılıklarını ve onların yalan dünya-
larını teşhir edelim. Bu tür ırkçı yap-
tırımlara karşı her türlü demokratik
hakkımızı kullanalım.

VİZE BAŞVURULARINA RED CEVABI
VEREN AVRUPA, KENDİSİNİ

BULUNMAZ HİNT KUMAŞI SANIYOR!

AVRUPA’dakiBİZ
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Av ru pa’da
Kültürümüze ve Haklarımıza

Sahip Çıkıyoruz!
16-19 Ocak arası Avusturya'nın başkenti Viyana'da Ana-

dolu Kültür Merkezi tarafından bazı faaliyetler düzenlendi.
16 Ocak’ta bilgisayar kursu başladı. 17 Ocak’ta ise oku-

ma akşamı yapıldı. Çizgilerle Anadolu Tarihi kitabı si-
nevizyonla duvara yansıtılarak toplu okunup, Anadolu kah-
ramanlarının hayatları hakkında ve bugün yaratılan değerler
üzerine sohbet edildi. 

18 Ocak'ta, çocuklarla oyun programı yapıldı.
19 Ocak'ta, her hafta Pazar günü geleneksel hale gelen

haftalık kahvaltı, bu hafta da yoğun bir katılımla yapıldı.
Kahvaltıya yaklaşık 50 kişi katıldı. Kahvaltıdan sonra Fer-
hat Gerçek için kutlama etkinliği yapıldı.

Program, Anadolu Federasyonu adı-
na yapılan bir konuşmayla başladı.
Anadolu Federasyonu'nun Ferhat
Gerçek için yaptığı kampanya sü-
reci tekrar hatırlatıldı, herkesin
emeği sonucu Ferhat'ın ayağa kal-
dırıldığı anlatıldı. 

Ardından Ferhat'ın İdil Kültür Mer-
kezi'nde yapılan kutlama görüntülerini de içe-
ren sinevizyon izlendi. Sinevizyondan sonra pasta kesildi.
Program davul-zurna eşliğinde çekilen halaylardan sonra sona
erdi. Etkinliğe 70 kişi katıldı.

GRUP YORUM HALKTIR,
SUSTURULAMAZ

Grup Yorum'un 8 Aralık 2013'te İngiltere'nin baş-
kenti Londra'da yapılacak olan konseri vize veril-
mediği için ertelenmişti. İki kez ayrı tarihlerde yapılan
başvurular sudan sebeplerle reddedildi. İngiltere'nin
keyfiliğine karşı 19 Ocak akşamı Londra'daki Ker-
van Düğün Salonu'nda küçük bir konser verildi. Al-
manya’dan gelebilen üç Grup Yorum elemanı ve
AHKM'nin (Anadolu Halk Kültür Merkezi) müzik
grubu birlikte Grup Yorum şarkıları ve marşlarından
oluşan küçük bir konser sundular.

Konsere Umudun Çocukları, Bülent Dil Çocuk
Korosu'nun sunduğu  Grup Yorum şarkıları ve marş-
larıyla başlandı. Dinleti sırasında Grup Yorum'un
çalışma yaptığı İKM (İdil Kültür Merkezi) arandı
ve Grup Yorum elemanı İbrahim Gökçek'le canlı te-
lefon bağlantısı yapıldı. Yaklaşık 150 kişinin ka-
tıldığı konserde 15 Yürüyüş Dergisi ve 8 Tavır der-

gisi de dağıtıl-
dı. Grup Yorum
konserinde ye-
niden buluşmak
umudu, isteği ve
ısrar duygusuyla
dinleti sona erdi.

O Aγωnaσ (Mücadele)
Dergisini Yunan
Halkına Ulaştırıyoruz

Yunanistan'da O Aγωnaσ
(Mücadele) Dergisi Yunan halkına
ulaşmaya devam ediyor. Bu hafta
yine esnaflara çatkapı gidilerek
derginin dağıtımı yapıldı. Yunan
halkı emperyalizmin yarattığı kriz-
den dolayı düştükleri çaresizlikle-
re çözüm bulamadıklarından dük-
kanlarını ve bürolarını kapatmak
zorunda kalmalarına rağmen yine
de devrimcilerden dayanışmaları-
nı esirgemiyorlar. 

Kartpostallarımızla Tutsakların
Gözü Kulağı Oluyoruz

İsviçre Alevi Birlikleri Federasyonu'nun dü-
zenlediği 15. yıl programında ana konu “Dünden Ge-
ziye Her Dem Özgürlük”tü. İsviçre TAYAD Ko-
mitesi de bir stand açtı. El işleri, dergi ve kitapla-
rın satıldığı TAYAD standında ayrıca Özgür Tut-
sakların dışarıda gözü kulağı olmak amacıyla pos-
ta kartları yazılması çalışması yapıldı. Yapılan ça-
lışmada 42 tutsağa, etkinliğe gelenler tarafından pos-
ta kartları yazıldı.

Bir türlü sona erdirilemeyen
bir dava... Müebbet hapis ceza-
sının büyük bölümünü tamamla-
yan bir tutukluluk... Ve yılları
gasp edilen bir ömür...

Almanya'da görülmekte olan
Faruk Ereren davasının nasıl ne
zaman sonuçlanacağını mahkeme
heyeti dahi bilemez hale geldi.
Bir devrimciye ceza vermek için
kurgulanan hukuksal zorlama-
nın kendisi içinden çıkamadıkları
bir duruma girdi. Nisan 2007'den
beri süren ağır haksızlık olanca
ağırlığıyla bu süreci yaratanların,
Alman adli makamlarının omuz-
larına bindi.

Düsseldorf Yüksek Eyalet
Mahkemesi'nin verdiği ömür

boyu hapis kararının üst mahke-
me tarafından bozulmasından
sonra yeni baştan başlatılan yar-
gılama, eski dosya üzerinden
adeta usulen bir tekrar şeklinde
yürütülüyordu. Daha önemlisi
üst mahkemenin bozma gerek-
çesini düzeltebilecek hiçbir me-
safe de kaydedilemiyordu.

Artık apaçık sırıtan haksız ve
adaletsiz uzun tutukluluk halinin
sürmesine 20 Ocak tarihindeki
mahkemede Ereren'in avukatları
itiraz ettiler. Tutukluluk halinin kal-
dırılması talebine mahkeme heyeti
gelecek haftaki oturumda karar ve-
recek. Duruşmalar her hafta pa-
zartesi saat 11.00’da, cuma 09.30’
da başlıyor.

Konserimizi Kolektif
Emekle Örgütleyeceğiz

20 Ocak'ta, Almanya’nın Du-
isburg ve Essen şehirlerinde 1
Şubat'ta yapılacak olan Aachen
konseri için çalışma yapıldı. Du-
isburg´da; şehir merkezi ve Duis-
burg Üniversitesi'nde afişleme
yapıldı yanı sıra el ilanları da da-
ğıtıldı.

Essen´de; ise Türkiyelilerin
yoğun yasadığı Altendorf sem-
tinde afislerle donatıldı. Esnaf-
ların ilgisini çekti. Duisburg ve
Essen de toplam 70 afiş ve 200
el ilanı dağıtıldı.

Bitirilemeyen Bir Zoraki Yargılama:
Faruk Ereren Davası
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Konu: Düzenin Adaleti

Niye Gelmediniz?
Nasreddin Hoca, bazı çıkarcılar ta-
rafından devlet yetkililerine şikayet
edilir.

Bunun üzerine Nasreddin Hoca ifa-
desi alınmak üzere çağrılır. Fakat git-
mez. Yetkililer kendisine üç-dört
defa haber gönderirler.

Nasreddin Hoca yine oralı olmaz.
Daha sonra polis tarafından yetkili
merciye götürülür. Nasreddin Hoca'ya
sorarlar:

- Seni birkaç defa çağırdığımız hal-
de niye gelmedin?

Nasreddin Hoca şöyle cevap verir:

- Biz camilerde her gün beş kez
ezan okuyarak sizi Allah'ın huzuru-
na çağırdığımızda niye gelmediniz?

Fıkra

Hacivat ile Karagöz: Ekmek
Bursa sokaklarında gezip dolaşan Ha-
civat ile Karagöz, Pınarbaşı Meyda-
nı’na geldiklerinde yorulduklarını an-
larlar ve bir ağacın altına oturup din-
lenirler.

Daha sonra Hacivat: “Aman Kara-

gözüm, içim bayıldı. Fırından ekmek
al da suya banıp yiyelim.”

Karagöz: “Ekmek alayım da yakında fı-
rın var mıdır?”

Hacivat: “Var ya. Az önce önünden geç-
tik.”

Karagöz: “Hiç fark etmedim. Yerini
tarif et, hangi somun fırınında?”

Hacivat eliyle işaret eder:

“Şuradaki inek ahırının ilersindeki so-
mun fırınında.”

Karagöz: “Ne işi varmış elinin ineğin
kuyruk sokumunda?”

Hacivat: “Karagözüm, nereden çıka-
rırsın ineğin kuyruk sokumunu? Hani
şu ahırın ilerisindeki somun ekmek fı-
rınında.”

Karagöz: “Ahırda samandan ekmek mi
pişiriyorlar?”

Hacivat: “Hiç samandan ekmek olur
mu, Karagözüm? Buğday ekmeği olur,
buğday.”

Karagöz: “Atlara buğday ekmeği, in-
sanlara saman ekmeği.”

Hacivat: “İnsanlar saman ekmeği ye-
mezler, Karagözüm. İnsanlara buğ-
day ekmeği, atlara saman ekmeği.”

Karagöz: “Demek o fırında atlara sa-
man ekmeği pişiriyorlar.”

Hacivat: “Öyle demek istemedim.”

Karagöz: “Ama öyle dedin. Atlara sa-
man ekmeği dedin.”

Hacivat: “Dur Karagözüm. Sana cüm-
le anlatayım derken, ben kelimeleri şa-
şırdım. Gitmemek için, böyle yaptın.
Ağzımdan çıkanı kulağıma duyurma-
dın. Ben bir ekmek alıp geleyim,” di-
yen Hacivat hızlı adımlarla oradan
ayrılır. Biraz sonra elinde bir somun ek-
mek ve bir çanak suyla gelir. Ekmeği
ikiye böler ve yarısını Karagöz’e verir.
Birlikte ekmeklerini suya banıp yerler.

Kıssadan Hisse

Yatan Aslandan,
Gezen Tilki Yeğdir 

Çok güçlü olup da çalışmayan, soy-
lu olup da bir şeyler üretmeyen, tembel
tembel oturup onun bunun sırtından ge-
çinen kimselerden; güçsüz olup da çalı-
şan, boş oturmayan ve geçimini sağlamak
için uğraşan kimseler daha iyidir.

KULAĞIMIZA 
KÜPE OLSUN

Özlü Söz
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“Emperyalizmle BARIŞMAK halktan
yana çözüm değildir; halkı, davasını satmaktır.”

Alişan ŞanlıYitirdiklerimiz
Bağımsızlık Demokrasi Sosyalizm Mücadelesinde

Böyle yazıyordu afişlerde onun için. "Vur emri" çıkarılmıştı
hakkında.

Ölüm mangaları gördükleri yerde vuracaklardı onu.
Yasal olarak böyle bir hak verilmişti katillere.
Katillerin "öldürme yetkisi" vardı; onunsa ölümün üzerine

yürüme özgürlüğü.
Bu öyle bir özgürlüktü ki, kullanmak cesaret işiydi.
Bu öyle bir cesaretti ki, bunu ancak inançlı bir yürek gös-

terebilirdi.
"Afişe edilmesi onun kararlılığında, çalışma temposunda

zerre kadar değişiklik yaratmadı. Yılgınlığa, karamsarlığa ka-
pılıp bocalamadı. Tersine harekete, mücadeleye daha sıkı sa-
rılarak mücadelesini sürdürdü."

Bu onların çaresizliği.
Düşmanın açmazı işte tam burada başlıyor.
Öldürmekle, katletmekle tehdit ediyor. En büyük, en

önemli silahı bu.
Ama işte, ölümü göze almış, göze almak ne kelime, ölü-

mün üzerine yürüyen, onu tillilerle, sloganlarla karşılayanlar
karşısında silahsız kalıyor.

Ali bocalamıyor. Mücadele sürüyor.
"Aranıyor" yazılı afişler önünde randevular yapıyor bazen.
"Faşizmin içine düştüğü acizliği gördüğünde gülümseye-

rek 'yazık, efsaneleştirdiler, şimdi işleri daha zor’ diyor..."
Evet, daha zor. "Vur emirli" o afişler, bir cunta döneminin

iflasının belgesi.

O afişler, yok edilemezliğin, yenilmezliğin kanıtı.
O afişler, atılımı anlatıyor.
Görevlerini aksatmaksızın sürdürüyor.
Öğrenmeye ve öğretmeye devam ediyor.
"Aranıyorum" deyip güvenlikli limanlar talep etmiyor ha-

reketten.
"Hakkımda vur emri var" deyip özel isteklerde bulunmu-

yor.
Okulundan, düzenin ona sunduğu gelecekten vazgeçmişti. 
Rahat bir yaşamdan vazgeçmişti.
Candan da vazgeçecekti mücadele için.
Böyle diyerek atılmıştı kavgaya.
Onca görevler, sorumluluklar, bunun için, böyle bir özve-

riye sahip olduğu için verilmişti ona.
Daha baştan işin alfabesinde yazılıdır bunlar:
Ne gelebilir bir devrimcinin başına?
Gözaltına alınabilir, işkence görebilir, aranıyor duruma dü-

şebilir, zindanlara atılabilir, katledilebilir...
Alfabede yazılı bir şey için, sanki beklenmedik bir şeymiş

gibi, beklenmedik taleplerde bulunamazdı.
Devrimcilik bu ihtimallerin varlığında sürdürülen bir uğraştı

zaten.
Gümüşhacıköylü Ali "Aranıyor" afişlerinin olduğu şehirde

mücadeleyi sürdürüyordu.
Onun da aradığı vardır çünkü; aradıkları vardı.
Halkının özgürlüğünü arıyordu o.
Kurtuluş ışığının onu ulaştıracağı özgür Ada'yı arıyordu.
Hedefe ulaşamadan düştü o.
Bu da ihtimaller arasındaydı.
Ama ihtimal olmayan, kesin olan bir şey vardı ve o düşerken

bunu biliyordu: Artık kurtuluş ışığı onunla daha güçlü, daha
parlaktı.

Ş u b a t
1978’de Anka-
ra’ya giderken
geçirdikleri bir
trafik kazası
sonucu ara-
mızdan ayrıl-
dılar. Çağlar

1956, Ercüment 1958 doğumlu idi.

Çağlar COŞKUNER

Ali
İnan,
yaka-
landığı
hasta-
lıktan
kurtula-
maya-

rak 8 Şubat 1991’de
aramızdan ayrıldı

Ali Kılıç, 12 Eylül sonrası başka bir siyasi
hareketin taraftarı olarak yıllarca cunta ha-
pishanelerinde kaldı. Safı hep direnenlerin yanı
oldu. Gittiği Almanya’da devrimci hareket
içinde mücadelesini sürdürdü. Yakalandığı
ölümcül hastalığa karşı büyük bir iradeyle di-
rendi. Felç olup yatağında yaşam mücadele-
si verdiği zaman da moralini hiç bozmadı. Mü-

cadeleden kopmadı. Son anına kadar “Ben bu hastalığı ye-
nip ayağa kalkacağım, ülkeme de gideceğim” dedi. 6 Şubat
2002’de aramızdan ayrıldı.

Ali Kılıç

Ali Hüseyin Avcı, Elazığ ve Dersim’de ge-
rilla faaliyeti sürdürdü. İlkokulu ve liseyi Ho-
zat’ta okuyan Ali Hüseyin, gerillaya katılma-
dan önce örgütlenme faaliyetleri yürütmüş,
1983’te gerillaya katılmıştır. 4 Şubat 1984’te
Tunceli Çemişgezek bölgesi Hadişar Kö-
yü'nde birliğinin öncüsü olarak jandarmayla
çatışmaya girdi. Yoldaşları için, öğretmeni Nu-

rettin gibi tereddütsüzce, hiç hesapsız ölümün üstüne git-
ti, yaralı olduğu halde yoldaşlarının kuşatmayı yarması için

tek başına çatışarak şehit düştü.

Ali Hüseyin AVCI

Ali Aygül, 1968’de Amasya’nın Gümüşhacıköy
İlçesi’nde doğdu. Emekçi bir ailenin çocuğuydu. Ve
kendisi de yaşamının her anında bir emekçiydi. İs-
tanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi öğren-
cisiyken örgütlü ilişkiler içinde yer aldı. Fakültenin
3. sınıfından ayrılarak profesyonel ilişkiler içinde yer
aldı. Devrimci Gençlik onu iyi tanır. O, ‘80 sonrası
Devrimci Gençlik kuşağının kararlı insanlarından bi-

riydi. Oligarşi tarafından “başına ödül konulan” bir devrimci olarak
afişe edildi. Onun için devrimcilik bir yaşam biçimiydi. Afişe edilmesi
yaşamını değiştirmedi. Şehitlerimizden Hamdi Aygül ile akrabalı-
ğı vardı. O, yöneticiliğin özveri, fedakârlık, sabır ve inanç gerektir-
diğinin yaşayan bir örneğiydi. 6 Şubat 1992’de Adana’da Çevik Kuv-
vet Şube Müdürlüğü'nün basılması eyleminde şehit düştü

Ali AYGÜL

Ercüment AKSOY

Ali Aygül’ün Ardından “Yoldaşlar Bizi
Aşın” Şiarıyla Yazılmıştır: "Aranıyor"

Anıları Mirasımız

Ali İNAN



ÖÖğretmenimizğretmenimiz

Arkamızda bizi yolumuzdan
geri döndürmeyecek,

her gün bir adım daha
ileri taşıyacak,
dediğini yapan,

sözüne güveni lir,
sınavlardan geçmiş
bir tarihi aldık...

Bu tarih, bizim tarihimiz...
Bu, tarihin ya zımıdır...

Yazmaya devam ediyoruz...
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TOMA’larınız Devrimci İradeden 
Daha Güçlü Değil!

TOMA’lara Karşı Bedenleriyle 
Direnenler Kazanacak!

3 Kişiye TOMA’lı Saldırı 
Çöken Faşist Düzenin Resmidir!


