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Şadi Özpolat
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Paris'te Kürdistan Enformasyon
Bürosu'nda PKK'nin kurucularından
olan Sakine Cansız ve Kürdistan
Ulusal Konseyi Temsilcisi Fidan
Doğan ve Leyla Şaylemez 10 Ocak
2013'de bir Suikast ile katledilmesinin
sorumlusu emperyalistler ve işbirlikçi
AKP iktidarıdır.
Oligarşi cephesinden suikaste ilişkin henüz hiç bir bilgi yokken AKP
“örgüt içi bir hesaplaşma ya da
provokasyon olabileceği”ni söylendi.
"Barış sürecini baltalamak isteyenler
tarafından yapıldı" dendi...
Bu tespite dayanak olarak da burjuva basının kalemşörleri sayısız
komplo teorileri üretmeye başladılar.
"Bina kapısı şifreli"ymiş, "Kapı
ancak içerden açılırmış... dolayısıyla
suikastı yapan kişiler tanıdık kişilermiş...
Katiller suçlarını gizleme telaşındalar... Ancak hiç bir komplo
teorisi üretmeye gerek yok. Katillerin
kimlikleri çok açıktır.
Pariste üç PKK’linin katledilemisi
gerek Kürt milliyetçi hareketin bazı
açıklamalarında olsun (Bu konuda
kürt milliyetçi hareket tam bir kafa
karşıklığı içinde. Birbirini tutmayan
farklı açıklamalar yapmaktadır) gerek
oligarşi kanadında olsun “İmralı’da
başlatılan ‘barış’, ‘müzakere’ sürecini baltalamak isteyen çevreler
tarafından” yapıldığı söylenmektedir.
Öncelikle şunu belirtelim;
İmralı'da "barış", "müzakere" adına
başlayan bir süreç yoktur.
"Yeni süreç" denilen "İmralı
süreci" emperyalistler ve işbirlikçileri

tarafından PKK'yi silahsızlandırma
ve devamında Kürt halkının silahlı
direnişini tasfiye politikalarının parçasıdır.
Başbakan Erdoğan’ın Afrika gezisinde söylediği gibi; “İmralı süreci
yeni bir süreç değil, devam eden
bir süreçtir.” 2009’da açılımlarla
başlayan, Kürtçe TV, Kürtçe dil kursları, Kürtçe yer isimlerinin serbest
bırakılması hak kırıntılarıyla ve
Habur, Oslo, KCK operasyonları,
kırda, şehirde gerillaların, Kürt halkının katledilemsini kapsayan Kürt
halkının silahlı direnişinin tasfiye
sürecidir.
Kürt halkı ‘90’lardan beri gerçekleşmesi mümkün olmayan “barış”
söylemleriyle umutlandırılıyor.
Emperyalist düzende oligarşiyle
uzlaşarak Kürt sorununun çözümü
yoktur. Emperyalistler dünyanın hiç
bir yerinde ezilen, sömürülen hakların
sorunlarını
çözmemiştir.
Emperyalistler ve işbirlikçileri tarafından “çözüm” adı altında yapılan
ve yapılacak her türlü girişim Kürt
halkının kurtluş mücadelesini tasfiye
etmeye yönelik olacaktır. Başta Kürt
halkı olmak üzere herkes öncelikle
bunu böyle bilmelidir.
Oligarşi bugün bu gerçeği dünkünden çok daha açık bir şekilde
ifade etmektedir.
Başbakan Erdoğan artık “Kürt
sorunu yoktur, PKK soronu, terör
sorunu vardır” diyor.
Kürt milliyetçi hareket İmralı’da
Öcalan’ın başlattığı sürecin arkasında
olduğunu söylüyorlar.

Kimse kimseyi kandırmasın:
İmralı’da Abdullah Öcalan aracılğı
ile başlatılan süreçte “Kürt sorunu”
yoktur. “Adım adım” PKK’ye silah
bıraktırmanın “yol haritası” vardır.
Emperyalistler ve oligarşi tarafından
çizilen bu “yol haritası” Abdullah
Öcalan aracılğıyla Kürt milliyetçi
harekete dayatılmaktadır.
Bu politikaların mimarı Amerika
ve bütün olarak emperyalistlerdir.
Ki, Öcalan bizzat BDP heyeti ile
İmralı'da yaptığı görüşmede
"Türkiye'nin ortadoğu'daki üstlendiği
rolü görmezden gelemeyiz. Suriye
ve Ortadoğu'daki gelişmeler dikkatli
takip edilmeli, burada Türkiye'nin
pozisyonu iyi okunmalı” diyor.
Nedir Türkiye’nin Ortadoğu’da
üstlendiği rol? Türkiye’nin pozisyonu
nedir? Bunun gizlisi saklısı yok;
AKP, Ortadoğu’da Amerika’nın uşaklığını yapıyor. Suriye’de emperyalistlerin maşası olarak kullanılıyor...
Türkiye’nin rolü ABD’nin AKP iktidarına biçtiği maşa olma rolüdür.
Abdullah Öcalan bu süreçte
emperyalizmle ve Türkiye oligarşisiyle birlikte hareket edilmesi gerektiğini söylüyor. Yani diyor ki, Kürt
milliyetiçi harekete; “Siz de
Amerika’nın uşaklığını yapın.”
Ki, Öcalan bunu sadece Türkiye
Kürdistanındaki Kürtlere söylemiyor,
Suriye Kürdistanı’ndaki PYD'ye
"Esad'ı desteklemekten vazgeçip
Suriyeli muhaliflerle hareket etsinler.
Hatta buna karşı çıkan Kürtleri
gerekirse elemine etsinler, Araplarla
yakınlaşsınlar" diyor. (Radikal, 15

KÜRT SORUNUNUN ÇÖZÜMÜ EMPERYALİZMDE DEĞİL,

Ocak 2013)
Öcalan’ın “Suriyeli muhalifler”
dedikleri emperyalistlerin ve AKP’nin
köpekliğini yapan işbirlikçi çapulculardır. Öcalan, Kürt halkına bu
işbirlikçilerin yanında yer alın diyor.
Onun içindir ki, “İmralı süreci”
diye adlandıralan süreç; emperyalistlerin ve işbirlikçi oligarşinin sürecidir. Ve Abrdullah Öcalan aracılığıyla
Kürt PKK’ye silah bıraktırma sürecidir. Kürt halkının silahlı direnişini
tasfiye sürecinin parçasıdır.
Başbakan Yardımcısı Beşir
Atalay’ın şu sözlerini tekrar hatırlatmak istiyoruz: “Terörle mücadelede
iki kavram çok önemli ‘entegre strateji’ ve ‘tam koordinasyon’… Entegre
strateji tüm boyutları, içeride ve dışarıda tüm kurumları, ülkeleri ve ilgilileri kapsıyor. Daha önce benim
İçişleri Bakanlığı dönemimde bile
güçlü bir koordinasyonu yürütmekte
zorluklarımız vardı. Şu anda tam anlamıyla sağlandı. Başbakanımızın liderliğinde; koordinatör bakan olarak
ben, Adalet, İçişleri, Milli Savunma,
Dışişleri bakanları, Genelkurmay,
MİT, Emniyet... Bütün birimler tam
bir koordinasyon içinde bu ‘entegre
strateji’yi yürütüyoruz.” (Beşir Atalay,
17 Aralık 2012 Star gazete)
Paris’te katledilen üç PKK’li de
Atalay’ın belirttiği bu strateji kapsamında katledilmişlerdir.
Kürt sorununun çözümünü emperyalistlerden bekleyen ve oligarşiyle
uzlaşmakta arayan Kürt milliyetçi
harekete emperyalistler ve işbirlikçileri kendi çözümlerini dayatıyorlar.
Emperyalistlerin ve işbirlikçilerinin çözümü ise PKK’ye SİLAHLARIN BIRAKTIRILMASIDIR!

Dün de bugün de ‘barış’,
‘akan kanın durdurulması’
söylemleriyle Kürt halkına
dayatılan teslimiyettir
Bugün “İmralı süreci”nden bahseden herkes “ihtiyatlı iyimserlik”ten
bahsediyor. Çünkü ortada kendi bakış
açılarıyla da olsa bir çözüm görememektedirler.
“Habur gibi olmasın”, “Oslo süreci

gibi olmasın”, “yeni bir Silvan yaşanmasın”, “Amman herkes diline dikkat
etsin...” deniyor. Zorlama bir süreç
götürülmeye çalışılıyor.
Ancak bütün bunlar tek taraflıdır.
Kürt milliyetçi hareketten bunlar
istenirken AKP iktidarı pervasızca
saldırılarını sürdürmektedir.
Başbakan Erdoğan Paris’te katledilen üç PKK’linin cenazesini bile
“provokasyona gelmeyin” diyerek
cenazenin nasıl kaldırılacağını belirliyor. Senin ölülerine nasıl yas tutup
tutmayacağına karışıyor. Tehdit ediyor: “Şova dönüştürülmesin” diyor.
Diğer taraftan “Terör örgütü saldırılarına son verene kadar operasyonlar
devam edecektir” diyor. Ve 16
Ocak’ta gerilla kamplarına yönelik
bombardımanda 7 gerilla katledildi.

Milliyetçi Politikaların
Açmazı Süreci Bu
Noktaya Getirmiştir
PKK, küçük-burjuva milliyetçiliği
temelinde Bağımsız Kürdistan kurma
hedefiyle kuruldu. 90’ların başında
sosyalist ülkelerdeki karşı devrimlerden etkilenerek yönünü emperyalist
devletlere çevirdi.
Emperyalizmin değiştiğini iddia
etti. Kürt sorununun çözümünü
emperyalistlerden bekledi, oligarşiyle
uzlaşmakta aradı.
90’ların başında ilk ateşkes ilan
ettiğinden beri gerilla mücadelesini
sürdürse de esas olarak bu mücadele
hep oligarşiyi uzlaşma masasına oturtmak için sürdürdü.
Önce bağımsız Kürdistan hedefinden vaz geçti. Federasyon istiyoruz
dedi. Konfederalizm dedi. Özerklik
dedi.
Oligarşiyi uzlaşma masasına oturtmak için Amerika’dan, Avrupa emperyalistlerinden, NATO’dan Türkiye’ye
müdahale etmesini istedi.
Halkın gücüne, kendi gücüne,
inanmayan, ideolojisine güvenmeyen
Kürt milliyetçi hareket ittifakları hep
yanlış yerlerde aradı. Milliyetçi politikaların soncu dost ve düşman kavramları ters-yüz edildi. Dünya halk-

Bu sözler Abdullah
Öcalan’ın İmralı’da
söylediği sözlerdir.
 “Tü rkiye burada bü yü k tehlikelerden korunma kadar, tersine
yani gü çkaynağına dönü ştü rme
şansına sahip olacaktır. İçte ve
dışta PKK’nin askeri savaş olanakları çözü mle birlikte Tü rkiye’nin hizmetine girecektir.”
 “... dış politikada itilen başta
Avrupa olmak ü zere bir çok mevziye girme ve gerçekten bölgede
lider ü lke konumuna yü kselme
bu çıkmazdan ve çatışma ortamından kurtulma ile yakından
bağlantılıdır.”
 “İç çıkmaz ve çatışma ortamının
demokratik çözü m yolu, en çarpıcı
etkisini dışa açılımda gösterecektir.
En başta AB’ne ü yelik sorun
olmaktan çıkacak ve gerçekleşecektir.”
 “Bölgesel liderlik özgü cü ne
dayalı olarak, en iddialı konuma
gelecektir. Özellikle Kü rtlerin bölgesel dostluğu, bölgesel gü cü ne
bü yü k katkı sağlayacaktır. Tarihte
olduğu gibi gü nü mü zde ve gelecekte de Kü rtlerin bu rolü
Ortadoğu’da haklı ve gü çlü olmanın temeli olacaktır. Stratejik bir
tehlike olarak görü lmekten çıkıp
dayanılan temel bir gü ç haline
gelecektir.”
 “Bu temelde Balkanlardan
Kafkasya’ya ve Orta Asya’ya
kadar gü çlenmenin yolu açılacaktır.”
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larının baş düşmanı Amerika’yı
çözüm umudu olarak görürken devrimcilere saldırarak kurumlarını molotoflarla yaktı.
Hiç bir şekilde devrimcilikle, ulusalcılıkla, yurtseverlikle bağdaştırılamaz. Şu çağrıları Kürt milliyetçi
hareket yaptı:
“Kosova’ya, Yugoslavya’ya
müdahale eden NATO, Türkiye’deki
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Kürt sorununa da müdahale etmelidir.” “Batı eğer isteseydi sorunu
çözerdi. Nasıl ki, Kosova’da çözüyorsa, Kürdistan’da da çözer. ...
Batı, çözümü istemediği için bugünkü sorunlar ortaya çıkmıştır.” (Cemil
Bayık, 20 Haziran ‘99)
Yani Avrupa emperyalistleri ve
Emperyalistlerin en katliamcı kurumlarından biri olan NATO’dan
Türkiye’ye müdahale etmesi istendi.
Emperyalizmin
“Akil
adamları”ndan Kürt sorununa çözüm
arandı.
Oligarşi içi dengelere umut bağlandı. Özal’dan Çiller’e, Demirel’den
Erbakan’a, Türkeş’ten , Mesut
Yılmaz’dan Erdoğan’a kadar oligarşinin tüm politikacıları “çözüm” için
şans olarak görüldü. TÜSİAD’a,
Sabancı gibi tekellere bel bağlandı.
Kürt Milliyetçi harekette, emperyalizm kavramı, devlet kavramı tersyüz edildi.
Irak’ta 1.5 milyon Iraklı’yı katleden, Afganistan’ı işgal eden,
Ortadoğuyu kangölüne çeviren
Amerika’dan “özgürlük”, Avrupa
emperyalistlerinden “demokrasi”
bekledi.
AB projesi olan F Tipi hapishane
politikaları sonucunda 122 kişi katledilirken “AB uyum yasaları Kürt
sorunun çözümü için yeterlidir” dendi.
Bağımsızlık hedefinden vazgeçtikten sonra gelinen noktada bugün
Kürt sorununun ne olduğu da Kürt
milliyetçi hareket için net değildir.
Geçen 2011 yılında KCK,
Demokratik Özerklik dedi.
Amerika ve Avrupalı diğer
Emperyalistler Ortadoğu’yu yeniden
şekillendirmek için Libya’dan
Suriye’ye ülke sınırlarını da değiştirecek saldırılarda bulunurken Kürt
milliyetçi hareket emperyalistlerden
bölgede “Kürtler için de statü”
talep etmektedirler.
Kürt Milliyetçi hareketin geçtiğimiz Temmuz ayından ‘Devrimci
Halk Savaşı Stratejisi’ diye sürdürdüğü gerilla savaşının özü de emperyalistler tarafından muhatap alınması
ve oligarşiyi uzlaşma masasına oturtk-

mak içindir. Sürdürülen devrimci bir
savaş yoktur. Emperyalizm ve oligarşiyle uzlaşmak için süren bir savaş
vardır.
Bu noktada, çözümü emperyalizmden bekleyen Kürt milliyetçi
harekete, emperyalistler de kendi
çözümünü dayatmaktadır.
Emperyalistler ve işbirlikçi oligarşinin çözümü önce PKK’yi silahsızlandırmaktır.
Emperyalistler Kürt Milliyetçi
harekete “statü” istiyorsan, “çözüm”
istiyorsan benim çözümüme razı olacaksın diyor.
Kürt milliyetçi hareket tercih yapmak zorundadır. Ya emperyalizmin
çözümüne boyun eğecek, silahlı
mücadeleyi tasfiye edip teslim olcak
ya da çözümü emperyalizmde ve oligarşide uzlaşmakta aramayacak. Kürt
milliyetçi çizgiden vazgeçip kurtuluşun yolunu devrimci bir temelde,
emperyalizme ve oligarşiye karşı
Türkiye halklarıya ortak mücadelede
arayacak.
Aksi durumda Kürt milliyetçi
hareket, oliğarşiyle uzlaşmak için
gerilla savaşının zeminin yitirmektedir.
Bugün Kürt milliyetçi hareket
“İmralı sürecinin arkasında oluduğunu” söylüyor.
Basına yansıyan -ki, yalanlanmamıştır- Abudullah Öcalan’ın PKK’ye
silah bıraktırmak için ileri sürdüğü
Kürt halkının taleplerinin içinde
“Demokratik Özerklik” de yoktur.
Abdullah Öcalan İmralı’da MİT
ile yaptığı görüşmelerde “Demokratik
Özerklik”in dayatılmasının anlamsız
olduğunu söylüyor ve “Yerel yönetimlerin yetki alanlarının genişletilmesi, Valilerin seçimle gelmesi, ve
yeni yapılacak anayasada Anayasal
vatandaşlık tanımının getirilmesini
yeterli görüyor.
Evet, oliğraşiyle uzlaşmak için
yani sizin deyişinizle “barış” için
Abudullah Öcalan’ın İmralı’dan talep
ettikleri bunlardır.
Bağımsız Kürdistan hedefiyle yola
çıkılarak bu noktaya geldikten sonra
bu talepler için silahlı mücadelenin

sürdürülmesine kimseyi ikna edemezsiniz.
Öcalan’ın ileri sürdüğü bu talepler
aynı zamanda AKP iktidarının programında olan taleplerdir.
Abdullah Öcalan İmralı savunmalarında “İçte ve dışta PKK’nin
askeri savaş olanakları çözümle birlikte Tü rkiye’nin hizmetine girecektir” diye (Miliyetçilik Çıkmazı,
Syf: 750) PKK’nin salahlı gücünün
korunmasını savunurken bugün silahlı
güçlere de ihtiyaç kalmadığını söylemektedir.
Pariste katledilen üç PKK’li Kürt
milliyetçi hareketi Öcalan’ın geldiği
bugünkü süreci kabul ettirmek için
katledilmişlerdir.
Öcalan’ın 3 Ocak’a İmralı’da
Ahmet Türk ve Ayla Akat Ata ile
görüşmesinden sonra Murat Karayılan
yaptığı açıklamada “Esas önemli
olan silahlı güçlerdir. Sadece yönetimle değil, geniş komutanlık kademesi savaşçı yapısının ikna edilmesi
sorunu vardır" demişti.
İşte Paris’te üç PKK’li “geniş
komutanlık kademesi savaşçı yapısının ikna edilmesi” için katledilmiştir.
Bu tür katliamlar emperyalistlerin
ilk kez başvurduğu bir yöntem değildir.
Tarihte yüzlerce örneği vardır.
Mandela’nın hapishanedeki direnişini kırmak için İngilizler oğlunu
tarafik kazası süsü vererek katletmiştir.
Abdullah Öcalan da Paris’teki katliam için “bu bir işarettir” diyor.
Peki kime işarettir? Elbette ki,
yönetici kadrolara işarettir. Bu süreci
engellerseniz sizi de aynı şekilde öldürürüz demektedir emperyalistler ve
işbirlikçi AKP.
Paris’te katledilen 3 PKK’linin
cenazesi henüz kaldırılmadan gerilla
kampalarına yönelik bugüne kadar
hiç kullanmadığı mağara delen bombalar kullanılmış ve 7 gerilla katledilmiştir.
Mağara delen bombalar Amerika
tarafından Afganistan’ın işgalinde kullanılmıştı. Bu operasyonun arkasında
da esas olarak kimlerin olduğu kullanılan bombalardan anlaşılmaktadır.
Ancak Kürt milliyetçi hareketten
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Paris’teki katliam için Amerika’ya
tek bir bir söz söylenmemektedir.
Hala sorunun çözümü Amerika’dan
beklenmektedir.
Şu sözler Kürt milliyetçi hareketin
Amerika’ya bütün olarak emperyalistlere bakış açısını göstermektedir:
“Şunu herkesin bilmesi gerekiyor; biz ABD’nin Kürdistan’da, bölgede kendisine göre istikrar yaratmasına bir şey demiyoruz. Kendi
çıkarlarına göre düzenleme yapabilir…" (PKK Başkanlık Konseyi
adına Cemil Bayık)

"Kürt sorunu ve Ortadoğu söz
konusu olunca artık ABD'nin de
bu konuda en önemli aktörlerden
biri olduğu gerçeğini görmemiz
gerekiyor"(Hasip Kaplan, Birgün,
25 Nisan 2012)

Sonuç olarak;
1- Kürt sorununun çözümünü
emperyalistlerden bekleyen ve oli-

Devrimci Annelerimizi
Sahiplenecek,
İşkencecilerimizle
İşbirliği Yapan
Provokatörleri
Teşhir Edeceğiz
TAYAD’lı Aileler, 11 Ocak günü
Taksim’de açtıkları masada F Tipi
Film’in tanıtımını yaptıkları sırada
provokatör, polis işbirlikçisi İsmail
Ercan devrimcileri karalamak için
polisin organizasyonuyla ve AKP
medyasının desteği ile sözde basın
açıklaması yapmaya kalkıştı.
TAYAD’a, devrimci tutsaklara ve
devrimci değerlere yönelik her
zamanki kontrgerillacı ağzıyla saldırmaya çalıştı. Bu saldırıyı gören
TAYAD’lılar müdahale ederek halkın
ve basının önünde işbirlikçi İsmail
Ercan’ı teşhir ettiler. Polis işbirlikçisi
Ercan saldırmaya ve hakaretler yağdırmaya devam etmeye çalıştı. Fakat
TAYAD’lılar gereken cevabı vererek
halka teşhir ettiler. “Gidin direnen
işçileri çekin bu alçakları değil”
denilerek basına da tepki gösterdi.
Bu esnada halktan insanlar da

garşiyle uzlaşmakta arayan Kürt milliyetçi harekete emperyalistler ve
oligarşi kendi çözümünü dayatıyor.
2- Emperyalizmin çözümünde oligarşinin istekleri önceliklidir.
Oligarşiye göre öncelikli hedef direnen, silahlı bir gücün ideolojik ve
fiziki olarak tasfiye edilmesidir.
3- Oligarşiye göre Kürt sorunu
yoktur, “terör sorunu” yani PKK’nin
tasfiyesi sorunu vardır.
4- “İmralı süreci” denilen
Abdullah Öcalan aracılığıyla başlatalın süreç de Kürt sorununun çözümü
için değil Kürt Milliyetçi hareketin
silahlı mücadelesinin tasfiyesi için
başlatılmıştır.
5 - Paris’te katledilen biri PKK
kurucularından olan üç PKK’li Kürt
milliyetçi hareketi bu tasfiyeye zorlamak için emperyalistler ve işbirlikçi
AKP iktidarı tarafından yapılmıştır.
Tetiği hangsinin çektiğinin hiç önemi

yoktur.
6- Bugün “aman provokasyona
gelinmesin, süreç sekteye uğramasın
vb...” söylemlerin hepsi Kürt milliyetçi hareketi silahsızlandırmaya ikna
sürecinin devamıdır.
7- Üç PKK'liyi katleden emperyalistleri ve işbirlikçi AKP iktidarını
lanetle kınıyoruz. Başta Kürt Halkı,
Kürt milliyetçi hareket ve devrimci
demokrat tüm kesimlere sesleniyoruz!
Hiç kimse "barış süreci" diye emperyalistlerin ve işbirlikçi AKP iktidarının
PKK'yi silahsızlandırma politikalarına
güç vermesin.
8- KÜRT SORUNUN ÇÖZÜMÜ
EMPERYALİSTLERLE VE İŞBİRLİKÇİ OLİGARŞİYLE UZLAŞMAKTA DEĞİL, ANADOLU
HALKLARININ ORTAK MÜCADELESİNDEDİR!
KAHROLSUN EMPERYALİZM
VE İŞBİRLİKÇİ AKP İKTİDARI!

TAYAD’lıları sahiplenerek İsmail
Ercan’a tepki gösterdiler.
Halkın tepkisi karşısında İsmail
Ercan ve organizatörler (polis ve
medya) çekip gittiler. TAYAD’lılar
bu olaydan sonra programlarına
devam ettiler. Dağıttıkları 700 bildiri
ve halkla sohbetlerden sonra F Tipi
Film’in tanıtımı sona erdi.

Çimen her geçen halkın haklarının
gasp edildiğini ve bundan Alevilerin
de paylarını aldıklarını vurguladı.
“Evlerimiz işaretlenmeye, Aleviler
yok sayılmaya devam edildi” denilen
eylem sloganlarla sona erdi.

“Bir Olalım, İri Olalım,
Diri Olalım,
Haklarımıza
Sahip Çıkalım!”

Devrim şehidi Ali Saban, 13
Ocak günü Antalya Haklar
Derneği’nde anıldı. Ali Saban’ın
abisi İbrahim Saban tarafından dernekte yemek verildi. İbrahim Saban,
anmada kardeşini anlatan bir konuşma yaptı. Konuşmanın ardından tüm
devrim şehitleri adına 1 dakikalık
saygı duruşu yapıldı. Ve hep birlikte
yemek yenildi.

İstanbul’da, 12 Ocak günü
Mecidiyeköy AKP İlçe Binası önünde bir araya gelen Devrimci Alevi
Komitesi hak ihlallerine karşı bir
eylem yaptı. “Eylemde İnanç
Özgürlüğümüz İçin Birleşelim,
Savaşalım, Kazanalım” pankartı açarak “Aleviyiz Haklıyız Kazanacağız”,
“Bir olalım, İri Olalım, Diri Olalım,
Haklarımıza Sahip Çıkalım” dövizleri
taşındı.
Devrimci Alevi Komitesi
adına bir açıklama yapan Ümit
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KÜRT HALKININ GERİLLALARINI VE
ÖNDER KADROLARINI KATLEDEN
OLİGARŞİ VE EMPERYALİZMDİR...

Hala Onlardan “Çözüm”
Bekleme Tavrı Artık Trajediye
Dönüşmüştür...
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Kürt halkının tüm tarihi nice
isyanlara ve katliamlara tanıklık
etmiştir... En son örnektir Fransa’nın
başkenti Paris’te üç PKK’li kadının
öldürülmeleri... Sakine Cansız, Fidan
Doğan ve Leyla Şaylemez Kürt halkının mücadele tarihindeki ilk şehitler
değildir kuşkusuz. Ancak onların
öldürülme biçimleri ve konumları
ile birlikte düşünüldüğünde emperyalizm ve oligarşinin bu katliamı
boşa işlemediği ve Kürt milliyetçiliğinin teslimiyetçi politikalarına karşılık olarak daha da geri çekilmeleri
yönünde bir mesaj, uyarı olduğu da
söylenebilir.
Yaşanan pervasız katliamın hemen
ardından AKP’li Hüseyin Çelik’in
yaptığı açıklama çok çarpıcıdır:
"Yapılış şekline bakılırsa bu daha
çok PKK’nın kendi içindeki bir iç
hesaplaşması gibi görünüyor. Bu
süreci sabote etmeye yönelik bugünlerde bu ve benzeri şeyler olabilir"
Daha olayın üzerinden fazla bir
zaman geçmeden bu açıklamayı
yapan Çelik olayın nasıl olduğunu
ve kimin yaptığını hemen de biliyor
ve dahası bundan sonra bu tür şeylerin
olmaya devam edebileceğini de söylüyor.
Aslında Çelik bir yandan suçunu
iyi biliyor ve hemen suçu PKK üzerine atarak işin içinden çıkmaya çalışıyor ama öte yandan da “bu ve benzeri şeyler olabilir" diyerek aba altında sopa gösterme misali tehditlerden
de geri durmuyor...
Keza aynı biçimde saldırının ger-

çekleştiği günden bu yana Başbakan
Erdoğan’ın ağzından saldırı ve kandan
başka bir şey çıkmıyor. Sürekli tehditler savuruyor. Bir taraftan
“Başlattığınız barış sürci dinamitlenmek isteniyor. Buna pirim vermeyelim” diyor. Diğer taraftan Terör
örgütü saldırılarına son verene kadar
operasyonlar devam edecek” diyor.
Ve gerillalara yönelik katliam saldırıları devam ediyor. Daha önce hiç
kullanılmayan “mağara delen bombalar” kullanılıyor.
Keza aynı şekilde AKP’nin diğer
kurmayları da sırasıyla uyarıyorlar...
Adeta PKK’yi bir sınava tabi tuttuklarını ve özellikle de Öcalan’ın
bir sınavda olduğunu söylüyor; böylesi bir saldırı karşısında bile soğukkanlı davranıp davranamayacaklarının görüleceği bir sınava tabi
tutuyorlar.
Erdoğan Türkiye’ye getirilecek
cenazeler için “barış sürecine karşı
provokasyonlar” olabileceği uyarıları yapıp duruyor. BDP’liler ise
buna karşılık olarak provokasyonun
bu kadar dile getirilmemesi uyarısı
yapmakla yetiniyorlar. Keza aynı
temelde Kürt milliyetçi hareketi de
koro halinde bunu “derin devletin
işi”, “barışı bozmak isteyenlerin
işi” temelinde ele almaktadırlar ve
“aman barış süreci bozulmasın”
denilerek de ‘sağduyu’ çağrıları birbiri peşi sıra yapılmaktadır.
KİMSE KİMSEYİ KANDIRMASIN! ORTADA BİR BARIŞ SÜRECİ
YOKTUR!
Açık ve net olarak Kürt hare-

ketinin silahlı mücadelesinin tasfiyesi vardır.
Bu, emperyalizmin ve oligarşinin
kendi “çözüm”üdür.
O kadar pervasızdır ki oligarşi,
bir yandan katlediyor bir yandan da
sanki ölenler Kürt halkının evlatları
değilmiş gibi saldırılarını sürdürüyor.
Kürt milliyetçi hareketi ise esas olarak
savunma pozisyonunda kalmaktadır.
Ne adına? Ne olduğubelli olmayan
bir barış adına!..
Evet, gerçekten de ne idüğü belirsiz bir barıştır söz konusu olan. Sözde
görüşmeler yapılmış ve dünyanın
gözü önünde bir barış süreci başlatılmıştır. Ama Kürt gerillaları her
gün onlarla katledilmeye devam
etmektedir. Sınır ötesi operasyonlar
yapılıp Kandil dağları bombalanmaktadır. Sakine Cansızlar Paris’in
göbeğinde suikasta uğramakta ve
daha bunların ardının geleceği tehditleri de pervasızca savunulabilmektedir.
Bu kadar pervasızlığın, bu kadar
rahatlığın nedeni nedir acaba? İki
taraf karşılıklı olarak oturup bir konuda uzlaşmaya vardıklarında her iki
tarafın da dikkatli olması gerekmez
mi? Eğer bir barış olacaksa o zaman
savaşan iki tarafın da karşılıklı olarak
silah bırakması ya da en azından
silah bırakana kadar karşılıklı olarak
öldürmelerden vazgeçmesi gerekmez
mi?
Elbette karşılıklı bir anlaşma söz
konusu olduğunda tüm bunlar da
masaya yatırılır ve konuşulur…
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Geçen sayımızda da belirttiğimiz
gibi burada karşılıklı bir barış ve
uzlaşma da söz konusu değildir.
Oligarşi ve emperyalizm açık ve net
bir şekilde PKK’ye silah bıraktırmayı
dayatmış bulunmaktadır. Bunu da
ya zorla ya da gönüllü olarak yapacaksın demişlerdir…
Ve bu nedenledir ki, pervasızca
katliamlar yapmaya devam etmekte
ve tehditler savurmaktan da geri durmamaktadırlar.
Neyine güvenmektedir oligarşi
ve emperyalizm? Elbette kendi büyük
politikalarına ve üstün askeri başarılarına güvenmiyorlar. Çünkü bununla bir gerilla hareketini, halk hareketini
bitiremeyeceklerini tüm tarihleri içinde yüzlerce kez test ettiler ve hala
da test ediyorlar.
Her Ağacın Kurdu Özünde Olur!
Bir halk hareketi ancak kendi
içinde yaşayacağı bir ihanet ya da
ideolojik olarak çöküşle yenilebilir…
Kürdistan tarihine baktığımızda
da bunun birçok örneği yaşanmıştır
ki Öcalan kendisinin asla bu yenikler
gibi olmayacağını söylemiştir birçok
kez…
Osmanlıya karşı isyan bayrağını
ilk dalgalandıranlardan biri Mir
Muhammed’dir… Osmanlı bu isyanı
çıkardığı bir fetva ile Kürt halkını
aldatarak, yönlendirerek bastırır…
Fetvada der ki, “her kim halifenin
ordusuyla savaşırsa kafirdir.” Bu
fetva üzerine Müslüman Kürtler savaşı bırakırlar. İsyan önderi Mir
Muhammed tutuklanıp İstanbul’a
götürülür. Dönemin padişahı, bir
daha isyan etmeyeceği konusunda
söz vermesini ister. Mir Muhammed,
“tamam” der. Padişah da Kürdistan’a
dönmesi için izin verir. Ve Mir
Muhammed Kürdistan’a dönerken
Trabzon yakınlarında öldürülür.
Yine bir başka Kürt isyanı olan
Bedirhan Bey isyanı yeğeni Yezdan
Şer’in ihanetiyle yenilgiye uğrar.
İhanet eden yeğen ise önce ihanetin
karşılığı olarak Botan beyliğine atanmışken isyanın bastırılmasından sonra
bu görevinden alınır. İşi bitmiştir

çünkü. Aldatıldığını görünce kendisi
de isyana kalkan Yezdan Şer de
görüşme vaadiyle çağrılır ve dağdan
indiğinde tuzağa düşürülerek katledilir.
Tarihimizin en yakın örneği ise
Dersim isyanıdır. Bu isyanın önderi
Seyid Rıza da görüşme yapmak üzere
çağrıldığı Erzincan’da tutuklanarak
idam edilir.
Sözün özü şudur ki, isyana kalkışan bir hareket sonuna kadar gitmek
zorundadır. Gitmediği taktirde ve
düşmanın koşullarına boyun eğdiği
takdirde yenilgiye mahkumdur.
Yenildiği gibi kendisine verilen sözlerin de hiçbir değeri bulunmayacaktır.
Ki Osmanlı bu konuda tarihe nam
salmıştır. Oyunlarıyla, kurnazlıklarıyla
meşhur Osmanlı’nın devamcılarının
ondan aşağı kalır bir yanı hiçbir
zaman olmamıştır. Ki bu esas olarak
sınıf mücadelesinin gerçeğidir. Çünkü
yaşanan özünde sınıf kavgasıdır ve
sınıf kavgalarında uzlaşmanın yeri
yoktur.
Çağımızda bunu yapabilmek için
ancak ve ancak Marksist-Leninist
bir çizgide bulunmak ve tutarlı antiemperyalist olmak gerekir. Böyle bir
ideolojiyle donanmayan her hareket
yenilgiye mahkumdur.

PKK Tarihi Uzlaşma
Arayışları Tarihidir!
Bu yanıyla baktığımızda oligarşinin ve emperyalizmin bu kadar
pervasız olmalarının altında yatanın
gerçekte PKK’nin tüm tarihi olduğunu
açıkça görebiliriz… Küçük burjuva
milliyetçi bir ideolojiyle hareket eden
PKK’nin tarihi uzlaşma üzerine şekillenmiştir. Ve ilk çıkışlarından bu
yana savundukları hemen tüm düşüncelerini adım adım terk etmişlerdir.
Ve öyle bir noktaya gelinmiştir ki
oligarşi ile bir anlaşma olsun da
nasıl olursa olsun noktasındadırlar.
Hal böyle olunca da oligarşi pervasızca katliamlar yapmakta, suikastlar düzenlemekte ve cenazelerin
kaldırılmasında dahi sakın provokasyon yapmayın, beni kızdırmayın
demeye gelen açıklamalar yapabil-

mektedir. Şehitlerin intikamı için
savaş çağrıları yapan PKK’nin bu
çağrıları artık çok gerilerde kalmış
görünüyor. Artık tümüyle uzlaşmaya
ve savaşın bırakılmasına kilitlenmiş
görünüyorlar.
Oysa bu politikaların Kürt halkına
da, Kürt önder güçlerine de hiçbir
özgürlük ve kurtuluş getirmeyeceğini,
yaşanan tarih tüm gerçekliğiyle gözler
önüne sermektedir.
Bu tarihe gözlerini kapatan, bu
tarihi görmezden gelen PKK önderliğinin politikasızlığıyla adım adım
bugüne kadar gelinmiştir.
Oligarşi Paris’te katliam düzenleyecek kadar pervasızca hareket
edebiliyorsa ve bununla yetinmeyip
bir de hala tehditler savurabiliyorsa
bunun nedenini başka hiçbir yerde
değil doğrudan doğruya PKK hareketinin politikalarında aramak gerekir.
Sürekli eleştirdik, sürekli uyardık.
Ancak buna rağmen devam etti tüm
bu politikalar ve eleştirilerimize
karşılık olarak ise kurumlarımız
saldırıya uğradı. Oysa biz işte oligarşinin bu kanlı yüzüne dikkati
çekiyor ve ona güvenmeyin diyorduk.
Kürdistan tarihini anlatıyor, buna
bakın diyorduk.
Fakat gözlere adeta mil çekilmiş,
kulaklar sağır olmuş bir halde barış
barış denilip durulmakta, uzlaşma
masasından ne yaşanırsa yaşansın
kalkılamamaktadır.
İdeolojik olarak burjuva demokrasisine tam bir adaptasyonun yaşandığı, sosyalizmin artık isminin bile
anılmaz olduğu bir PKK gerçeği var
önümüzde. AB’den, ABD’den
çözüm(!) isteyen PKK onların dayatmalarıyla karşı karşıyadır.
Bağımsız Kürdistan düşüncesi
terk edileli çok yıllar oldu. Ondan
sonra federasyon da, özerklik de terk
edildi… En son eğitimde verilecek
bazı kırıntı halklar ile dilde kolaylık
noktasına kadar geri çekilindi…
Ancak bu da yetmez diyor oligarşi,
bunları verebilmem için bile önce
silahları bırakacaksın diyor. Hem de
kayıtsız şartsız. Ve şimdi kabul edilen
bu olduğu içindir ki, oligarşi perva-
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sızca katlediyor, suikastlar yapıyor.

Yıllar önce uyarmıştık;
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“Ulusal taleplerle hedeflerini
sınırlayan milliyetçi hareket karşısında oligarşi ve emperyalizmin bir
başka taktiği, ulusal direnişe destek
olan halkın karşısına ağır bir bedel
koyup, savaşın en olumsuz sonuçlarına katlanmasını sağlarken, bir
taraftan da bazı ulusal hak kırıntıları
verileceği beklentisi yaratarak, onursuz bir ‘barış’ın koşullarını oluşturmaktır.
İş bir kez, ulusal hakların kazanımı
ile sınırlandı mı, savaştan bıktırılan
halk için pazarlık masasında uzlaşma
ve barışı aramanın koşulları doğmuş
olur. Ulusal haklar pazarlık konusu
olur. Böylesi bir uzlaşma sürecini
hazırlayan sadece kişi ya da partilerin
niyetleri değildir.
Hatta kişi ve partiler ‘Biz devrim
istiyoruz. Biz sosyalizm istiyoruz’
diyebilirler. Ama eğer bir halk hareketinin siyasal programı milliyetçi
anlayışla oluşturulmuş ise direniş
içinde yer alan halk, ulusal hak kazanımları için harekete geçirilmişse,
artık bu nesnellik sonuç üzerinde
etkili olmaya başlamış demektir.
İnsanlar savaşın ağır bedellerini
yaşarken, kazanmak için önlerine
koydukları ulusal hakları en azından
tartışmaya açık hale gelirler. Taviz
ve uzlaşmacılık bu aşamadan sonra

başlar.
Emperyalizm, Kürt halkına bazı
ulusal hak kırıntılarının verilerek,
soruna bir ‘çözüm’ bulunabileceğini
ileri sürerken, hesabı Kürt halkına
özgürlüklerini vermek değil, direnişi
bu kırıntılarla daha kolay tasfiye
edebileceğini düşünmesidir. Oligarşi
ise böylesi manevraları bile yapabilecek güçte olmadığı için bu plan
yürürlüğe konulamıyor. Ancak yarın
böylesi bir tasfiyecilik gündeme geldiğinde, Kürt milliyetçi anlayışın
buna karşı doğru politika geliştirmesi
zor olacaktır. Tersine daha bugünden
ısrarla siyasi çözüm isteyen tarafın
Kürt milliyetçi anlayış olması, böylesi
bir tasfiyecilik planına karşı konulamayacağı düşüncesini güçlendirmektedir.
Doğrusu binlerce şehit verilerek
bugüne getirilen bir ulusal kurtuluşçuluğun, ulusal hak kırıntıları için
pazarlık masasına oturması özgürlükler için yürüyen bir halkın intiharıdır.
Söylem ve niyet ne olursa olsun,
milliyet temelinde örgütlenme ve
mücadelenin doğal mecrası bu yönde
akar. Milliyetçi anlayış, ittifak politikalarından eylem çizgisine, kitlelere
gösterdiği hedeften, ürettiği politikalara kadar kendi nesnelliğini kendi
yaratır. Ve bir noktadan sonra başka
bir şey söylemenin anlamı kalmaz.

Halkın mücadele potansiyelini emperyalizmin pazarlık masalarında eritip
tüketmemek için, daha baştan, iktidar
hedefine yönelen ve özgürleşme sorununu sınıfsal kurtuluşla birlikte ele
alan bir politika şarttır. İttifakları,
eylem çizgisini, halkın motivasyonunu,
politik bilincini, ulusal ve sınıfsal
kurtuluşçuluk çizgisinde şekillendiren
bir hareket, emperyalizmin uzlaşma
tuzaklarına karşı tutarlı kalabilir.”
(26 Kasım 1994 tarihinde yazılmıştır… Aktaran, Milliyetçilik Çıkmazı
syf.703)
Neredeyse 20 yıl önce yazdığımız
bu yazı bugün hala güncelliğini korumaktadır. Ve gelinen noktada devrimci
politika ve bakış açısının doğruluğunu
kanıtlarken milliyetçi bakışın Kürt
halkını getirdiği noktayı da gözler
önüne sermektedir.
Oligarşi ve emperyalizmin ya
silah bırakılacak ya silah bırakılacak
dayatmalarıyla katliamlar, suikastlar
tertiplediği bugün PKK hareketine
bir kez daha sesleniyoruz; tarihimizden, uzak ve yakın tarihimizden ders
alalım ve henüz bırakmadığımız silahlarımıza daha sıkı sarılalım ve emperyalizmin ve oligarşinin oyunlarını
bozalım. Katliamları suikastları boşa
çıkaracak olan tek güç budur. Aksi,
yeni Mir Muhammedler, Seyid
Rızalar veya Sakine Cansızların katledilmesinden başka bir şey getirmeyecektir.

Devrimci Tutsakları Sahiplenmeye Devam Edeceğiz
10 Ocak günü Ankara Sincan 1 Nolu F Tipi
Hapishanesi'nde açık görüşte her tutsağın kendi görüşçüsü
ile ayrı masada oturması dayatmasında tutsaklara ve
görüşe giden ailelere saldırıldı.
Görüşçülerden Ezgi Antmen,
Murat Egemen Akkuş, Mayıs
Kurt, Özkan Kayöz ve Zeynep
Aslan gözaltına alındı.
Tutsak arkadaşları Barış
Önal ve İlhan Kaya’nın görüşüne
giden
Devrimci
Mücadelede
Mühendis
Mimarların gözaltına alınması
üzerine Yüksel Caddesi’nde basın açıklaması yapıldı.
Hapishane idaresinin keyfi uygulamalarla devrimciler
üzerindeki tecriti artırmaya ve görüşçüleri yıldırmaya
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çalıştığı belirtildi. Ve bu dayatmalar karşısında devrimcileri
ve yoldaşlarını yıldıramayacakları bir kez daha dile
getirdiler. 26 kişinin katıldığı eylem sloganlara bitirildi.
Öte yandan mahkemeye sevk edilen 5 kişi adli takip kararı ile serbest
bırakıldı.
Halkın Hukuk Bürosu, Sincan 1
Nolu F Tipi’nde yaşanan saldırıyla
ilgili olarak 10 Ocak tarihli yazılı bir
açıklama yaptı. Açıklamada, “Bir
süredir Sincan Kadın Hapishanesi’nde
ve 1 No’lu F Tipi Hapishanesi’nde
yaşanan hak gasplarındaki artış ve saldırılardaki paralellik
göstermektedir ki saldırının ve işkencenin sorumlusu
Adalet Bakanlığı ve AKP İktidarıdır.” denildi.

KÜRT SORUNUNUN ÇÖZÜMÜ EMPERYALİZMDE DEĞİL,

Emperyalizmin Suç Dosyası!
Emperyalistler Halkların Katilidir! Halkların Hiç Bir Sorununu
Çözemez! Amerika Gibi Avrup Emperyalistleri Katilidir!
Fransa’da üç PKK’li katledildi.
Katillerin kim olduğu emperyalistlerin
geçmiş tarihlerine baktığında hiç de
sır değil. Sadece Fransa 3 PKK’lilin
katledilmesi gibi binlerce katliam yapmıştır. Ama buna rağmen kimse bu
katliamı açıkça emperyalistlere konduramamaktadır. En fazla “diş güçler”
denilerek sayısız komplo teorileri üretiliyor.
İşte Amerika ve Avrupa emperyalistlerinin suç dosyası:

ABD’NİN
SUÇ DOSYASI
1898’de Meksika’yı işgal etti.
Aynı yıl Kü ba’ya girdi.
1921 yılında Nikaragua’yı işgal
etti. Ulusal Muhafızlar adlı ve başını
Somoza’nın çektiği terör örgü tü nü kurdu. Anti-emperyalist direnişin başını
çeken Sandino ve 300 kişiyi katletti.
40 yıldan fazla sü recek bir terör devrini
başlattı. Sabotaj ve suikastlar dü zenledi.
 1945’te Japonya’nın Hiroşima
ve Nagazaki kentlerine atom bombası
atarak bir anda 250 bin kişiyi vahşice
öldü rdü .
1950-53 yılları arasında yü zbinlerce yurtsever Koreliyi katletti.
1954’te binlerce Guetamalalıyı
öldü rdü .
1955’te Endonezya, Laos ve
Kamboçya’da çok sayıda CIA operasyonu dü zenledi.
 1956-59 yılları arasında Kü ba’da
60.000 kişiyi, ABD’li danışmanların
ve Batista’nın birlikte yü rü ttü ğü operasyonlarda katletti.
 1961’de Kü ba’ya karşı Domuzlar
Körfezi çıkartmasını örgü tledi.
1965’te işbirlikçi Suharto, 1 milyon komü nist ve ilerici Endonezyalıyı
katletti.
 Aynı yıl Dominik’e paraşü tçü lerini indirdi ve 10 bin Dominikliyi kat-

letti.
1975’te Vietnam’dan kovulduğunda arkasında milyonlarca ölü ve
sakat bıraktı. ABD’nin Vietnam’da halkın ü zerine attığı 638 bin ton bomba,
II. Dü nya Savaşı sırasında Avrupa ve
Afrika’ya atılan toplam bombaların
yarısıdır. Kişi başına aşağı yukarı 5
bomba atıldığı söylenmektedir.
Milyonlarca insan “stratejik köyler”e
sü rü lmü ş, onbinlerce kadının ırzına
geçilmiş, yü zbinlerce insan sakat bırakılmıştır, Milyonlarca insan işkenceden
geçirilmiştir.
1970-75 yılları arasında
Kamboçya ve Laos’ta 1 milyon insanı
katlettiler.
1973’te Şili’de CIA’nın dü zenlediği darbe ile 30 bin kişi katledildi.
Arjantin’de faşist generallerle
yaptığı işbirliği sonucu 30 bin kişi
“kaybedildi”.
 1983’te Lü bnan’a mü dahale etti.
14 bin Deniz Piyadesi’nin katıldığı
operasyonda binlerce ilerici yurtsever
Lü bnanlı katledildi.
Aynı yıl Lü bnan’a ikinci bir
mü dahalede bulundu. Akdeniz’de eşkıyalık yapan Amerikan 6, Filosu’na ait
savaş gemileri Lü bnan’a gü nlerce bomba yağdırdı.
Yine aynı yıl Grenada’yı işgal
etti. Yü zlerce ilerici ve yurtsever katledildi.
1986’da uluslararası haydutluk
örneği sergileyerek Libya’yı bombaladı,
bine yakın sivili katletti. Ülkeye ambargo uygulayarak deniz ablukasına başvurdu.
 1989’da Panama’ya asker çıkarttı
ve 5 bin Panamalıyı öldü rdü .
 1991’de Irak’ın Kuveyt’e girişini
bahane ederek diğer emperyalist gü çleri
de ardına takarak Irak halkına karşı
bomba yağdırdı. 100 binin ü zerinde
insanı katlettiği bu vahşeti iletişim
kanallarıyla tü m dü nyaya resmen izlettirdi. ABD uçakları Irak halkının ü zerinde 12 bin sorti yaptılar.

 Somali’deki durumu bahane ederek yine diğer emperyalist gü çleri de
peşine takarak ü lkeyi işgale girişti.
 İran’a karşı başlattığı ambargoyu
yıllardır sü rdü rü yor.
 Latin Amerika da ABD’nin bulaşmadığı savaş, katliam, insan hakları
ihlali yok gibidir. Nikaragua’dan kaçan
işkenceci, halk dü şmanı kontraları
“Özkurtuluşgü rlü k Savaşçıları” adı
altında Honduras’ta ü slendirdi ve silahlandırarak Nikaragua halkının ü stü ne
saldırttı. Birçok Latin Amerika ü lkesinde
de “Ulusal Muhafızlar” adı altında
“Ölü m Mangaları” nı örgü tledi, eğitti,
finanse etti, silahlandırdı ve halkın
ü zerine saldırttı.
ABD, sadece 1946-1975 yılları
arasında amaçlarına ulaşmak için tam
215 kez askeri gü cü ne başvurmuştur.
Aynı yıllarda insanlığa 19 kez “nü kleer
silah kullanma” tehdidini savurmuştur.
 2001’de Afganistan’ı işgal etti
ve işgal NATO şemsiyesi altında halen
devam etmektedir. Bugüne kadar onbinlerce Afganlı katledildi.
 2003’e Iarak’ı işgal etti. Toplam
1.5 milyon ıraklı işgal boyunca katledildi.
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İNGİLTERE
İngiltere ABD’nin hemen her dönem
suç ortağı olmuştur.
İngilizlerin MI 5 adlı teşkilatı tam
bir terör odağıdır. Londra’da işkence
fuarı dü zenlemekte ve faşist rejimlerin
işkence teşkilatlarına bu aletleri pazarlamaktadır.
 Uzun yıllar boyunca “Üzerinde
Gü neş Batmayan İmparatorluk” sıfatını
taşıyan ve tü m dü nya halklarını kana
ve acıya boğan bir hü kü mdarlık kuran
İngiliz emperyalizmi, bugü n bu sıfatını
yitirmiş olmasına rağmen, ABD’nin
arkasında her tü rlü kontrgerilla operasyonu ve saldırılara bilfiil katılmaktadır.
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Vietnam’da Amerikan terörü
 2 Mayıs 1857’de Delhi yakınlarında Meerut’taki askerlerin ayaklanmasıyla başlayan ve buradan
Hindistan’a yayılan ayaklanma kanlı
şekilde bastırıldı. İngiltere ayaklanmayı
bir ırk savaşına dönü ştü rdü . İşgalci
İngilizler girdikleri bü tü n köylerdeki
insanları imha ettiler.
 Aynı yıl İngilizler Delhi’yi ele
geçirdiler. İşgale karşı ayaklanma Şubat
1859’a kadar sü rdü . Yü zbinlerce Hintli
katledildi.
 İngilizler 1859’de Hindistan’da
Morar’ı işgal ettiler.
Ekim 1860’da Pekin’i işgal ettiler.
1874’te Sudan’ı işgal ettiler.
1882’de Mısır’ı işgal ettiler,
1881’de Mehdi ayaklanmasıyla
kovulduğu Sudan’ı 1896-1898 yılları
arasında tekrar ele geçirdiler.
 1890’da Kenya ve Uganda’yı
işgal etti. Terör aralıksız onyıllarca
sü rdü .
1950’li yıllarda Kenya tam bir
toplama kampına dönü ştü .
 Ekim 1953’te İngiliz emperyalizmi 138 bin Afrikalıyı gözaltına aldı.
Aynı yıl 1300 Kenyalı katledildi.
İşgalciler 1952’de Mamu Mamu direnişçilerinin gösterisine açtıkları ateşle
17 kişiyi öldü rdü ler. Kenya’da İngiliz
işgali boyunca köyler yakıldı, 39 toplama kampında 70 bin Kenyalı tutsak
edildi ve bu sü reç zarfında 30 bin
Kenyalı vahşice öldü rü ldü .
1900’de Gü ney Afrika’da
Boer’lere saldırıldı. İngilizlerin yakaladıkları ve toplama kamplarına koydukları çoğu kadın ve çocuklardan oluşan 20 binden fazla Boer öldü rü ldü .
1902’de Vereeniging anlaşması sonunda
Boerler bağımsızlıklarını yitirdi.
12 Mayıs 1916’da İrlanda kurtuluş
mü cadelesinin önderlerinden James
Conolly gizli bir duruşmayla idam edildi.
 13 Nisan 1919’da barışçıl bir
gösteriyeateş açan İngilizler 379 Hintliyi
öldü rdü , 1200 kişiyi yaraladı.
 İngiliz emperyalizmi 1931’de
Gandhi’yi tutukladı ve bu arada 60-

90 bin arasında Hintli gözaltına alındı
ve terör estirildi. 1 Nisan-14 Temmuz
1931 arasında 103 kişi katledildi, 420
kişi yaralandı.
 İngiliz işgali altındaki İrlanda’da
1922-23 arasındaki iç savaş boyunca
İngiltere hü kü meti pek çok IRA önderini
yargılamaksızın idam etti. Ayrıca birçok
Cumhuriyetçi ele geçirilir geçirilmez
kurşuna dizildi.
İngiltere 1927’de Shanghay’da
onbinlerce Çinli işçiyi katletti. İşçiler
İngiliz egemenliğine başkaldırmışlardı.
 1929’da İngiltere işgali yıllarında
Siyonist
zulme
isyan
eden
Filistinlilerden 200 isyancıyı İngiliz
gü çleri katletti. Birçok Arap köylü
idam edildi, birçoğu hapsedildi. Yine
İngiliz emperyalistler 1936 yılı içinde
1000 Filistinli isyancıyı katlettiler.
İngiltere, Siyonizmin silahlandırılması ve Ortadoğu’ya yerleştirilmesinde önemli rol aldı. Bu destek nedeniyle İngiliz gü çlerinin 1939 yılında
Ortadoğu’dan çekilmesiyle 5000 Arap
katledildi. 14 bin Arap yaralandı. Ayrıca
İngilizler, özel terör örgü tü olan “Özel
Gece Birlikleri”ni kurdular.
 1931 Temmuzu’nda İngiliz
Kraliyet Hava Kuvvetleri Hindistan’a
500 ton bomba attılar.
 İngiltere, Ekim 1944’te
Yunanistan’ı işgal etti. 40 bin kişilik
İngiliz kara ve hava kuvvetleri Yunanlı
yurtsever gü çleri Atina dışına çıkarttı.
Bundan sonra tam bir faşist terör kampanyası başlatıldı. İngiltere, Yunanistan
tarihine de işgalci olarak geçti. Aralık
1945’te 50 bin kişiye soruşturma açılır.
18 bin Yunanlı cezaevine atılır. İngiliz
emperyalizmi bu sü reçte en ü nlü şöhretini Yunanlı devrimcilere karşı kurduğu “Larissa ve Makranissos” toplama
kamplarıyla kazanmıştır.
Bu kamplarda binlerce komü nist
ve yurtsever vahşice işkencelerden
geçirilmiş ve katledilmiştir. Katledilenle
arakurtuluş sında Yunan direnişinin
kahramanı Elas komutanı Aris
Velovchiotis de vardı.
 İngiltere, Kore halkına saldıran
emperyalist gü çler arasında da vardı.
Kore’ye saldırı savaşına 12 bin kişilik

askeri birlikle katıldı. 1945-50 arasında
100 bin Korelinin öldü rü lmesinin
sorumlularından biri de İngiliz emperyalizmidir.
 30 Ocak 1972 gü nü İrlanda’da
“Kanlı Pazar” olarak tarihe geçti.
İngiltere polisi 14 İrlandalı sivili katletti.
İrlanda’nın işgalinin 25 yılı boyunca
çoğu sivil, katledilen İrlandalı sayısı 3
bin civarındadır.
İngiltere, işkence aletleri de pazarlıyor. Bir örneği 11 Ocak 1995’te
Channel 4’te yayınlandı. Arabistan’a
20 milyon Sterlinlik işkence aletleri
satıldığı açıklandı.
 Endonezya’da Suharto rejiminin
1976 yılında işgal ettiği Doğu Timor’da
uyguladığı soykırıma İngiltere tam destek verdi. Bugü ne kadar Doğu Timor’da
210 bin kişi katledildi. İngiliz hü kü metleri Suharto’nun 30 yıldır sü ren faşist
diktatörlü ğü nü askeri ve mali projelerle
destekliyor.
 1982 yılı içinde İngiltere ve
Wales’te polis gözetimi sırasında “kötü
muamele” nedeniyle 55 kişi öldü .
1991 yılında ise bu sayı 49’dur.
Ayrıca 1969-80 yılları arasında
İngiltere’de gözaltında ölen insan sayısı
696 kişidir.
 1986-1992 yılları arasında
İngiltere hü kü metlerinin Tü rkiye’deki
faşist rejime yaptıkları silah yardımı
43 milyon dolar değerindedir. Bu silahların Kü rt ve Tü rk halklarına karşı kullanıldığı biliniyor. Bu silahlarla teçhiz
edilen faşist gü çler, yaklaşık 3000 köyü
imha edip 2 milyon insanı topraklarından kovdular. 55 bin kişi katledildi.

ALMANYA...
Bugü n hala nefretle ve lanetle anılan
bir tarihe sahiptir Almanya. Dü nya
tarihine kara harşerle yazılmış Hitler
faşizminin anayurdudur. Bu yü zden de
Almanya denilince ilk akla gelen
faşizmdir, SS’ler, SA’lar, gaz odaları,
yakma fırınları, kısacası yaşanan vahşettir. Ve Almanya tarihi boyunca işlediği suçlarla nefret ve lanetle anılmayı
haketmiştir.
Alman emperyalizmi bugü n de ırkçılığın hamisi ve en bü yü k destekçisidir.
Tam bir polis devletidir. GSG-9 adlı

KÜRT SORUNUNUN ÇÖZÜMÜ EMPERYALİZMDE DEĞİL,

terör örgü tü aracılığıyla gerektiğinde
hiçbir hukuk normunu tanımamaktadır.
 Tü m kara Avrupa’sını
Yunanistan’dan
Fransa’ya,
Bulgaristan’dan Polonya’ya dek işgal
etmeye kalkmış, halklara karşı aklın
almakta zorlandığı işkenceleri uygulamış ve soykırıma girmiştir. II.
Paylaşım Savaşında 30 milyon insanın
ölü mü nden, 35 milyon insanın sakat
kalmasından birinci dereceden suçludur.
Sadece Sovyetler Birliği’nde 1718
şehri, 70 bin ilçe ve köyü yıkmış, 20
milyon insanı katletmiştir. 25 milyon
insanı evsiz bırakmıştır. Gaz odaları
ve krematoryumlarda 6 milyondan fazla
Yahudi ve komü nisti vahşice
öldü rmü ştü r.
 Ortadoğu’ya yönelik planlar içinde olan Almanya, özellikle Gü ney
Kü rdistan’da yer edinebilmek için
çeşitli oyunlar peşindedir. Tü rkiye’deki
faşist rejimin destekçisi durumundadır.
Kü rt, Tü rk tü m Anadolu halklarının
ve proletaryanın sömü rü lmesi, baskı
altında tutulması ve işkencelerin birinci
dereceden suç ortağıdır.
 Anti-emperyalist RAF örgü tü ne
yönelik yü zlerce kez saldırı dü zenlemiş,
önder kadrolarını katletmiştir. Bu konularda tam bir pervasızlık sergilemektedir.
Alman halkının faşizme karşı
sağduyusunu hiçe sayarak özellikle
Ortadoğulu anti-faşist kurtuluş örgü tlerini yasaklamakta, devrimci avı yapmaktadır.
Alman cezaevlerinde yıllardır
ağır baskı koşulları hü kü m sü rmekte,
işkence ve infazlar yapılmaktadır.
Uluslararası Af Örgü tü ’nü n 1995 yılı
raporunda da karakollar ve cezaevlerinde işkence yapıldığı belgelenmiştir.
Yabancılara karşı saldırıları
örgü tleyen Neo-nazi teşkilatının arkasında Alman emperyalistleri vardır.

FRANSA
Fransa kendisini hep en demokratik
ü lke olarak göstermeye çalışmıştır.
Dü nyada “tarafsızlığın”, “adaletin”,
“insan hakları”nın sembolü olarak bilinir. Daha doğrusu öyle bilinmesi istenir.

Ancak Fransa’nın tarihi böyle olmadığını açıkça gösteriyor.
Fransa, özellikle Ortadoğu ve Afrika
halklarına yönelik saldırı, işgal, katliam,
sabotaj, suikast ve sömü rü de önde
gelen devletlerdendir. Lejyonerleri,
gizli servisleri bu tü r işgal ve saldırı
faaliyetleri için örgü tlenmiştir.
 İşkence yöntemleri konusunda
dü nyaya bir dönem rehberlik edecek
denli ileri gitmiş bir ü lkedir.
 Avrupa’da yabancı dü şmanlığı
ve ırkçılığı en fazla gözeten, destek
veren ü lkelerden biridir.
 25 Temmuz 1920’de bü yü k kısmı
Senegal ve Mağrip’ten devşirilmiş
Fransa ordusu, 90 bin askerle Şam’ı
işgal etti.
 Aynı yıl Sovyetler Birliği’ne
karşı işgalci askerler gönderdi.
 Anadolu’da Antep-Maraş bölgesini işgal ederek yü zlerce köyü yakmış, binlerce kişiyi öldü rmü ştü r.
Ortadoğu’da yönetimi altında
bulunan bölgeler 1925 yılına kadar
sıkıyönetim alında kaldı. Bölgeye askeri
yatırımlar sivil amaçlı yatırımların 10
misliydi.
 1946’da çekilmeden önce Şam’ı
bombalayan Fransız ordusu 500 kişin
ölü mü ne yol açtı.
 Lü bnan’da uzun yıllar sömü rgeci
bir gü ç olarak kaldı. Bu sü rece ilişkin
tü m sömü rü ve katliamlarda pay sahibidir.
1950’lerin ikinci yarısında İsrail
ile özel ilişki geliştiren Fransa, İsrail’in
Arap halklarına karşı başlıca kaynağı
oldu.
 Madagaskar’da 1947 yılında
özgü rlü k talebiyle ayaklanan halka
karşı katliam yaptı. 40 bin
Madagaskarlıyı katletti.
 1952 yılında başlayan Cezayir
Ulusal Kurtuluş hareketinin ü zerine
bü tü n vahşetiyle gitti. 10 yıllık savaş
sonunda 1.5 milyon Cezayirli yurtseveri
katletti. Yü zlere köy ve kasaba yerle
bir edildi.
 II. Paylaşım Savaşı sırasında
Alman faşizmiyle işbirliği içine girerek
binlerce Fransız devrimcisi ve yurtseverin katledilmesine seyirci kalmıştır.

 Kongo’nun yurtsever lideri
Patricia Lumumba’yı başkanlık sarayında ü nlü suç örgü tü “Paraşü tçü
Birlikleri” eliyle kaçırmış, uçakta işkence ile öldü rü lmü ş cesedini Cezayir’e
indirmiştir.
 1956’da İngiltere ile birlikte
Sü veyş kanalını işgal etti.
 1967-68 yıllarında Fransız işçileri
ve öğrencilerine karşı kitle halinde şiddet uyguladı. Yü zlerce kişi yaralandı
ve tutuklandı.
 Vietnam’ı işgal etti. 1975’te
savaş sona erdiğinde 2 milyon kişini
öldü rü lmesinde pay sahibi oldu.
Gerisinde ü nlü “Kaplan Kafesleri” ve
yanmış yıkılmış bir ü lke bıraktı.
 Irak’a yönelik 1991 yılında gerçekkurtuluş leştirilen “Çöl Fırtınası”
harekatına ABD’li emperyalistlerin
peşinden katıldı ve 100 bin Iraklının
katledilmesinde suç ortağı oldu.
 Ruanda’yı işgal ederek kabileler
arası savaşı sü rü klemiştir. Bu işgal
sırasında sadece bir ay içerisinde 500
bin Ruandalı katledildi.
 Yeni Kaledonya’da Machoro’nun
katledilmesi, Green Peace gemisin batırılması ve bir gazetecinin öldü rü lmesinden sorumludur.
 Dü nya çevre kirliliğinin önde
gelen sorumlularından biridir. Pasifik
Okyanusu’nda nü kleer denemelerini
halen sü rdü rmektedir.
Yugoslavya’yı parçalayan ve
halen Yugoslavya halklarının katledilmesine yol açan savaşta politik ve
askeri olarak rol aldı.
 Tü rkiye dahil, dü nyadaki devrimci örgü tlere karşı operasyonlar
dü zenledi, tutuklamalara başvurdu.
İspanya ile birlikte Bask bölgesinin
bağımsızlığı için savaşan ETA’ya ortak
operasyonlar dü zenledi.
Cezayir
Ulusal
Kurtuluş
Savaşçılarına yönelik terör, işkence ve
tutuklama kampanyalarını dü zenledi.
Ayrıca sayılabilecek başka terörist
ü lke ve örgü tleri vardır. Ancak bu saydığımız devlet ve terör örgü tleri halklara
karşı uygulanan terörizmin odağındadırlar ve dü nya halklarına karşı işlenmiş
suçların bü yü k bölü mü nü bu suçluların
dosyasında toplanmıştır.
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Başbakan Erdoğan: “Ya örgüt
içi hesaplaşma, ya da İmralı sürecini
başlatmak için yapılmış provokasyon”
...
- Yapayalnız da kalsak geri adım
atmayacağız.
- Umutluyuz, sabotajları aşıp süreci
sonuçlandıracağız.
- Diyarbakır'da cenazelerin gideceği
illere sesleniyorum. Provokasyon olabilir.
Oyuna gelmeyin.
- Başlattığınız barış sürci dinamitlenmek isteniyor. Buna pirim vermeyelim.
- Bu süreçte yapıcı rol almak isteyenler varsa tüm TSK'lara, medyaya
sesleniyorum; sağduyulu sabırlı davranın.
***
- Babşbakan’ın Baş Danışmanı
Yalçın Akdoğan: Cinayet, barış sürecini
sabote etmeye yönelik. Ancak toplumdaki kararlılığı da artırdı.
***
CHP Genel Başkanı Kemal
Kılıştaroğlu: "Bu cinayetler süreci kesmesin"
***
- PKK: Türk Gladyosunun dışgüçlerle ortak eylemi.
***
- KCK Yürütme Kurulu Üyesi
ZÜBEYİR AYDAR: Tetiği sizce kim
çekti? sorusuna verdiği cevap: "Birinci
olasılık barışı yok etmek isteyen devlet
içindeki karanlık çevreler bu işi tezgahladı. Zamanlamasıyla, seçilen hedefiyle bunu görüyoruz.
İkinci olasılık ise, saldırganların
Türkiyeden gelmiş olabileceğine dair
bilgilerimiz de var.
Cinayet süci etkiler mi? sağduyu
ile devam edeceğiz. Olayın sürece zarar
vermemesi için gerekli adımları atmaya
çalışacağız. Bu alçak cinayeti işleyenlerin emellerine kavuşmamalırı lazım.
biz bu cinayete işleyenleri memnun
etmeyeceğiz.
***

Ahmet Türk, Paris’teki katliamı
İran'ın yaptığını düşündüğünü söylemiş.Gerekçe ise kürt sorunu çözülünce
türkiye bölgede tek güç olacakmış.
***
- Selehattin Demirtaş: Fransa
İşişleri Bakanı çok yoğun bir şekilde
derinde çalıştıklarını, meseleleyi çok
ciddiye aldıklarını ifade ediyorlar. Kendi
yaklaşımı bize güven verdi. Kendisinin
bu kondaki siyasi tutumluluğu ve kararlılığı bize güven verdi. Umudediyorumki
kısa zamanda da polis soruşturması
tamamlanacak ve en azından fail ve
failler ile ilgili elimizde bir bilgi olacak
diye umut ediyorum." Emperyalizmden
umut kesilmez. Umut etmeye devam
edin.
***
- Fethullahçı medya: PKK içi
hesaplaşma, Arkasında İran var...
- AKP sözcüleri: İmralı sürecini
baltalamak için yapıldı.
***
-AKSON Başkanı Mustafa Koca:
"uydurulmuş yığınla tabunun hiz birne
iltifat etmeden,, kanı durduacak insanlara
onurlarını tevdi edecek ve milletin
bölünmesine engel olacak her girişimi
sonuna kadar destekleyeceğiz...”
***
TÜSİAD Başkanı Umut Boyner:
Terörün bitirilmesi içzin gösterilen çabaları destekliyorum. Kabuoyu desteğinin
sağlanması için kişiler, partiler ve mekiler üstü bir şaklaşım benimsenmesi
gerek"
- Toplum Gönüllüleri Vakfı
Onursal Başkanı İbrahim Betil: "BU
İŞİN önünü kesebilecek herkesle çözüm
aranmalı"
- Hak İş Başkanı Mahmut Arslan:
"Partiler ve STK'lar da sürce dahil edilmeli"
***
- Diyarbakır İhd Şube Başkanı
İbrahim Bilici: Geç de olsa MİT ve
Öcalan arasında başlayan görümeler
önemlidir. Ne olursa olsun kesinlikle
bu noktadan dönülmemeli. Samimi ve
şeffaf bir şekilde görüşmeler yürütülmeli.

Taraflar kesinlikle provokatif eylemlere
girmeden yola devam etmeli.
***
- Taha Akyol: "Önumuzdeki ilk
sınav cenazeler Türkye'ye getirildiğinde
verilecektir. Herkes kitlelerin psikolojisini olumsuz etkileyecek kışkırtıcı
tavırlardan sakınmalıdır.
Başbakanda sakınmalıdır, muhalefet
liderleri ve bazında sakınmalıdır; 'aktivist'
kitle üzerinde etkili olan BDP'liler zellikle sakınmalıdır.
Selahattin Demirtaş, Ertuğrul
Özkök'e "elimizden geleni yapacağız"
demiş.. güzel, sorumlu bir açıklama.
Dili şimdiden yumşatarak tansiyonu
şimdiden düşürmek yapılacak ilk iştir.
***
- Yeni Şafak Manşet: Habur’dan
ders alınmalı.... Cenazeler Habur gibi
gösteriye dönüştürülürse ikinci Habur
krizi yaşanır. Barış sürci kesintiye
uğrar....
***
- Lütfen kimsenin burnu kanamasın'
Diyarbakırda düzenlenen protesto
yürüyüşünde Emniyet Müdürlüğü
Güvenlik Şube müdürlüğü Güvenlik
Şube müdürü Süleyman hançerlioğlu,
"3 insan öldürülmüş onun için açıklama
yapıyorsunuz, saygı duyuyorum. Ama
rica ediyorum bugün tek bir kişinin
burnu kanamasın" dedi.
BDP Genel Başkan Yardımcısı Meral
Beştaş da; "Burada hiç bir sorun yaşanmayacak. Size teminat veriyoruz. Barış
sürecinin baltalanmasına karşşşı buradayız. Birlikte olmamız lazım biliyormusunuz?" dedi.
Hançerlioğlu: "Meral Hanım, siz
hangi hassasiyetleri taşıyorsanız, fazlası
bende var. Bende aynı hassasiyeti yaşıyorum."
***
- Mehmet Tezkan (Milliyet):
Ölümün hayırlı sonucu olmaz ama
galiba oldu... Banrış süreci açasından
oldu. Kürt tarafının da, Türk tarafının
da samimiyeti test edildi. Sınav geçildi.

KÜRT SORUNUNUN ÇÖZÜMÜ EMPERYALİZMDE DEĞİL,

TEK TİP ELBİSE VE SİYASİ TUTUKLULUK
Geçtiğimiz günlerde Almanya
Bochum Hapishanesinde hükümlü
bulunan Şadi Özpolat ‘a hapishane
idaresi tek tip elbise dayatması getirdi.
Ve tek tip elbise giymesini sivil kıyafetlerini elinden alarak sağlamaya
çalıştı. Özpolat’ın bu kıyafetleri giymek yerine çarşafa sarındığını gördüğü
halde bu dayatmadan vazgeçmedi.
Böylece bu dayatmayı bir çeşit işkenceye dönüştürdü. Özpolat’ın kendi
başvuruları, avukatının başvuruları
ve zorlamaları sonuç vermedi. Bu
uygulamayı fiili olarak reddetmesi
fayda vermedi ve Özpolat bir tutsağın
sahip olduğu en etkili eylem biçimine
başvurdu; AÇLIK GREVİ.
Alman devleti onun bu kararlı
tutumu karşısında siyasi bir tutsak
olarak onu diğer tutuklular ile aynı
statüde tutamayacağını kabul etti. Ve
Özpolat için yasa gereği uygulamak
zorunda olduğunu söylediği uygulamaları değiştirdi.
Bir hapishanede her hangi bir
suçtan tutuklu olan veya ceza alarak
hükümlü statüsünde sayılan kişilerin
hepsinin birbirinin aynı tek tipte
kıyafetler giyilmeye zorlanması elbette yeni
bir uygulama değil.
Hapishanenin tarihi ile beraber başlatabiliriz bu uygulamayı. Ancak kimliği mevcut düzeni red ile oluşmuş
olan “politik tutuklu” dan sırf hapishaneye atıldı diye kendi rızası ile
kimliğini yok sayan yaptırımlara
uymasını bekleyemeyiz. Politik tutuklunun kimliğini yok etmek onun varlığına yönelen bir ceza olarak açık
bir işkencedir.
Nitekim tek tipte kıyafet Türkiye
tarihinde zorunlu olarak uygulanmaya
başladığı yani dayatıldığı her koşulda
itirazlar ile karşılaştı.
Türkiye de 1980 darbesi tüm halkı
istediği şekle büründürmeye çalışıyordu. Bu şekil gösterildiği yere oy
veren, kölece şartlarda itiraz etmeden
çalışan ve tüm kazandığını tüketen
apolitik bir insan yığını yaratmak
iddiasını taşıyordu. Halkı dinlediği
müzikten okuduğu kitaba kadar sıkı
bir rejimle baskı altında tutan, aksi
halde katleden devlet elbette on binlerce insanı tutsak etmişti.

Hapishaneler faşizmin en temel
kurumlarından biridir ve doğal olarak
bu kimliksizleştirme kişisizleştirme
yok etme politikasının en çok uygulanmak istendiği yer oldu. Tutsaklara
ayakta tekmil vermekten tek tip
elbise giymeye kadar uzanan bir dizi
yaptırım uygulanmak istendi. Aslında
halkı ehlileştirme hizaya sokma programı eğer hapishanelerde uygulanabilirse tüm halka uygulanabilirdi.
Onlar, hapishanedekiler halkın en
örgütlü, en bilinçli en politik kesimiydi.
Askeri cunta koşullarında bu yaptırımlar karşısında siyasi tutsak kimliğini ölümüne koruyanlar vardı. Bir
süre sonra tek tek bu eylemler örgütlü
bir karşı koyuşa evrildi. Aslında politik
tutsaklar bu baskılar karşısında doğal
olarak örgütleniyorlardı. Hem örgütleniyor hem de örgütlü bir karşı koyuş
bir eylemsellik gerçekleştiriyorlardı.
İşte bu yüzden politik tutsak kimliği tanınmış bir hak değildir. İktidar
bilir ki politik tutuklu baskının kimliksizleştirmenin olduğu yerde daha
çok örgütlenir, ölümüne bir karşı
koyuş gösterir. İktidarlar bu yüzden
Siyasi Tutsak kimliğini tanınmak
zorunda kalmıştır.
Elleri bağlı bir şekilde duruşmalara
getirilirken zorla giydirilen tek tip
elbiseyi dişleriyle parçalayan, hakimin
karşısında çıplak oturan bir kişilik
ıslah edilememenin en somut örneği
olarak duruyordu. İktidarın öldürme
yaralama tehdidi, mahkemelerde uzun
süreli hapis cezaları tehdidi böylelikle
etkisizleşiyor, hiçleşiyordu. Çünkü
onlar; siyasi tutsaklar, aşağılanma,
kişiliksizleştirme karşısında hayatlarını
koyuyorlardı.
Almanya da tüm eyaletlerde tek
tip elbise giyme zorunluluğu yok.
Bochoum Hapishanesinin bulunduğu
Westfallen eyaletinin tüm hapishanelerinde de uygulanmıyor. Ama
Türkiye’de de siyasi kimliği ile bilinen
ve Almanya da da siyasi bir davadan
hükümlü bulunan Şadi Özpolat’ı tek
tip elbise uygulamasının olduğu bir
hapishanede tutmak istiyorlar. Bizden
de bunun bir tesadüf olduğuna inanmamızı bekliyorlar. Elbette tesadüf

değildir. Elbette bu burjuvazinin siyasi
tutsakları ıslah etme hevesinin bir
sonucudur.
Oysa ki burjuvazi yalnızca kendi
yasalarına baksa bile bu uygulamanın
insan haklarına aykırı olduğunu görürdü. Aksi halde “benim istediğim
kıyafeti giyeceksin yoksa seni çıplak
bırakırım, seni en doğal haklarından
mahrum ederim” demesi kendi kurallarına açık bir karşı çıkıştır. Bu karşı
çıkışla siyasi tutuklu uygulamaları
reddederek hukuksuzluğu da teşhir
etmektedir. Siyasi tutsağın farkı
insan onurunu insan hayatından
üstün tutmasıdır. İnsan onurunu ve
siyasi kişiliğini kaybetmektense ölmeyi
göze almasıdır. İşte bu yüzden isteseler
de istemeseler de bu statüyü tanımak
zorunda kalırlar.
İşte Birleşmiş Milletlerin Kişisel
Ve Siyasal Haklar Uluslararası
Sözleşmesi diyor ki “Özgürlüğünden
yoksun bırakılan herkes, insani muamele ve insanın doğuştan sahip olduğu
insanlık onuruna saygı görme hakkına
sahiptir. Mahkumlara Uygulanacak
Muameleye İlişkin Standart Asgari
Kurallar “Bütün tutuklulara, insan
olarak doğuştan sahip oldukları saygınlık ve değere uygun olan saygı
ile muamele edilecektir” yine bunlar
gibi bir dizi uluslar arası hukuk kuralı
ilkesi saymak mümkündür. İnsan onurunu ölümüne savunarak her türlü
hukuk kuralını yaratan siyasi irade
aynı zamanda bu düzenlemelerin hayat
bulmadığını bu yasaların ve ilkelerin
ancak bir yalandan ibaret olduğunu
da gözler önüne seriyor.
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F Tipi Film’in Halka Ulaşması Engellenemez!
F Tiplerini Milyonlara Anlatacağız!
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Devlet tüm işkencelerini gizlediği
gibi tecrit zulmünü de kimse görmesin,
duymasın
istiyor.
Demokratikleşme, insan hakları
yalanlarıyla halkı oyalarken gerçeklerin gösterilip, asıl yüzlerinin teşhir
olmasını istemiyor. Bundan dolayı
da koyu bir sansür uyguluyor, gerçekleri anlatanlara da sürekli baskı,
zulüm uygulayarak seslerini boğmaya
çalışıyor.
Grup Yorum’un öncülüğünde çekilen F Tipi Film de çekildiği günden
bu yana bu baskılardan payını alıyor.
Filmin çekilmesini engelleyemeyen
iktidar izlenmesini engellemeye çalışıyor.
Halk Cepheliler bu baskılara karşı
filmi herkese duyurmak için çalışmalarına
devam
ediyorlar.

12 Ocak günü Gülsuyu-Gülensu
Halk Cephesi Kartal Meydanı’nda
bildiri dağıtımı ve F Tipi Film'in
tanıtımını yaptı. Bildiri dağıtımı sırasında halka F Tipi Filmi’nin Kartal
Vizyon Sineması’nda gösterime girdiği
duyuruldu.

İstanbul-Okmeydanı
“F Tipi Film’i duymayan kalmayacak” hedefiyle hareket eden Halk
Cepheliler, 13 Ocak günü, İstanbul
Okmeydanı’da kapı çalışması ve afiş
yaptılar.
F Tipi Film’in halka ulaşmasını
engellemek amacıyla, daha önce
yapılan afişlerin sökülmesi ve üzerine
afiş yapılması üzerine, Okmeydanı
sokakları yeniden F Tipi Film afişleriyle
donatıldı.

İstanbul-Sarıgazi
12 Ocak’ta Sarıgazi Sancak
Park’ta yapılacak F Tipi Film gösterimi ve paneli için Halk Cepheliler
günler öncesinden duyuru yapmaya
başladı. 9 Ocak’ta 200 bildiri halka
ulaştırıldı ve Sarıgazi mahallelerine
söyleşi için hazırlanan afişler asıldı.
12 Ocak’ta 100 kişinin katılımıyla
yapılan gösterimin ardından 125 kişi
paneli takip etti. Panelde soruları da
yanıtlayan Grup Yorum elemanları
asıl hedeflerinin F Tipi Film’in
Bağımsız Türkiye konserlerindeki

İstanbul-Gülsuyu
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İstanbul-Çayan Mahallesi
11 Ocak günü Dilan Kafe’de Grup
Yorum F Tipi Film’i ile ilgili söyleşi
yapıldı. Yapılan konuşmalarda
“Kimse bizim film çekebileceğimize
inanmıyordu, biz buna inandık tecrit
zulmünü anlatan F Tipi Filmi çektik”
denildi. Hedefin tecrit gerçeğini milyonlara ulaştırmak olduğu belirtilen
tanıtımda, herkesin filmi sahiplenmesi
gerektiği ifade edildi. F Tipi Film
söyleşisine 30 kişi katıldı.

gibi 350 bin kişi tarafından izlenmesi
olduğunu söyledi.
İstanbul-1Mayıs Mahallesi
14-15 Ocak günleri F Tipi Film’in
çağrı masası açıldı. 6 saat açık kalan
masada 400 el ilanı halka ulaştırıldı
ve evine asmak isteyenlere film afişi
verildi.
Çorum
10 Ocak günü Dev-Genç’liler
Bahabey Caddesi'nde “F Tipi Film”in
tanıtım çalışmasını yaptı. Esnafların
dükkanlarının camlarına, telefon kulübelerine ve reklam panolarına filmin
afişleri asıldı.
Dev-Genç'liler, 11 Ocak günü ise
Eti Lisesi, İnönü Lisesi okul girişçıkışlarında ve filmin gösterime girdiği Özdoğanlar Sineması civarında
“F Tipi Film”in gösterime girdiğinin
vurgulandığı çağrı ve kuşlama yaptılar.
Önceki günlerde siyasi şube polisleri tarafından sökülen pulların ve
afişlerin yerine tekrar afişleme ve
pullama yapan Dev-Genç'liler, Çorum
polisine bir kez daha asla yılmayacaklarını her gün sökseler bile hepsinin yeniden yapılacağını gösterdiler.
Tekirdağ
F Tipi Film 11 Ocak günü
Çerkezköy Erna Center'daki sinema
salonunda gösterime girdi. 13 Ocak’ta
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yapılan seansta ise Çerkezköy Halk
Komitesi tarafından film başlamadan
önce tüm devrim şehitleri adına bir
dakikalık saygı duruşunun ardından
programa geçildi. Çerkezköy Halk
Komitesi ilk önce Çerkezköy’de
komiteleşme kararının alındığını
halka duyurdu. Komitenin ne için
ve nasıl oluştuğu hakkında halka
bilgi verildi.
19-22 Aralık Katliamı ile ilgili
konuşmanın ardından, FOSEM’in

hazırlamış olduğu “O Günün
Hikâyesi” adlı belgesel izlendi.
Belgeselin ardından F Tipi Film’in
izlenmesine geçildi. Film gösterimine
150 kişi katıldı.

Dersim
Dersim’de 4 Ocak’ta gösterime
giren F Tipi Film’in izlenme sayısı
1500’e yaklaşırken; filme yönelik
engelleme ve sansür çabaları da var.
Dersim polisi, mobeseleri ile filmin

Grup Yorum’u Bitiremezsiniz!
Grup Yorum’un, ev hapsi ve tutuklamalara karşı
başlattığı “Grup Yorum’a Özgürlük” eylemleri 10.
Haftasında devam etti. İdil Kültür Merkezi önünde
yapılan eyleme Grup Yorum dinleyicileri ile aydın ve
sanatçılar destek için geldi. Bu hafta gazeteci yazar Işıl
Özgentürk eyleme katılarak, Pazar gününü Grup
Yorum’un yanında, onlara destek olarak geçirmekten
mutluluk duyduğunu ifade etti. Grup Yorum’un susmayacağını söyleyen Işıl Özgentürk’ün ardından Grup
Abdal söz alarak, Grup Yorum’un yanında olduklarını
ve türkülerin susturulamayacağını söyledi.
Grup Yorum adına yapılan açıklamada, Seçkin
Aydoğan, Ayfer Rüzgar ile Grup Yorum korosundan
Güney Güzelkara’nın tutuklu olduğu; Selma Altın,
Dilan Balcı ve Ali Aracı’nın ev hapsi cezasıyla eve
hapsedilmek istendikleri fakat bunlara rağmen türkülerin
susturulamadığı vurgulandı. Haydi Kolkola ile halaya
başlanan sokak konserinin sonunda, “Seçkin Aydoğan’a
Özgürlük”, “Türküler Susmaz Halaylar Sürer”, “Ayfer
Rüzgar’a Özgürlük” sloganları atıldı.
Halk Cephesi üyeleri 16 Ocak Çarşamba günü de
İstanbul Mecidiyeköy’deki AKP İlçe binası
önünde bir araya gelerek “Grup Yorum
Halktır, Halkı Tutuklayamazsınız!” dedi.
Grup Yorum’un tutuklu yargılanan 3
üyesi Ayfer Rüzgar, Seçkin Aydoğan ve
Güney Güzelkara’nın serbest bırakılması
için yapılan eylemde, Grup Yorum üyelerinin
yoksul mahalleleri ve işkence gören devrimcileri savundukları için hapsedildikleri
söylendi. AKP yargısında adaletin olmadığı
belirtilen eylemde dur ihtarına uymadığı
için ya da dergi sattıkları için gençleri sır-

afişinin yapıldığını tespit ederek, afiş
yapanlara 1000 TL para cezası kesti.
Dersim Halk Cephesi konuyla
ilgili yaptığı açıklamada; “F Tipi
Film bu düzenin halk düşmanı, işkenceci yüzünü ortaya koyan bir filmdir.
AKP iktidarının filmi engelleme
çabaları boşunadır. Dersim halkı
havanın kötü koşullarına rağmen
filmi izlemiş ve izlemeye devam
etmektedir.” dedi.

tından vuran polislerin değil hakkını arayan yoksul
halkın yargılandığı ifade edildi. Eyleme Hey Tekstil
işçileri de katıldı. 70 kişinin katıldığı eylem halaylarla
bitirildi.

GRUP YORUM HALKTIR,
SUSTURULAMAZ!
13 Ocak günü Bursa Kent Meydanı’nda, Bursa
Haklar Derneği müzik grubu Grup Yarın, Grup Yorum
üzerindeki baskıları protesto etmek için eylem yaptı.
Grup Yarın adına Yalçın Doğru bir açıklama yaparak,
Grup Yorum’a yönelik baskıların egemenlerin korkularının
göstergesi olduğunu ifade etti.

Sayı: 348

Yürüyüş
20 Ocak
2013

Eylemde, “Devrimci Sanat Engellenemez”, "Seçkin
Aydoğan Serbest Bırakılsın”, “ Ayfer Rüzgar Serbest
Bırakılsın”sloganları atıldı.
Grup Yorum dinleyicileri ve sevenleri, Yorum önlüklerini giyip, Tavır dergisi ve F Tipi Film bildirilerinin
dağıtımını yaptılar. Bildiri dağıtımı sona erdikten sonra
Grup Yarın,Yorum şarkılarını çalıp seslendirdi, halaylar
çekildi.
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Ne Ev Hapsiyle Ne de Tutuklamayla
Düşüncelerimizi Yok Edemeyeceksiniz!
Halk Cephesi Cevahir Alışveriş Merkezi önünde çadır kurup
3 günlük oturma eylemi yaptı!

Tutuklamalar milyonları örgütlememizi engelleyemez

Hasta Tutsak Aysu Baykal Serbest Bırakılsın!

Sayı: 348

Yürüyüş
20 Ocak
2013
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Nebiha Aracı’nın işkence görmesine
karşı çıkmak ve sahiplenmek için tedavi
gördüğü hastane önünde beklerken
onlarca devrimci gözaltına alınıp, hiçbir
gerekçe gösterilmeden tutuklanmıştı.
Aynı gün hastaneye kontrol için
giden böbrek hastası olan devrimci
Aysu Baykal’da aynı hazımsızlık sonucu
gözaltına alınmış ve tutuklanmıştı.
Yakın zamandan böbrek nakli olan
ve sürekli kontrole gittiği bilinen Aysu
Baykal gözaltına alınırken ve gözaltı
süresince de işkence gördü ve bacağı
kırıldı.
Hastalığı bilinmesine rağmen keyfi
bir şekilde tutuklanan Aysu Baykal için
Halk Cepheliler İstanbul’da çadır kurup
oturma eylemine başladılar. 9 Ocak
günü Şişli’de bulunan Cevahir Alışveriş
Merkezi önünde yapılan eylemde, “Hasta
Tutsak Aysu Baykal Serbest Bırakılsın
Aysu Baykal Ölürse Sorumlusu
AKP’dir” pankartı açıldı. “Hasta
Tutsaklar Serbest Bırakılsın”, “Aysu
Baykal Serbest Bırakılsın” sloganları
atılan eylemde, Davut Çelik tarafından
bir açıklama yapıldı.
Çelik tepkiler arttıkça AKP iktidarının zulmünün de arttığını belirtti.
AKP’nin tutuklamalarının kendilerini
engelleyemeyeceğini ifade eden Çelik,
milyonları örgütleyeceklerini söyledi.
Açıklamanın ardından çadır kuruldu.
Çadırın kurulmasının ardından Halk
Cepheliler marşları ve sloganları ile üç
gün sürecek çadır eylemini de başlatmış

oldular.
9 Ocak Çarşamba günü, saat12.30’da
basın açıklaması yaparak çadırımızı
kurduk.
Yapılan açıklamada: “AKP iktidara
geldiğinden beri, halka azgınca saldırmaya devam ettiği; hakkını arayan işçilere, parasız eğitim isteyen öğrencilere
kimyasal gaz kullanarak işkenceyle
gözaltına alıp ve hukuksuzca tutukladığı
anlatıldı. En son Okmeydanı Eğitim ve
Araştırma Hastanesi önünde katledilmek
istenen devrimci Nebiha Aracı’yı sahiplendikleri için 14 kişinin tutuklandığı
ve içlerinde tek böbrekle yaşamını sürdürmekte olan Aysu Baykal’ın da tıpkı
Güler Zere gibi katledilmek istendiği”
anlatıldı.

“Biz üşümüyoruz.” Aysu Baykal’ın resmini göstererek: “Nesi oluyorsunuz?
Benim dayım hapishanede”. Diğeri:
“Benim de yengem hapishanede”.dedi.
Biz de “Hapishanelerde insanlar hastalanıyor, iyileşemeyip ölüyorlar” dedik.
Çadırımıza doğru gelen bir kişiye ise
bildiriyi uzattığımızda, “Ne istiyorsunuz?” diye sordu. “Hapishanelerde ölüm
istemiyoruz” dedik “Ben de istemiyorum” cevabını aldık.
Başaracağımıza olan inancımız sonsuzdu; çünkü gerçeği anlatan ve haklı
olan bizdik. Günün sonuna gelmiştik.
Hava soğuktu. Isınmak için biraz karton
ve tahta parçası bulup buluşturup ateş
yaktık. Ateş harlandıktan sonra çadırımıza gelen halkla birlikte ısındık.

9-10 Ocak: Basın açıklamasından
sonra çadırımızı kurduk. Sonrasında
hava çok soğuk ve karlı olmasına rağmen, bildirilerimizle gelen geçen halka,
hapishanelerde insanların katledildiğini
anlattık. Çadırımızın önündeki dövizleri
okuyan bir teyze: “Gerçekten biraz
düşününce insanlar hasta olduğu halde
hapishanelerdeler. Bu durum insanlık
dışı ve biz buna alışıyoruz. Yaptığınız
çok güzel bir şey. En azından halkta
bir duyarlılık yaratıyorsunuz.” dedi.
Biz de, bir tek arkadaşımızın bile hapishanelerde ölmesine izin vermeyeceğimizi söyledik. Bir süre sonra iki çocuk
geldi. 3.sınıfa gidiyorlarmış. “Niye
böyle ince kıyafetlerle geziyorsunuz?
Hava soğuk” dediğimizde, Bir tanesi

Güler’i Aldık,
Yasemin’i Aldık,
Aysu Baykal’ı da Alacağız
Halk Cepheliler, keyfi bir şekilde
tutuklanan hasta tutsak Aysu Baykal’ın
serbest bırakılması için Cevahir AVM
önünde yaptıkları 3 günlük çadır eylemini 11 Ocak günü yaptıkları eylemle
bitirdiler.
Tüm baskılara rağmen eylemlerini
sürdüreceklerini, tutuklamaların milyonları örgütlememizi engelleyemeyeceğini söyleyen Halk Cepheliler,
AKP’nin Aysu Baykal’ı ve tüm diğer
devrimci tutsakları katletmesine izin
vermeyeceklerini anlattılar. Eyleme 38
kişi katıldı.
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19 Ocak’ta TBMM Önündeyiz
Güvencesiz Çalışmak Riskli Çalışmaktır!
İş Güvencesi Hakkımız, İstiyoruz Alacağız!
İstanbul
Kamu Emekçileri Cephesi üyeleri,
“İş Güvencemiz Geleceğimizdir! İş
Güvencemize Sahip Çıkalım!” başlıklı
kampanya kapsamında 10 Ocak akşamı Çağlayan Adliyesi önünde bildiri
dağıtımı yaptılar. Kamu Emekçileri
Cephesi önlüklerini giyen 5 kişi iş
çıkış saatinde B kapısı önüne gelerek
600 civarındaki bildiriyi Adliye çalışanlarına ulaştırdı.
Kampanyanın dördüncü haftasında, 12 Ocak günü de Bakırköy
Özgürlük Meydanı’nda toplanarak,
sloganlar eşliğinde AKP önüne yürüdü.
İstanbul Caddesi’nde bulunan
AKP ilçe binasının önüne gelindiğinde, Eğitim-Sen İstanbul 1 No’lu
Şube Yürütme Kurulu Üyesi Mehmet
Püremiş tarafından açıklama yapıldı.
Püremiş, AKP’nin, kamu emekçilerinin iş güvencesine, geleceğine müdahale etmesine karşı 19 Ocak’ta
Ankara’da Meclis’e yürüneceği söylendi ve başta KESK olmak üzere
kitle örgütlerine çağrı yaptı.
“Güvencesiz çalışmaya karşı çıkmak
örgütlenmeyi savunmaktır. İş güvencesinin olmadığı yerde sendikal örgütlemenin olmayacağını, emekçilerin
haklarını kazanamayacağını biliyoruz.” denilen eylem sloganlarla bitirildi.

Ankara
Kamu Emekçileri Cephesi, 12
Ocak günü AKP Ankara il binası

önünde eylem yaptı. Sloganların atıldığı eylemde, BES Ankara 1 No’lu
Şube Üyesi Emre Kesikhali basına
bir açıklama yaptı. Açıklamada, kamu
emekçilerinin çalışma şartlarının zorlaştırıldığı ve yaşanan bu saldırıların
tüm emekçilere karşı olduğu belirtildi.
Eylem 19 Ocak' ta Meclis önünde
olma çağrısı yapılarak bitirildi.
13 Ocak günü de 200 tane kampanya afişi ile 60 tane de “F Tipi
Film” afişini Ankara sokaklarına astılar.

İzmir
İzmir Kamu Emekçileri Cephesi,
Bornova Metro girişi önünde iş güvencesi ve grevli toplu sözleşme hakkı
için 10 Ocak’ta imza masası açtı.
Yaklaşık 100 bildiri halka ulaştırılırken, 150 imza toplandı.
12 Ocak'ta ise İzmir Kamu
Emekçileri Cephesi Basmane AKP
önünde bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Açıklamada AKP'nin
Performansa Dayalı Yasa Tasarısı ile
iki buçuk milyon kamu emekçisinin
sözleşmeli köle haline getirileceği;
esnek, kuralsız, güvencesiz çalıştırılacağı; geleceğimizin karartılacağı
anlatıldı. Ayrıca 19 Ocak'ta Meclis'in
önünde yapılacak eyleme katılım
çağrısı yapıldı. 11 kişinin katıldığı
eylem sloganlarla bitirildi.

Amasya
Eğitim-Sen Amasya Üniversitesi
Temsilciliği 12 Ocak’ta "İş
Güvencemiz Geleceğimizdir! Sahip

Çıkalım! Milyonları Örgütleyelim!"
kampanyası için imza masası açtı.
Tüm gün açık kalan masada performans sisteminin ve esnek çalışmanın
kamu emekçilerine yönelik bir saldırı
olduğu anlatıldı. İş güvencesiyle ilgili
410 broşür dağıtılırken 600 de imza
toplandı.

Malatya
Kamu Emekçileri Cephesi, 12
Ocakgünü Malatya AKP il binası
önünde eylem yaptı. 657 sayılı Devlet
Memurları Yasası'nda yapılacak olan
değişikliğin iş güvencesine saldırı
olduğunun anlatıldığı eylemde, sloganlar atıldı.
Kamu emekçilerinin iş güvencesini
savunmak, “Performans Değil Toplu
Sözleşme, Tüccar Değil Öğretmeniz,
Kapıkulu Değil Emekçiyiz” demek
için yapılan eylemde Kamu
Emekçileri Cephesi adına açıklamayı
Erdoğan Canpolat okudu.
“Her ne kadar özelde bu sorun
kamu emekçilerini ilgilendiriyor gibi
görünse de asıl hedef, parasını vergilerinizle peşin ödediğiniz, güvenilir,
kaliteli, erişilebilir ve ücretsiz olması
gereken sağlık, eğitim, belediye, ulaştırma vb. kamu hizmetlerinin bir hak
olmaktan çıkarılıp bir ticari malzemeye dönüştürülmesi olduğu için
ayrıca ve öncelikli sizin sorununuzdur.
Bu sorun hepimizin sorunudur.
Birlikte sahip çıkalım.” sözleriyle
Malatya halkına seslenilen eyleme
30 kişi katıldı.

Sayı: 348

Yürüyüş
20 Ocak
2013
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Emeğimizle Onurumuzla Çalışıyoruz, Hakkımızı

Kimseye Yedirmeyecek, Hesap Soracağız!
İstanbul’da, haftalardır Taksim’de
bir araya gelip gasp edilen haklarını
isteyen işçiler eylemlerine devam
ediyorlar. 12 Ocak günü Taksim
Tramvay Durağı’nda bir araya gelen
işçiler “İşimizi, Ekmeğimizi, Haklarımızı İstiyoruz Alacağız” pankartıyla ve “İşçiyiz Haklıyız Kazanacağız”, “Direne Direne Kazanacağız”
sloganlarıyla İstiklal Caddesi üzerinden Galatasaray Lisesi önüne
yürüdüler. Yağmura aldırış etmeden
eylemlerini sürdüren işçiler adına
Zeki Gördeğir Galatasaray Lisesi
önünde bir açıklama yaptı. “Yıllarca
çalıştığımız iş yerlerimizden
atıldığımız günden bugüne direniyoruz” diyen Gördeğir, haklarını gasp
edenlerin yanlarına bırakmayacaklarını vurguladı. Açıklamanın ardından eylem sloganlarla sona erdi.

üniversitedeki görevlerine son verilen İTÜ
Asistanlarının direniş
çadırını ziyaret ettiler.
Asistanların işten
atılmalarının yasal
kılıfı olan 50 D
yasasının sonuçları ile
birlikte
ortadan
kaldırılması talebi ile
başlatmış oldukları
direniş 6 ayını doldurmuş bulunuyor. Direnişlerini sürdüren asistanlara desteklerini ve
dayanışma dileklerini ileten heyet,
Cumartesi akşamları Taksim’de yapılan ortak eylemlerinde güçlerini birleştirmelerinin ve dayanışmanın önemini belirterek bu anlamlı eylem birlikteliğinin sürekli olması dileklerini
paylaştı.

Cargill İşçisi
Sayı : 348

Yü rü yü ş
20 Ocak
2013

Performans düşüklüğü gerekçesiyle 4 Ekim 2012 tarihinde Bursa’nın
Orhangazi ilçesinde kurulu bulunan
Cargill Fabrikası’ndan atılan Kemal
Kapar, 5 Ekim’den bu yana direnişine devam ediyor.
Bu direnişi fabrikanın önünde
çadır kurarak geliştiren Cargill işçileri sendikaları ile birlikte 9 Ocak
günü Orhangazi Ticaret ve Sanayi
Odası’nın önünde bir kez daha taleplerini haykırdılar.
Cargill’de çalışan işçilerin de
katılımıyla, “İşçiyiz Haklıyız Kazanacağız” ve “Anayasal Hakkımı Kullandım Sendikaya Üye Oldum İşten
Çıkarıldım - Cargill Çalışanı” yazan
pankartla Orhangazi Meydanı’na
yürüyen işçiler, yürüyüş boyunca
megafonla yaşananları anlattılar.
Sloganların atıldığı eyleme
Devrimci İşçi Hareketi ve Zeytin
Üreticileri Komisyonu da katıldı.

İTÜ Asistanlar
Devrimci İşçi Hareketi ve Hey
Tekstil İşçileri, Şair yazar Ruhan
Mavruk'la birlikte bir heyet oluşturarak, 12 Ocak günü, işten atılan ve
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Hey Tekstil İşçileri
10 Ocak’ta Kanyon mağazasından
toplanılarak TOBB önüne kadar sloganlarla yürüyen HEY tekstil işçileri, er ya da geç kazanacaklarını bir kez
daha yinelediler. 20 kişinin katıldığı
eylemde, hırsız Aynur-Süreyya Bektaş çiftini koruyan polisler TOMA’larıyla barikat kurmuşlardı.
Hey Tekstil İşçileri, 14 Ocak’ta ise
eylemlerinin 336. gününde Şair
Ruhan Mavruk'u ikinci kez konuk ettiler. Zeki Gördeğir’in konuşmasının
ardından, Mavruk da, Hey Tekstil işçileri için yazdığı şiiri okudu.
Ardından buluşma alanına geri
yürüyen işçiler, Teknopark İnşaat
işçilerinin İstanbul Ticaret Odası
önünde kurmuş olduğu direniş çadırına dayanışma ziyaretinde bulundu.
Dört aydır ücretlerini alamayan
Teknopark işçileri polis saldırısına
uğramalarına rağmen yaklaşık 45
kişi ile direnişlerine devam ediyorlar.
Direniş çadırında müzisyenlerin
eşliğinde Teknopark işçileri ile halay
çeken Hey Tekstil işçileri, Taksim’de yapılan ortak direniş eylemine
katılım çağrısında da bulundular.
Direnişin 339. gününde Hey Tek-

Hey Tekstil İşçileri için
Ruhan Mavruk'un Yazdığı Şiir:
AĞIR CEZA YARGIÇLARINA
Siz beni assanız assanız
Sulara asarsınız
Hava bu cd'leriniz
Dosyalarınız, duruşmalarınız
Ağı atmışsınız kıyıya, beklersiniz
Ama ben balık değilim
Rüzgarım
Uğuldarım
Yanar döne döne
Düşer ölür
Döner bir daha vururum
Sen İskendersen ben de Tyrosum
Kara Fatmayım, Minervayım
Alfonso Kanoyum, Toledoyum
Sanık, ayağa kalk!
Seni halk adına
Sömürgecilere yardım ve
Yataklıktan tutukluyorum.
stil işçileri, dayanışma ziyaretine
gelen Şair Selah Özakın'ı ağırladı. 15
Ocak'ta TOBB önünde yapılan eylemde ise Devrimci İşçi Hareketi üyesi
özgür tutsak Aysu Baykal'ın Hey
Tekstil işçilerine yazdığı mektup ve
şiir okundu.
Okunan mektubun ardından işçi
korosu Çav Bella ve İşçi Marşı'nı söyledi. Yol tekrar trafiğe kapatılarak sloganlar eşliğinde yürünerek Kanyon
önünde dönülerek eylem bitirildi.
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AKP Ve Patronların Saldırıları Bi̇tmeyecek

Devrimci İşçi
Hareketi
Gün geçmiyor ki işçi sınıfına
yönelik yeni bir saldırı, bir hak gaspı
yaşanmasın. Bu saldırıların başında
işten çıkarmalar geliyor. İşten atılan
bir işçi kazanılmış her şeyi kaybediyor. Daha ötesi yok. 2012’nin son
ayları yaygın işten çıkarmalarla gündeme geldi.
-2012 yılı başlarında yaklaşık 200
işçisini işten çıkartan Arçelik patronları aralık ayı içinde ise 240 işçiyi işten attı ve işçi kıyımı sürüyor.
-Gölcük’teki Ford Otosan’da 190
işçi işten atıldı.
-Bursa Tofaş’ta 1000 işçinin işine
son verildi.
-31 Aralık 2012’de faaliyetlerine
son verdiğini açıklayan Topkapı’daki
Anadolu Şişe Cam’da yaklaşık 422
sendikalı işçi de kapı önüne konuldu.
-Akçay Tekstil’de iflas gerekçesiyle 120 işçi hiçbir haklarını alamadan işsiz kaldılar.
Bunlar işten çıkarmaların öne
çıkan en belli başlıları. Günlük pek
çok örnek vardır ki basına dahi yansımamaktadır. Patronlar işçileri işsizlikle terbiye etmeye çalışmaktadırlar. İşsiz bırakarak en temel hakkı
olan çalışma hakkını ellerinden almaktadır. Dahası çoğu durumda o ana
kadar kazanmış oldukları haklarını
dahi gasbetmektedirler. Hey
Tekstil’de, Akçay Tekstil’de, Şişe
Cam’da Arçelik, Tofaş, Otosan’da
bunu yapmışlardır. Patronların bunu
yapmalarında şaşıracak bir şey yoktur. Patronlar kendi kurallarını oynamaktadırlar.
Patronlar bunu yapıyorlar. Peki biz
ne yapıyoruz? Biz ne yapacağız?
Sorun da budur.
Sorun bu saldırıların nasıl göğüsleneceğidir. Kazanılan hakların nasıl
korunacağı dahası hakların nasıl
genişletileceğidir.
Söylenenlerin aksine esasen işçiler hakları için direnmeye hazırdırlar.
Ki hazır olmadıkları durumda dahi

Çözüm: İşçi̇leri̇n İrade Ve
İni̇si̇yati̇fleri̇ni̇ Açığa
Çıkartacak Örgütlenmeler
Yaratmaktır
sendikacılara, devrimci işçilere düşen
görev onları direnişlere hazırlamaktır. Haklarını korumaya ve genişletme
çağırmaktır. Bunun için onların en
önünde olmaktır.
İŞÇİLERİN
ÖRGÜTLÜ
OLMASINDAN KORKANLAR
PATRONLAR DEĞİL AYNI
ZAMANDA
İCAZETÇİ,
BÜROKRAT, DÜZENİÇİ SENDİKACILARDIR

İşçilerin sendikalı olmaları onları örgütlüymüş gibi gösterir. Gerçek
böyle değildir. Ülkemizde sendikalı
olmak örgütlü olmak değil bir sendikanın “üyesi” olmaktan ibarettir.
Bürokrat, icazetçi ve düzeniçi
Sendikacılar bolca “üye” yapmaktasendikacılar çoğu durumda işçileri
dırlar.
Çoğu durumda bunu bile yapasuçlamaktadırlar. İşçiler direnmemamaktadırlar.
Çünkü bu emek harmekte, haklarına sahip çıkmamakta,
camak demek, taban tepmek demek,
saldırılara boyun eğmektedirler. Hatta
işçiyi ikna etmek demek, dahası patbaşka ülkelerin işçi sınıfıyla ülkemiz
ronlarla onların işbirlikçi sendikacıişçi sınıfını kıyaslarlar. Bu tabloyu
larıyla karşı karşıya gelmek demekkendi icazetçi, bürokrat, düzeniçi
tir.
sendikacılıklarına gerekçe olarak
İşçiler asıl olarak direnişler, grevsunarlar. Oysa gerçekte ortaya konuler içinde öğrenirler. Sendikalı işçiler
lan tablo üzerimize düşen sorumlusendikaların organları içinde, kolekluğun büyüklüğünü göstermektedir.
tif üretim ve karar alma süreçle1- CANSEL MALATYALI: 243gün rinde eğitilirler, bilinçlenir ve
örgütlenirler. Kendilerini bu
direndi ve KAZANDI!
zeminde ortak iradeye sunarlar.
2- ROSE TEKSTİL İŞÇİLERİ: 7 Daha fazla sahiplenir ve daha
Hafta direndiler ve KAZANDILAR!
fazla sorumluluk duyarlar. Özel3- DARKMEN TEKSTİL İŞÇİLE- likle direniş süreçlerinde, kendiRİ: 3 Ay direndiler ve KAZANDILAR! leri için önemli olan, daha fazla
duyarlı hale geldikleri toplu söz4- AKÇAY TEKSTİL İŞÇİLERİ:
leşme görüşmeleri süreçlerinde
Fabrikayaı işgal ettiler ve KAZANDIişçilerin irade ve inisiyatiflerinin
LAR!
açığa çıkartılması olmazsa olmaz6- BEDRAŞ İŞÇİLERİ: 218 dır.
Direndiler ve KAZANDILAR!
Bunun sonucu direnişlerin
7- ŞEKER TEKSTİL İŞÇİLERİ: büyümesidir, bunun sonucu daha
Kırklareli’nde 100 gündür direniyorlar fazla emek harcamak, çatışmak ve
kazanmaktır. Kim korkar bu
ve KAZANACAKLAR
durumdan? İcazetçi, bürokrat,
5- HEY TEKSTİL İŞÇİLERİ: 336 düzeniçi, işbirlikçi sendikacılar...
Gündür dreniyorlar ve KAZANA“Metal grup toplu iş sözleşCAKLAR!
mesi fabrikalarda tartışılmaya
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devam ediliyor. Bunlardan birisi de
Türk Metal’in örgütlü olduğu Türk
Traktör fabrikası... Türk Metal’in
sözleşme taslağına tepki gösteren
işçiler, sendikanın yüzde 18 zam talebiyle masaya oturunca en fazla yüzde
10 zam alabileceğini söylüyor. Böyle
bir zam oranını kabul etmeyeceklerini kaydeden işçiler, ‘Toplu sözleşme
süreci işçilere danışarak ve işçilerle
birlikte yürütülmeli’ diyor.” (Evrensel,
10 Ocak 2013)...
Türk Metal, TÜRK-İŞ’e bağlı
faşist, gerici, devletçi bir sendika.
İşçisine sormaz, onun onayını almaz,
onun iradesini tanımaz kapalı kapılar
ardında patronlara işçisini satar.
"Sendikanın bu noktada kararını
nasıl değerlendiriyorsunuz?
- M.S.: Sendikanın işçilere danışmadan imza atması büyük bir tepki
yarattı. Saat ücretleri dağılım olarak,
12 liradan 6 liraya da düşebilir.
Noterin bulunduğu bir çekiliş gerçekleşecek. Kurada daha önceden
yüksek ücrete sahip fakat daha sonra
saat başı ücreti düşük çıkan biri ile
tam tersi durumda olan işçinin değişimi yaşanabilir deniliyor ama bunu
ne kadar düşük ücretli biri kabul
edecek. Bu içimizde soru işareti yaratıyor. Bu haber bir an bizim için
bomba etkisi yarattı. İçimizde halletmeye çalışacağız, işçiler olarak kafamız şu anda çok karışık. Ortak bir fikrimiz alınmadan kaçamak bir imza
atıldı." (Bir gün, 10 Ocak 2013)
Bu da 13 günlük direnişin ardından çok büyük oranda kazanımla bittiği söylenen Şişe Cam direnişinden,
direnişin bitmesinin ardından bir işçinin değerlendirmesi. Bu direnişin
başındaki sendika Kristal-İş de
TÜRK-İŞ’e bağlı ve ilerici, emekten
yana olduğu iddiasındaki bir sendikadır.
Ülkemiz, işçi sınıfı mücadele tarihinin yakın çok çarpıcı bir örneği vardır: TEKEL direnişi. Tekel işçileri
kazanılmış haklarının gaspedilmesine, çalışma haklarının ellerinden alınmak istenmesine karşı Ankara Sakarya
Caddesi’nde büyük bir direniş başlattılar. 78 gün sürdü direniş. Halkın
desteğini aldı. AKP’yi köşeye sıkış-

tırdı. Tekel direnişi aynı zamanda
emperyalizmin 4-C saldırısına karşı
bir direnişti. Direnişin başında TÜRKİŞ’e bağlı Tek Gıda İş Sendikası
vardı. Dahası Tek Gıda İş Sendikası
direnişin inisiyatifini direnen işçilere
vermek istemedi. Sonuçta bu görkemli büyük direniş hiç kazanımsız icazetçi, bürokrat Tek Gıda İş
Sendika yönetimi tarafından satıldı. Sendika yönetimi işçilere ihanet
etti.
Tek Gıda İş Sendikası da sözde
işçiden, emekten yana ilerici bir sendikadır.
Bilinçli, direnen, örgütlü işçiden
korkan sadece patronlar değildir.
İcazetçi, bürokrat, işbirlikçi sendikacılar da işçilerden korkmaktadır.
Direnişlerin önüne patronlardan
önce barikatı kendileri örmektedirler. Bu durumdan çıkışın tek
yolu işçilerin iradelerini, inisiyatiflerini açığa çıkartacak meşru örgütlenmeler kurmaktır.
ÇÖZÜM İŞÇİ MECLİSLERİ
VE KOMİTELERİDİR
Cansel Malatyalı ve Rosateks,
Darkmen işçileri hakları için direndiler
kazandılar. Hey Tekstil, Akçay Tekstil,
Şekerteks işçileri direniyorlar.
Kazanan ve kazanacak olan bu direnişlerin ortak özelliği işçilerin irade ve
inisiyatiflerinin doğrudan direnişe
yansıması. Direnişin kaderine kendilerinin karar vermeleri. Ne istediklerini, ne elde ettiklerini çok iyi bilmeleri ve devrimci işçilerle ortak hareket etmeleridir.
Onlar önlerine haklılıklarını ve
kazanacaklarını koymuşlardır. Onların
meşruluklarının temeli bunlardır.
Cansel Malatyalı hariç hepsi de
sendikasızdır. Birde sendikaların olduğu yerlere bakalım. İşte geçmiş örneği, Tekel direnişindeki Tek Gıda İş’in
tutumu. Ve güncel yakın iki örnek;
Şişe Cam direnişinde Kristal İş’in
durumu. Ve Türk Traktör’de Türk
Metal sendikası...
Buralarda işçiler örgütsüzdür.
Sendikalı olmuş olmaları örgütlü
oldukları anlamına gelmemektedir.

Bakın direnişin içinde tüm işçilerin
irade ve inisiyatiflerini temsil eden bir
direniş komitesi ya da toplu sözleşme
komitesi yoktur. Tüm işçilere kadar
yayılan alt komiteler yoktur. Bu komitelerin tümünün üzerinde bir işçi
meclisi yoktur.
Tek yetkili sendikadır, tek
sorumlu sendika yöneticisidir. Her
şeyi onlar belirler. Direnişin başlayıp bitmesini, hangi şartlarda biteceğini, toplu sözleşmelerin nasıl
hangi şartlarda imzalanacağını
onlar bilirler. İşçi yoktur burada.
Burada demokrasi, katılım, kolektivizm, işçilerin iradesi her şey
adeta delege seçimlerine, sendika
seçimlerine indirgenmiştir. Bu sistemin burjuva düzenlerdeki seçim
sisteminden ne farkı vardır?
Büyük işçi direnişleri, büyük kazanımlar işçilerin irade ve inisiyatiflerinin açığa çıkmasıyla, işçilerin o
direnişlere kendilerini katmalarıyla,
direnişin kaderini kendi ellerinde tutmalarıyla sağlanmıştır. Ve kazanma
noktasında olan pek çok direniş işçileri karar alma süreçlerinin dışında tutan, kapalı kapılar ardında
patronlarla anlaşan sendikacılar
sayesinde bitirilmiş ve satılmıştır.
Sendikalı, sendikasız tüm işçiler
direnmeyi öğrenmek, yönetmeyi
öğrenmek, patronlarla onların iktidarlarıyla hak mücadelesini yürütebilmek için kendi meşru öz örgütlenmeleri yaratmalıdır. Direniş önündeki barikatları yıkmak işçilerin
kendi öz örgütlenmelerini yaratmalarıyla olanaklıdır. Bunun için ne
sendikadan ne devletten ne patronlardan icazet almak gerekmiyor. Bizi
buna zorlayacak olan tek şey haklılığımızdır. Çalışma hakkımız, emeğimizin karşılığını almak, kazanılmış
haklarımızı korumaktır.
Düzenden, patronlardan, bürokrat, icazetçi, işbirlikçi sendikalardan
rahatsız isek devrimci işçilerin öncülüğünde kendimiz gibi düşünen işçilerle biraraya gelelim. Kendimiz gibi
düşünen işçiler bulalım. İşçi Meclisi
öncelikle bu ihtiyacı duymakla başlayacaktır. Kazanmanın yolu buradan
geçiyor.
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Patronların İstedi̇ği̇ İşçi̇ Ti̇pi̇
Yaşam şartlarının her geçen gün
zorlaştığı, açlığın, yoksulluğun, zamların ve zulmün arttığı ülkemizde
işsiz kalmak halkımızın en son isteyeceği şeydir. Koşulları ne kadar
ağır olursa olsun, aldığı ücret ne
kadar az olursa olsun “buna da şükür”
diyerek milyonlarca işçi bu zor koşullarda çalışmaya mahkum ediliyor.
Haksızlıklara sessiz mi kalacağız her
zaman. Tabii ki hayır, işçilerin de
sabrı bir yere kadar.
Bunun için işten atılan bir kişi de
olsa, “Türkan Albayrak, Cansel
Malatyalı gibi” veya onlarca kişi
de olsa “rosateks, darkmen, bedaş
gibi” haklarını almanın tek yolunun
direnmekten mücadele etmekten geçtiği bilinciyle hareket edip kazananlar
da olacaktır. Daha sonra aynı haksızlıkları yaşayan birçok işçi için
direniş geleneği yaratılmıştır. Artık
patronlar çok iyi biliyor ki işçiler bir
araya geldiği ve haklarını öğrendikleri
zaman direnecek ve kazanacaklardır.
İşsizliğin boyutlandığı ülkemizde,
eve götüreceği bir ekmeğin derdine
düşen halkımız, işyerlerindeki haksızlıkları göze alarak iş başvuruları
yapıyorlar. Ve patronlar, işyerlerine
işçi alırken gözünü kar hırsı bürüdüğü
için sömürüde sınır tanımıyor. Bu
koşullara sesini çıkarmayan, şükür
deyip işine bakan birer robot haline
getirmek istiyor işçilerini. Mesela
bir işçinin konuşup aldığı düşük
ücreti sorgulaması, diğer işçinin de
düşüncesini belirtip çalışma saatlerinin
fazla olduğunu söylemesi ortak sorunlarını bulmalarına bunun üzerine “ne
yapabiliriz?”i tartışmalarına neden
olacaktır. İşte patronların da korkuları
budur. Bunun için patronun, işe alacağı kişide aradığı ilk şart apolitik
olmasıdır.
İş başvurusu yaparken işçilerden
yaşamını kısaca tanıtan, daha önce
nerelerde çalıştığı, ne kadar tecrübesi
olduğu, eğitim düzeyi vb. hakkında
bilgi içeren işe başvuru formu doldurulurdu. Patronlar artık buna gerek
duymuyor. İşe başvuru farmu yerine
sosyal medyadaki profillere bakıldığını ortaya koyan araştırmaya göre
şirketler, sosyal medyada dini-siyasi

yorum yapan adayları tercih etmiyor.
Artık şirketler, iş başvurusunda bulunanları sosyal medya üzerinden takibe
alıyor. Bu sonucu, Secretcv.com'a
üye olan 235 firma arasında 12
Kasım-31 Aralık 2012 tarihleri arasında gerçekleştirilen araştırma ortaya
koydu.
Siyasetten uzak dur!
“Firmaların yüzde 58'inin işe alacağı kişinin sosyal medya hesaplarını
incelediği saptanırken, dikkat edilen
noktalar ise, özel hayatın deşifre edilmemesi, iş arkadaşları hakkında olumsuz konuşulmaması ve dini-siyasi
yorumdan uzak durulması olarak
özetlenebilir. Araştırmaya göre şirketlerin en çok izlediği sosyal medya
ağları yüzde 45 ile Facebook, yüzde
35 ile Twitter ve yüzde 15 ile Linkedin
olurken, en çok incelenen unsurlar
şöyle: Adayın sosyal medyada kullandığı dil ve yayınladığı içerik, (yüzde 35), adayın beğendiği sayfalar
(yüzde 23), profil fotoğrafının güncel
ve gerçekçi olması (yüzde 18) ve
ortak arkadaşlarının olup olmaması
(%12). Adayın arkadaş sayısına dikkat
eden firmaların oranı ise sadece yüzde
2. (Birgün 10 ocak 2013)”
Yapılan araştırmalar da gösteriyor
ki, patronlar apolitik işçi bulmanın
derdinde. Patronlar neden apolitik
işçi istiyor? Çünkü, kapitalizmde her
şey kar üzerine kurulmuştur. Şirket
sahipleri, fabrika sahipleri de daha
çok kazanmanın kar elde etmenin
hesabını yapmaktadır. Buna göre,
işçiye emeğinin karşılığını ödediğinde
veya işçiler normal çalışmaları gereken süre içinde çalıştıklarında patron
elde etmek istediği kara ulaşamayacak
bu da onun için bir kayıp olacaktır.
İşçi daha fazla çalışıp daha az ücret
almalı ki patronun kasası dolsun.
İşçiler daha fazla çalışsın ama aldığı
ücrette bir artış olmasın, üretilen
ürün sayısı arttıkça patronun cebine
aksın paralar. Bunca haksızlık yapılacak ve işçiler sesini çıkarıp hakkını
aramayacak, apolitik işçilerin tercih
edilmesinin sebebi budur. İşçilere
en sık söylenen sözlerden biri “siyasetten uzak dur” olur. En meşru bir

hak talebinde bulunsa veya sendikaya
üye olsa “siyasetle uğraşma, işten
atılırsın” tehditleri ile karşılaşır.
İşten atılma tehditleri ile haksızlıklara
boyun eğmeye zorlanır. Bizlere,
siyasetten uzak dur sözü ile tam
olarak ne demek istiyorlar. Aldığın
maaşla yetin, mesai arkadaşlarınla
konuşma, sendikaya üye olma, çalışma saatlerinin aldığın maaşa göre
çok fazla olduğunu söyleme, aldığım
maaş yetmiyor çocuklarımı okutamıyorum, eve ekmek götüremiyorum
deme… ve saymakla bitmeyecek
kadar çok olan işçilerin yaşadığı
sorunlar. Bizlere siyasetten uzak dur
diyerek, yaşadığımız bu sorunları
paylaşmamamızı, dile getirmememizi,
sineye çekip, kader deyip, şükür
deyip oturmamızı istiyorlar.
Patronların, işçiler hakkında daha
geniş bilgiye sahip olmak için nerelere
başvurduğunu gördük. Facebook,
twitter gibi internet ağları… Bu siteler
üzerinden hakkımızda bilgi topluyorlar, bu tür şeylerde her türlü özel
yaşamımızı, duygularımızı, düşüncelerimizi, öfkemizi de paylaşabiliyoruz. Araştırmalar da gösteriyor ki
buralardan tüm özel yaşamımız denetlenebiliyor. Buna izin vermemeliyiz.
Nasıl mı? Bu tür internet ağları
aracılığı ile iletişim kurmayalım.
Özel yaşamımızı buralarda anlatmayalım. Bizi adım adım takip etmelerine izin vermeyelim. İşe gidip
gelirken yolda, durakta, otobüste,
evlerimizde ve işyerlerimizde birbirimizle
yüzyüze
konuşalım.
Patronların bizi nasıl sömürdüğünü,
sağlıksız, güvencesiz çalıştığımızı
konuşalım. Yaşadığımız sorunların
çözümü internet ağları aracılığı ile
konuşup derdimizi buralarda paylaşmak değildir. Bu yöntem tam da patronların istediği yerde durmamızdır.
Hayır sesimizi internet sitelerine hapsetmeyeceğiz. Sesimizi, olması gereken yerde alanlarda, işyerlerimizin
önünde, patronların karşısında haykıracağız. Patronların istediği işçi
tipi olmayacağız. Birleşip direnerek
hakkımızı alana kadar en gür sesimizle haykıracağız. Ve zafer direnen
işçilerin olacak!..
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Maden Ocaklarında Ölüm Kader Değil,

Halk

AKP’nin Hesabına Yazılan Suçlarıdır

Düşmanı

AKP

- METAN FACİASI
8 İŞÇİ ÖLDÜ
YİNE ZONGULDAK, YİNA KARA

HABER
- GÖÇÜK 8 İŞÇİYİ YUTTU
8 MADENCİ HAYATINI KAYBETTİ
- 630'DA GRİZU FACİASI
KÖMÜR DEĞİLÖLÜM OCAĞI
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tığı ve çözmediği bilinçli bir katliamdır
bu yaşanan.
Kozlu Maden Ocağı için Sayıştay
aylar önce TBMM'ye tespitbulunmuş.
lerde
Rapordaki tespitler
şöyle:
1- Risk analizi yapılmamış,
2- Deneyimsiz inşaatçı
işletiyor,
3- Metan gazı riski artmasına rağmen önlem alınmadan ilerleniyor.
4- Sensörler uygun yerde değil…
Rapor hazırlanmış da ne olmuş,
önemli olan rapordan sonra eksikleri
tamamlamak değil midir? Neden rapor
hazırlıyorsunuz? Eksiklerin tamamlanması, güvenli çalışma ortamı için gerekli koşulların sağlanması için. Neden
sonrasında denetlemiyorsunuz peki,
tamamlanmış mı tamamlanmamış mı
diye?
Çünkü sizin işiniz sadece göstermelik raporlar hazırlamak. Maden işçilerinin her an ölebileceğini bile bile önlem
alınmıyor. Hem "Hayati risk var" diye
rapor çıkartacaksın hem de o işletmenin
halen çalışmasına göz göre göre izin
vereceksin. Bu halk düşmanlığıdır, bu

Bu başlıklar 8 Ocak 2013 tarihinde
Zonguldak Kozlu Kömür Ocağı’nda
metan gazının patlaması sonucunda 8
işçinin ölümüne sebep olan olayın ardından atılan gazete manşetleridir.
Çok değil bir gün sonra bu haberler
altıncı, sekizinci, dokuzuncu sayfalardan
verilmeye başlandı. Neden? Çünkü
maden ocağındaki patlamaların ve bu
patlamalar sonucunda ölen işçilerin
ölümlerini kanıksamamız isteniyor.
Neden kanıksamalıyız ölümleri,
maden ocağı patlamalarının önüne geçilemez mi? Hazırlanan raporlara bakıldığında görülüyor ki, denetim yapılırsa
ve güvenli çalışma koşulları sağlanırsa
bu patlamaların önüne geçilebilinir.
Yine raporların söylediği gerçek şu ki,
tüm iş kazalarının gereken tedbirler
alınması durumunda yüzde 95’i
Kadınlar bekleşiyor bu akşam maden
önlenebilir kazalardır.
ocağının başında,
3 Mart 1992'de de en büyük
maden felaketlerinden birisinin dehşetten kalpleri ha durdu ha duracak,
yaşandığı Kozlu kömür ocağında kirli gökyüzünde hortlar gibi bakan çark263 maden işçisi yanarak can ver- lara dikmişler gözlerini,
mişti. Ve 21 yıl sonra işçiler yine altında esir hayatı yaşanan
aynı şekilde yanarak öldü. Ailelerin ölü sessizliğindeki çarklara,
cenazeleri teşhis edemeyeceği kadar
kaderin sessiz çarklarına.
yanmıştı işçiler.
Fırtınadan kaçıp sığınmış koyunlar gibi
toplanmışlar küme küme,
19 YILDA 700 MADENCİ
dururlar kımıldamadan,
HAYATINI KAYBETTİ
dururlar sessiz soluksuz.
1983-2010 yılları arasında
Ayakları altındaki kuyularda az önce,
Türkiye'de 522 maden işçisi grizu,
yanma ve göçük sebebiyle maden- kayalıklar arasındaki kömür damarlarınlerde ölüme terk edildi. 2011 yılın- da,
da 79, 2012 yılında da 81 maden yanan ve parlayan gaz birdenbire
işçisi öldü. Yani sıradan basit birer ölüm saçtıydı dört bir yana.
kaza olmanın ötesinde düzenin yarat-

Joe Corrie
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maden işçileri-

nin
katil i
olmaktır.
hangi
AKP,
çıkarlardan kaynaklı maden
ocağını kapatmadığını açıklamalıdır.
Faruk Çelik, yaptıkları incelemeler
sonucunda sadece beş eksik bulunduğunu, eksiklerin giderilmesiyle ilgili
gerekli uyarıların yapılmış olduğunu
söylüyor.
Faruk Çelik'e 17 Mayıs 2010'da
Karadon'da 30 işçinin öldüğünün hatırlatılması üzerine ise "Asıl olan kurallara uygun üretimin, kurallara uygun
çalışma ortamının olup olmadığı"
cevabını veriyor.
Söyledim ama yapmadılar, uyardık
ama önlem almadılar demek işin sorumluluğundan kaçmak demektir.
Ölüm riski altında çalışmak zorunda bırakılan işçilere şimdi de "zengin
olma" dayatması yapılıyor. Kozlu'daki
kazadan 2 gün sonra Türkiye Taşkömürü
Kurumu (TTK) Genel Müdürü Burhan
İnan tarafından yayınlanan genelgeyle
maden işçilerine, ücretleri üzerindeki hacizleri kaldırmaları ve borçlarını ödemeleri için 1 yıl süre verildi.
Borçlarını ödeyip haczini kaldırmayan
işçilerin işten atılacağı bildirildi.
Halk düşmanı genelgede şöyle denildi: "İcralık duruma düşen işçilerin
akıllarının sürekli iş harici konularla
meşgul olması ve konsantrasyon problemi yaşamalarının muhtemel bulunması nedenlerinden dolayı işlerini dikkatli yapamama olasılığı bulunmakta,
kendilerinin ve yanında çalışanların

KÜRT SORUNUNUN ÇÖZÜMÜ EMPERYALİZMDE DEĞİL,

Sultan Tayyip Erdoğan Geliyor;
Anetp’de yaşamı durdurun!
Antep'de Yapılacak "Suriye'de Emperyalist Müdahaleye Hayır" Mitingi Amerikan
Uşağı Erdoğan Bir Düğüne Katılacak Diye Valilik Tarafından Yasaklandı!
DİSK, KESK, TMMOB, TTB'nin
çağrısıyla 20 Ocak'ta Andep'de "ABD
Emperyalizmin
Taşeronu
Olmayacağız", "Suriye'de Emperyalist
Müdahaleye Hayır, Ortadoğu'nun
Geleceğini Ortadoğu Halkları
Belirleyecek" slığanlarıyla yapılacak
olan miting Valilik tarafından ertelendi.
Antep Valiliği'nin mitingi erteleme
gerekçesi ise şöyle: "söz konusu
düenlenmek istenen Açık Yer
Toplantısı'nın düzenlenmesi halinde,
ilimizin huzur ve güvenliği, kamu
düzenini ciddi proveke edceği değerlendirildiğinden, 5442 sayılı il idaresi Kanunu'nun 2/C maddesi 2911
sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri
Kanunu'nun 17. maddesi gereğince,
Valilik makamının 11/01/2013tarihli
ve 78 sayılı onayı ile en az bir hafta
süreyle ertelenmiştir"
Antep'de Amerikan ve diğer
emperyalistlerin ajanları cirit atıyor,
Suriye'li işbirlikçiler cirit atıyor; provokasyon olmuyor. Ama işçiler,
memurlar, halkımız kendi topraklasağlığı ve iş güvenliği açısından büyük
risk oluşturmakta, bu da dolayısıyla iş
verimini olumsuz yönde etkilemektedir."
Yani yine işçi suçlu! Borcunu ödeyemeyecek kadar yoksul olduğu için,
sorunlarını düşünerek kazaya sebep
olduğu için işçi suçludur...
Asıl suçlu tüm kurumlarıyla
Devlet'tir... Halkı yoksullaştıran, haciz
borçlarıyla teslim almak isteyen, iş
güvenliğini almayarak öldüren bu düzendir, AKP'dir.
Genelge, Devlet'in halk düşmanlığının resmi hale getirilmesidir.
İşçiyi "Bugün evime sağ salim dönebilecek miyim?" diye düşündürten
Devlet, öldürdüğü maden işçilerinin
hesabını er ya da geç verecektir.
Madenciler, her gün "Tekrar gelebilir miyiz?" diye düşünerek ayrılıyorlar

rında emperyalistlere ve işbirlikçilerine karşı miting yapamıyor.
Provokasyon çıkara denerek yasaklanıyor.

Demokratik Kitle
Örgütleri; Amerikan
Uşaklarının Yasak
Kararına Uymayın!
Uşaklığın bu kadarına pes denir.
Bu yasak neyin korkusu? Ne provokasyonu?
Halkın miting yapmasından neden
korkuyorsunuz?
Korkuyorsunuz çünkü suzçlusunuz. Oysa yapılacak mitinkde polis
özellekle saldırmadığında hiç bir olay
çıkmayacaktır. Ancak İşbirlikçi
Amerikan uşaklarının suçları o kadar
büyük ki, her şeyden kuorkuyorlar.
Halk ise onların en büyük korkuları...
Amerikan uşaklığının, Suriye halklarına düşmanlığın halkta yarattığı öfkeyi biliyorlar ve herşeyden, gölgelerinden bile korkuyorlar...
evlerinden, onları yolculayanlar da bu
gidişin belki de son gidişi olduğunu bilerek uğurluyorlar. Yani çalışan da, çalışan
işçiyi bekleyen de her gün ölüyor.
Peki bu kader mi?
Hayır kader denilen şey düzenin
çürümüşlüğüdür. Maden ocaklarında
aynı hafta içinde iki kez kaza olması ve
onlarca işçinin ölmesi bir kader değil,
çalışan işçiye verilemeyen değerin karşılığıdır ancak.
Kader diyerek bizi ölüme terk edenlerin yakasına yapışalım!

Sonuç olarak;
1- Kader diye ölmemize sebep olanlara karşı hakkımızı istemek, ölümlere
dur demek bizim elimizde...
2- “İş kazası” dedikleri ne kazadır ne
de kaderdir. Yüzde 95’e tedbirlerle
önlenmesi mümkünken hiç bir önlem

Halka yasak patişah geliyor...
Antepte yapılacak mitingin aynı
tarihde Başbakan Erdoğan da bir
düğüne ve ordan da işbirlikçilerin
kamplarına ziyaret yapamacakmış.
Asıl yasaklama gerekçesi de
Erdoğan'ın düğüne katılmasırdır. İşe
bakın: Erdoğan rdüğüne katalıcak
onbinlerce kişinin katılacağı miting
yasaklanıyor. "Sultanımız" düğüne
katılacak. Antep'de yaşamı durdurun. Her şey sultan Tayyip'in
Güvenliğine gere düzenlensin.... halkın taleplerinin ise hiç bir önemi
yok....
Mitingi düzenleyen kurumlar,
demokratik kitle örgütleri; AKP’nin
keyfi yasaklarına boyun eğmeyin.
Emperyalist ajanlar ve işbirlikçileri
ülkemizde cirit atarken, topraklarımız
emperyalizmin üssü haline getirilirken,
Suriye ve Ortadoğu halklarına karşı
patriot füzeleri kurulurken bize kimse
mitink yapmamızı engelleyemez.
Antepte yapılacak olan miting
AKP’nin yasaklarına boyun eğmeden
fiili olarak yapılmalıdır!..
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alınmadığı için her gün 4 işçinin ölümü
açıkça, taamüden işlenmiş cinayetlerdir.
3- İş cinayetlerini önlemenin örgütlenmekten başka yolu yoktur. Örgütlendiğimizde işyerinin denetimini kendimiz yapacağımız için bu cinayetlerin
önüne geçeceğiz. Onun için ısrarla
örgütlenmeliyiz diyoruz.
Örgütlenirsek daha az sömürülürüz;
Örgütlenirsek, daha az işsiz kalırız;
Örgütlenirsek daha az haklarımız
gasp edilir;
Örgütlenirsek daha az iş cinayetlerinde ölürüz.
Örgütlenirsek daha çok kendi kaderimizi kendimiz belirleriz....
Örgütlenirsek karanlıkları aydınlatırız, çünkü üreten de, var eden de biziz.
Kara elmas diyarları biz olmazsak işlemez...

ANADOLU HALKLARININ ORTAK MÜCADELESİNDEDİR!
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Kurtuluş İçin

DEVRİMCİ OKUL

yaratarak kendisini güvenceye
alıp sistemini sürdürür. Bir diğer
ifadeyle, ancak
halkının zihninin
ele geçirdiği oranda sömürüye razı
edebilir. İşte o
zaman mermilere bile gerek olmadan
halka istediklerini yaptırırlar. Sömürüyü
meşrulaştırır, “Böyle gelmiş böyle
gider, bu düzen değişmez, bu halktan
adam olmaz, bu halk için değmez" yanlış görüşlerini halk içinde hâkim hale
getirirler.
Sistemlerini sürdürmek için hedef
bütün halkın zihni diyen emperyalistlerin halk saflarının içindeki muhalif,
devrimci, sol kesimlerin "zihni" ile ilgilenmeyeceğini düşünmek, halk düş-

Ders:İdeolojik
Saldırı
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Merhaba Devrimci Okul okurları.
Burjuvazinin ideolojik saldırılarınakarşı nasıl direneceğiz diye sorarak
konumuza başlayalım.
Halkların sömürü ve zulmünden
yegâne kurtuluş umudu olan devrim ve
sosyalizmin sorumluluğu omuzlarımızdadır... Her şeye bu sorumluluk
bilinciyle bakmak zorundayız. Hayata
sınıflar mücadelesine Dayı’nın baktığı
yerden bakmaktır bu. Ve biz,
Dayı’nın işaret ettiği "Tek yol devrim"
istikametinde yürümeye devam ediyoruz.
Bu uzun yürüyüşte ilerlemenin,
adım atabilmenin, sağlı sollu darbelere rağmen bu adımları sürekli
kılabilmenin tek yolu, beynimizi
bir silah olarak diri tutmaktan
geçer… Ki bir Cephelinin en güçlü silahı beynidir. Söz konusu olan,
devrimci bilinçtir. Sınıf bilinciyle
donanmış bir Cephelinin beyni,
devrimin en güçlü silahıdır.
Emperyalizm ve oligarşi, hayatın her an ve alanında durup dinlenmeden saldırıyor. İdeolojik savaşa
hiç ara vermiyor. Beynimize sızmaya,
kirletmeye ve nihayet teslim almaya
çalışıyor.
Burjuvazi tarafından halklara ve halkın öncülerine yönelik kesintisiz şekilde sürdürülen ideolojik savaşın hedefinde, beyinlerin teslim alınması vardır.
Bu amaçlarını, karşı devrimin uluslararası karargâhı sayılan CIA’in bir belgesinde şöyle ifade etmişler:
"…İnsanın en kritik noktası zihnidir.
Zihnine bir kez ulaşıldı mı, 'siyasal
hayvan' mermilere bile gerek kalmadan yenilgiye uğratılabilir. Hedef
bütün halkın zihnidir."
Burjuvazi kendisini sadece fiziki
şiddetle, faşist zor ve baskıyla koruyamaz. Bununla birlikte ve esas olarak,
halk saflarında ideolojik tahakküm

BURJUVAZİNİN
İDEOLOJİK
SALDIRISINA
NASIL
DİRENECEĞİZ?
manlarını hiç tanımamak olur. Neyi
neden yaptıklarını, ne sonuç beklediklerini ve aldıklarını hiç anlamamak olur. Savaş gerçeğinin, sınıf mücadelesinin kurallarının, farkında olmamaktır bu. Bu bir ölüm kalım savaşıdır. Emperyalistler ve işbirlikçileri,
ayakta kalabilmek için özellikle kendi sistemlerine alternatif gördükleri
sol kesimlerin beyinlerini teslim almaya büyük öncelik vermişlerdir. 1990'lardan bu yana sürdürülen tasfiyecilik
süreci, bu politikanın pratiği olarak
şekillenmiştir.
Emperyalistler ve işbirlikçileri,
"solcu olarak kalabilirsiniz" diyorlar.
Ama onların dayattığı yaşam ve düşünce biçimini kabul ederek yapılacak bir
solculuğa tahammül edebileceklerini de
ekliyorlar. "Sisteme karşı muhalefet
edebilirsiniz" diyorlar ama kendi koydukları kurallara uyarak ve onların iste-

diği oyunu oynayarak kısaca, demokrasicilik oyununun figüranı olmayı
dayatıyorlar. Düzenin temeline yönelmeyecek, düzenlerine zarar vermeyecek bir solculuk istiyorlar. Bunların
önünü açıyorlar. Çünkü böyleleri, kendi inançsızlıklarını halka taşıyarak,
çürümüş sistemin ömrünü uzatmasına
yardımcı oluyorlar. Devrim için savaşmadıkları oranda, "kapitalizmin
alternatifsizliği" yoluna güç veriyorlar.
"...Emperyalizmin, teslim almak
istediği, politikaların önünde engel
olmaktan çıkarmak istediği güçler;
önce tecrit etmekte, yalnızlaştırmakta,
kuşatıp sonra ‘terörizm’ demagojisini
de kullanarak imhaya yönelmektedir.
Gözden kaçırılmaması gereken nokta, bu politikanın temelinde fiziki
imhanın ötesinde beyinlerin imha
edilmesi, teslim alınması ön plandadır. Fiziki imha, buna hizmet
eden bir araçtır. Zira direniş yolunu
seçenler yenilseler de, yok olmazlar
ve yeniden ayağa kalkarlar. Bu
nedenle düşüncelerin teslim alınması, yani düzen içine çekilmesi, egemen sınıflar açısından çok daha
belirleyicidir.” (Devrimci Sol sayfa
19 Temmuz 2004)
Günümüzün her türden reformizmi, bu politikanın ürünü ve başarısı sayılır. Bunlar kendilerini akıllı
solcu sayarlar. Biz devrimci solculuğumuzdan onur duyarız.

Akıllı solculuk nedir?
Düzen içileşmektir. Geleceğini,
kapitalist sistem içinde görerek düzen
içinde yer almak, yer almaya çalışmaktır. Halk düşmanlarına karşı
"mücadele değil müzakereyi" esas
almaktır. Oysa bu emperyalizmin istediğidir. Burjuvazi, "zulme karşı direnme hakkını" yok sayarak, kendi
deyimleriyle "çatışmaları görüşerek
çözme" anlayışının kabulünü dayatmaktadır. Hâlbuki halk ile halk düşmanları, ezen ile ezilen, emperyalistler
ile halklar arasında müzakere ederek
çözebilecekleri tek bir konu bile yoktur. Çünkü sorunun kendisi emperyalistler ve işbirlikçilerin sömürü ve zulmüdür zaten. Emperyalist sömürü ve
zulümden kurtuluşun yegâne yolu,

KÜRT SORUNUNUN ÇÖZÜMÜ EMPERYALİZMDE DEĞİL,

KURTULUŞA
KADAR
SAVAŞ GERÇEĞİDİR. Akıllı
solculuk, işte bu bilimsel tarihi
gerçeği ret etmiştir.
Akıllı solculuk, devrim ve
sosyalizm uğruna savaşmaktan
vazgeçmektir. Kapitalist sömürüye karşı, halkların tek kurtuluş
alternatifine sırtını dönmektir.
Bu yanıyla da, halkların sömürü ve zulme mahkûm edilmesine güç vermektir. Bunlar, çürüyen sisteme soldan güç vermekten başka bir iş yapmazlar.
Dönek Kautsykler'den bu yana
böyledir bunların işlevi.
Çürüyen sisteme karşı direnmeyenlerin, düzene güç verenlerin kendilerinin de çürümesi kaçınılmazdı.
Öyle de olmuştur. Ve bu çürümenin eseri olarak "sosyalizm aşıldı", “hiçbir
düşünce uğruna ölmeye değmez,
yaşam kutsaldır, halk düşmanlarıyla barış” gibi pespaye düşünceler,
hem de sol adına savunulur olmuştur.
Öyle ki, kimileri Avrupa emperyalistlerinden "demokrasi" Amerikan
emperyalizminden "özgürlük" bekleyecek kadar düşkünleşmiştir.
Oysa emperyalizm ve oligarşinin
halkları sömürüye, zulme işsizliğe
açlığa yozlaşmaya yoksulluğa mahkûm
etmelerini, yani bu sınıfsal gerçeklik
karşısında devrimcilerin, temel görevi,
burjuvaziye karşı sınıf mücadelesinin
kurallarını uygulamaktır. İşte bu görev
sadece bizim omuzlarımızdadır.
Cephenin tarihsel görevi işte budur.
Halkları ezen, sömüren, aç yoksul,
işsiz bırakan, yozlaşmaya mahkûm
eden burjuvaziye karşı sınıf mücadelesinin kurallarını uygulamak, halkı
örgütlemek ve halk kurtuluş savaşını
zafere kadar sürdürmektir.
Bu tarihsel görevi yerine getirmenin ilk ve öncelikli koşulu beynimizi
burjuva ideolojisinin karşısına devrimin
silahı olarak çıkarmaktır. Ki Cephelinin
en güçlü silahı beynidir. Böyle olduğu
içindir ki, düşmanlarımız "Bir sizi
değiştiremedik" diyorlar. Doğrudur.
Çünkü biz burjuvazinin aklıyla düşünmeyi reddediyoruz.
Burjuvazinin beynimizi imha edip
düşüncelerimizi değiştirmek istediği

Geleneklerimiz, nerede nasıl
davranılması gerektiğini net
biçimde gösterirler.
Böyle olduğu içindir ki,
geleneklerimize bağlı kalmak,
yeni halkalar eklemek
burjuvazinin ideolojik
saldırılarına karşı arındırıp
güç verir her zaman.
koşullarda, Cephelinin beyni devrimin
en ateşli silahı olarak namlusunu daime sıcak tutacaktır.
Emperyalizm ve işbirlikçileri, ne
denli silah ve olanağa sahip olurlarsa
olsun, Cepheli’nin beyninden korkuyorlar. Çünkü Cepheli’nin beyni haklı düşünceleri, halk sevgisini, devrim
inancını taşıyor. Amerikan uşaklarının
"Bir siz değişmediniz" deyişleri bu korkularının ve beynimize el sürüp kirletmemelerinin de itirafıdır.
Bilinir, her silahın değişik özellikleri vardır. Cephelinin devrimin silahına dönüşen beyninin özellikleri
nelerdir dediğimizde beş temel özellik sayabiliriz:
1- Halk düşmanlarının karşısında halkın adaletini somutlamak...
Bunu sağlayan halk sevgisidir.
2- Burjuva ideolojisiyle uzlaşmamak. Bunu sağlayan, devrimci
ideolojiye sahip olmaktır.
3- Her türden reformist, fırsatçı
görüşe karşı aşılmaz setler örmek.
Bunu sağlayan ideolojik sağlamlıktır.
4- Zaaflar biçiminde somutlanan iç düşmana taviz vermemek...
Bunu sağlayan, devrimci kültür ve
ahlaka sahip olmaktır.
5- Zorluklar karşısında umutsuzlaşıp karamsarlaşmamak... Bunu
sağlayan, devrimci iradedir.
Devrimci irade, cüret ve emeğin
birleşmesinin eseridir. Zorluklar
karşısında cüretle ileri atılır, sorunlar karşısında sıra neferi olarak bir

adım öne çıkarsak, alt edilmeyecek zorluk, çözülemeyecek sorun da kalmaz.
İşte bütün bunlar, devrimci bilincin temel özellikleridir. Burjuva ideolojisine
karşı beynimizin silah haline
gelmesi demek, bu özelliklere sahip olması demektir...

Beynimizi Diri,
Bilincimizi Sağlam
Tutmak İçin...

Burjuvazinin çürük ideolojisi, yoz kültürüne karşı
beynini diri, bilincini sağlam tutmak isteyen Cephelinin yüzü de,
yüreği de daima beş temel noktaya
dönük olacaktır.

 Beynimizi diri, bilincimizi sağlam tutmak için,
tarihimize bakarız.
Kanla yazılan tarihimiz, devrimci
derslerle doludur. Gerek dünya halklarının direniş tarihi, gerekse halkımızın isyan tarihi ve esas olarak da
Kızıldere'den bu yana yazımını sürdürdüğümüz devrim tarihimiz, halk
düşmanlarının saldırı ve tuzakları, karşısında bize ne yapmamız ve ne yapmamamız gerektiğini, hayatın irili
ufaklı sınavları karşısında göstermektedir.
Biz, bu tarihe kopmaz bağlarla
bağlıyız. Bu tarih, burjuva ideolojisine, her türden reformist-oportünist
doğmaya ve iç düşmana karşı tavizsiz
bir mücadelenin eseridir. Bu tarihten
öğrenmesini bileceğiz. Tarih bilincini
kuşanan Cepheli, burjuva ideolojisinin
tortuları olan hatalardan, zaaflardan,
sapmalardan, savrulmalardan kaçınır,
deneyciliğe düşmez...
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 Beynimizi diri, bilincimizi sağlam tutmak için,
Marksist Leninist ustalarımıza bakacağız.
Marks’tan Mahir’e Lenin’den
Dayımıza, ustalarımız bize, burjuvaziye
karşı sınıf mücadelesinin doğru ve
gerçeklerini, ilke ve kurallarını gösterir daima.
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Ustalarımız bize "burjuvaziyle uzlaşın" demezler. Devrimden sosyalimden vazgeçin demezler. Ne
dedikleri ise gayet açıktır.
Ustalarımız bize burjuvaziye boyun eğin değil, "burjuvaziyi yenin" demektedirler. Demekle de kalmamış,
pratik olarak bunun nasıl
başarılacağını da göstermişlerdir. Onları usta ve ölümsüz kılan da söyledikleri gerçeği tarihe yazmış olmalarıdır.
Sınıfların ve sınıf çelişkilerinin
bulunduğu kapitalist sömürü düzeninde, nasıl davranılması gerektiği bizim
için Marks’tan Mahirlerden bu yana
gayet açıktır. Kurtuluşa kadar savaş...
Marksist Leninist ustaların hepsi,
ihtiyacımız olan bu gerçeği anlatır
bize. Cepheli, emperyalist batının pespaye üniversite ve karşı devrim karargâhlarında üretilen sınıf işbirlikçiliği,
sivil toplumculuk aşılayan görüşlere
Sayı : 348
değil, devrimci ustalara kulak verdiği
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diyen ustalarımız bize, zaferin yolunu
gösteren kutup yıldızlarıdır...

Şehitlerimiz, bu kavgada
kendi örnekleriyle örnek ve
ölçü olurlar.
Sıra neferliğini,
feda ruhunu,
devrimciliği öğretirler.

Beynimizi

diri, bilincimizi sağlam tutmak için,
şehitlerimize bakacağız,
onlara bağlı kalacağız.
Hayat okulunun irili ufaklı bütün
sınırlarından geçmek için şehitlerimizden öğrenmesini bileceğiz ki, şehitlerimizden öğrenmektir beynimizin
diriliği. Şehitlerimizin anılarına bağlı
kalmak, şehitlerimizin hesabını sormaktır. Hesap sormak, bilincimizin
sağlamlığı demektir bu kavgada.
Şehitlerimiz, bizi daima hayat denilen karmaşanın içinde devrimci olanı
yapmaya çağırır. Ki biz devrimciliğin
gereğini yapmaya başladığımızda,
hayat kavgaya dönüşür. Şehitlerimiz,
bu kavgada kendi örnekleriyle örnek ve
ölçü olurlar. Sıra neferliğini, feda ruhunu, devrimciliği öğretirler.
Feda şehidimiz, yoldaşımız İbrahim
Çuhadarın dediği gibi, "Ne zaman
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başımız sıkışsa ilk başvurduğumuz
yine şehitlerimizdir."
Doğrusu da budur. Bilincimizin,
vicdanımızın, kinimizin sağlamlığı
demek, şehitlerimizin ölümsüzlüğü,
beynimizin diriliği demektir.
Bakın ne diyordu İbrahim Çuhadar;
"...Şehitlerimizin mezar başlarında
kaç kez sözler verdik onlara. Devrim
sözümüzü yerine getireceğiz diye.
Katillerinizden hesap soracağız diye.
Sizler gibi olacağız dedik. Sizlerin
yolundan, izinden gideceğiz dedik.
Çünkü sizler kavgamızın mimarlarısınız dedik. Bizim dünümüz, yarınımızsınız dedik. Sizler şehit bedenlerinizle
Anadolu’nun her karış toprağında
bize yol gösteren, önümüzü açanlarsınız dedik... Şehitlerimize bağlılığımıza
her zaman onlardan aldığımız güçle
savaşarak yerine getirmeye çalıştık,
çalışıyoruz. Şehitlerimiz bizim manevi
değerlerimizdir. Bunu hiçbir zaman
unutmayın; Ne zaman başımız sıkışsa
ilk başvurduğumuz yine şehitlerimizdir.
Bize her zaman moral güç verdiler,
öğretmeye devam ettiler..."
Beynimizin bir silah olarak kalması,
şehitlerimizin öğrencisi olmaya devam
etmemize bağlıdır. Halkımızın bir sözü
vardır. Derler ki, "Tetiği parmak
değil, yürek çeker." O halde, diyebiliriz ki, yüreği şehitlerle dolu olan
Cepheli’nin silaha dönüşen beyninin
ateşi asla kesilmez.

 Beynimizi diri, bilincimizi sağlam tutmak için
geleneklerimize bakacağız.
Gelenek nedir? Geçmişten bugüne
aktarılan, benimsenen, yerleşen ve
devam ettirilen davranış ve yaşam

biçimimizin, kurallarımızın, nerede, ne zaman, nasıl davranılması gerektiğine dair tutulan yolların tümüdür. Ne mutlu bize ki,
Kızıldere’den bu güne Dayı’nın
önderliğinde her konuda devrimci geleneğimiz yaratılmıştır.
Bunlar, dost düşman tarafından
bilinir ve Cepheli olmanın ayrıcalığıdır.
Geleneklerimizin eğiticilikleri büyüktür. İçselleştirip gereklerini yaptığımızda devrimciliğimizi büyütür. Sınıf mücadelesinin
içinde geleneklerimizin gereğini yapmak, beynimizi burjuvazinin bütün
saldırılarından koruyarak, bilincimizi
sağlam hale getirir. Çünkü, bizim
geleneklerimizi şekillendiren her
şeyin devrim için olmasıdır.
Bu yanıyla, Parti-Cephe’nin bütün
yazılı kaynakları yok edilse bile, Cephe
gelenekleri hayatın içinde yaşar. Bu
Parti-Cephe, geleneksel bir halk hareketine dönüşmeyi başarmıştır. Kendine
has gelenekler yaratmış, böyle tanınmış
ve bedellerini ödeyerek sürdürüp bugüne getirmiştir. Geleneklerimiz, nerede
nasıl davranılması gerektiğini net
biçimde gösterirler. Böyle olduğu içindir ki, geleneklerimize bağlı kalmak,
yeni halkalar eklemek burjuvazinin
ideolojik saldırılarına karşı arındırıp güç
verir her zaman.

 Beynimizi diri, bilincimizi sağlam tutmak için,
geleceğimize bakacağız.
Bundan hiç vazgeçmeyeceğiz.
Halkların zulümsüz, sömürüsüz
yaşayacakları, kendi kaderlerini tayin
edecekleri bir geleceğimiz var. Bu
geleceğin adı, sosyalizmdir.
Sosyalizm, kapitalizmin tek ve
kaçınılmaz alternatifidir. Burjuvazi ne
kadar gizlemek, çarpıtmak isterse istesin bilimsel, tarihsel gerçek budur.
Her anlamda çürümüş olan kapitalizm, yerini sosyalizme terk edecektir.
Tarihin hükmü budur.
Bu hüküm, Ekim devriminden bu
yana kapitalizmin alın çatına vurulmuştur. O günden bu yana, çağımız

KÜRT SORUNUNUN ÇÖZÜMÜ EMPERYALİZMDE DEĞİL,

Kendini Geliştirmeyen Düzeni Geliştirir

“Son Daki̇kacilar”
Geli̇şemez Geli̇şti̇remez!

“Bir kereden bir şey olmaz.”,
“Bugün yapmadım ama yarın kesin
yapacağım.”, “Hallederim, ben yaparım.” gibi düşünceler ertelemeciliği,
ertelemecilik de son dakikacılığı getirir. Ertelenen iş önemsenmeyen iştir.
Önemsenmeyen iş ise son ana bırakılır. Son dakikada yapılan işten
verim alınamaz ve o iş sadece yapmak
için yapmış olunur.
“Son dakikacılar” aldıkları işleri bir görev olarak görmezler, onun
için de işleri son dakikaya bırakırlar.
Ve o işten hiçbir şey öğrenmezler, aynı
zamanda öğretemezler. Her şeyi alelacele, ayaküstü yaparlar. Onların
tek dertleri günü kurtarmak, işi yaptım demektir.
“Son dakikacılar”, kendilerine o
kadar çok güvenirler ki, hiçbir emek
harcamadan bir işi yapabileceklerine
inanırlar. Kendi bilgilerinin ona yeteceğini düşünür, bu yüzden araştırmaz,
sormaz, sorgulamazlar. Kendinden
bir şey katmaz, katmadığı için de
öğrenmez
ve
öğretemezler.
Rahatlarına düşkün insanlardır. Hiçbir
şey yapmadan oturup son gün yaparlar işlerini. Yeniyi yaratmak, kendinden bir şeyler katmak yoktur “son
dakikacılarda.” Çünkü yeniyi yaratmak emek ister. Düşünüp kafa yormadan yeni yaratılamaz.
Bahane üretmek o işi yapmak
“son dakikacılar” için sıradanlaşmıştır artık. “İş çoktu, yapamadım,

işler üst üste geldi
yetiştiremedim…” Kaçışın planları
yapılır bahanelerle. “Acaba hangi
bahaneyi söylesem de kurtulsam bu
işten.” diye düşünürler. Bu tarz bir
Cepheli’nin tarzı değildir.
Cepheli, “Ben ne yaparım da
daha iyisini çıkartırım” diye düşünür. Cepheli her işini coşku, moral ve
motivasyonla yapar. Yaptığı işten
zevk alır ve işten öğrenir.
Cepheli, “sonra” demez, işini
son ana bırakmaz. Cepheli bilir ki;
sonra demek asla demektir. Sonra
demek o işi asla yapmamaktır, yapıyorsa da düşünmeden, araştırmadan
günü kurtarmak adına yapmak
demektir.
“Son dakikacılar” düşünmezler,
araştırmazlar, sorgulamazlar. Cepheli
ise her anını, her saatini düşünür.
Mesela Cepheli 1 hafta içinde yazılması gereken yazıyı son dakikaya
bırakıp sonra da baştan savma şekilde yazıp vermez. Çünkü bilir ki, o
yazı yeni cephelileri örgütleyecek
ve devrime bir katkı sağlayacaktır.
Cepheli bilir ki “son dakikacılık”
bir düzen hastalığıdır. Devrim saflarına gelirken düzenden eksik ve zaaflarımızla geliriz. Ama devrimcileştikçe zaaflarımızdan arınırız. Gözle
görmediğimiz ya da zararsız olarak
nitelendirdiğimiz hastalıklarımızdan
birisidir “son dakikacılık.” Zararsız
gördüğümüz bütün zaaflar hızla bizi

"emperyalizm ve proleter devrimlerin
çağıdır" Burjuvazinin hiç bir yalanı,
yaygarası, ideolojik saldırısı ve çarpıtması bu gerçekliği ortadan kaldırmaz. Hayatları açlığa, yoksulluğa,
işsizliğe mahkûm edilen emekçiler,
örgütlenip savaştıkça burjuvazinin
bulaştırdığı çaresizlikten sıyrılarak
kendi geleneklerini yaratacaklardır.
Bu görev, Rusya’da, Çin’de,
Vietnam’da, Küba’da olduğu gibi,
ülkemizde de devrimcilerindir.
Halkımıza devrimi, devrimciliği kavratma görevi bizimdir. Görevimizin
başındayız; milyonları örgütleyece-

ğiz...
Burjuvazi "Tarih bitti", "Sosyalizm
öldü" yalanını dayatarak, halkların bir
geleceği olmayacağını kabullendirmek istiyor. Düzen içileşerek, lafta ne
denirse densin, işte bu dayatmaya
boyun eğmektir. Kapitalizmi kabul
etmektir. Devrim iddiasını, illegal
örgütlenmeyi, silahlı mücadeleyi terk
edenlerin gerçeği böyledir. Çünkü,
devrim iddiası, illegal örgütlenme ve
silahlı mücadele, halkı geleceğine taşıyan köprüdür.
Elbette, gelecek "kendiliğinden"
gelmeyecektir. Halkı birleştirip savaş-

kemirmeye başlar. Bu hastalığın tek
ilacı ise, iradi planlı programlı olmak
ve emek harcamaktır. Mesela Cepheli,
bir eylemin programını önceden belirleyip hazırlığını yapar. Pankart, döviz,
megafon, basın metni hatta basına
haber verme gibi işleri eyleme son 2
saat kala ayarlamaz. Günler öncesinden bunun örgütlenmesini yapar.
Çünkü yapılan eylemin önemini bilir.
Yaptığı her işi ciddiyetle ele alır.

Kısaca özetlersek;
- “Son dakikacılık” önemsememektir. Cepheli önemseyendir.
- Son dakikada yapılan işler baştan savma yapılır. O çalışmadan
verimli bir sonuç çıkmaz, çünkü o işte
emek yoktur. Bu tarz Cepheli’nin
tarzı değildir. Cepheli her işini programlar, zamanında bitirir.
- Cepheli son dakikaya iş bırakmaz.
- Cepheli bilir ki; bugün bu işleri
son dakika yapan, devrim için de bir
şey yapmaz ve halkı örgütlemez,
örgütleyemez. Sonra da çıkıp “Bu
halk neden örgütlenmiyor?” der.
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tırmak görevi omuzlarımızdadır.
Kitleler gidip halkı örgütledikçe, örgütlediğimiz geleceğimiz olacaktır. Ki
geleceği örgütlemektir beynimizin diriliği.
Burjuvazi, hakim olduğu bugüne
mahkum etmek isterken halkı, biz halkın yarınları yaratması için milyonları örgütleyeceğiz.
Sevgili Devrimci Okul okurları,
bu haftaki dersimizi burada bitiriyoruz.
Haftaya aynı konuya devam edeceğiz.
Görüşmek üzere hoşça kalın...

Devam edecek…
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Linç Halkımızın Kültürü
Değildir, Halk Düşmanlarının
Organizasyonudur
Özgür Tutsaklardan
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Merhaba
Nürgül Acar'ın eyleminden sonra
"Kendisini linçten kurtaran polisi
vurdu" şeklinde yapılan haberlere ve
yorumlara, başka bir linç saldırısına
maruz kalan biri olarak ben de cevap
vermek istedim. Çünkü bu haberler
adeta linci meşrulaştırma kampanyasına dönüştürülmüş, basın yoluyla bu ülkede demokratik haklarını
kullanmak isteyenlere yönelik yeni
bir linç başlatılmıştır. Çünkü AKP'li
Rize Belediye Başkanı Halil Bakırcı
çıkıp (2005 yılındaki) “Linç doğruydu." diyebiliyor. Ve bu sözleri hiçbir tepki de çekmemiştir. Bu durumun
yarın yeni linç saldırılarına kapı aralayacağı da ortadadır. İlk olarak şunu
belirteyim; linç saldırılarında polisin
kurtaran değil saldırıyı örgütleyen ve yöneten olduğunu bizzat
yaşayarak gördüm.
Öncelikle "linç"in tarihine yönelik kısa bir hatırlatma yapayım. Belki
birçok insan basında "linç" kelimesini
duyduğunda ne anlama geldiğini
merak etmiştir. "Linç", Amerikalı,
zengin bir toprak ve köle sahibi olan
Albay Charles (okunuşuyla) Linç'in
çiftliğindeki kölelere karşı yaptığı
vahşice uygulamalardan gelmektedir.
Amerikan iç savaşından sonra, siyahlara karşı onları baskı altında tutmak
için yoğun bir politikayla uygulanmıştır. 1867'de altı asker tarafından ilk
Ku Klux Klan (KKK) kurulmasıyla
linçleri daha örgütlü bir hal almış ve
hızlanmıştır. Linç edilenler sadece
siyahlar değildi. Linçleri eleştiren, karşı duran veya grev örgütleyen, sendikada çalışan beyazlar da vahşice linç
edilenler arasındaydı. 1889 ile 1919
yılı arasında 2600'den fazla insan
linç saldırılarıyla katledildi, 1915'e

kadar bu saldırıları yapanlara hiçbir
ceza verilmedi.
Bir politika olarak Amerika'da
uygulanan linçler, ülkemizde bir
kısım medya ve politikalarca "vatandaş hassasiyeti" kılıfıyla 6-7 Eylül
olaylarında Maraş Katliamı’nda, Sivas
katliamında ve daha onlarca yerde
uygulandı. Ve tıpkı Sam Amca'nın
yaptığı gibi gerçek sorumlular yargılanmadı, birkaç günah keçisi ise ödül
gibi cezalarla devlet tarafından korundular.
Yani birçok halk düşmanı politika gibi linç saldırılarının da anavatanı Amerika’ydı. Ülkemizde de kontrgerilla aynı politikayı ustalıkla uyguluyordu.
Burada "ustalıkla"yı vurgulamaya ihtiyaç duyuyorum. Çünkü
AKP'nin iktidar olduğu süre içinde
2005 ile 2009 arasında 40'tan fazla
linç saldırısı oldu. 6-7 Eylül’den
bugüne yaşanan tüm saldırılarda
kontrgerilladan siyasi partilerine,
polisinden yargısına kadar tüm Devlet
görev başındaydı, tıpkı Amerika’da
olduğu gibi.
Bunu bu kadar net söylüyorum,
çünkü Erzincan'da 2010 yılında,
bize yönelik linç saldırılarında da
aynı şey yaşandı.
3 Ocak günü Erzincan'da, bir hafta önce "Amerika Defol Bu Vatan
Bizim" kampanyası çalışmalarında,
Edirne’de tutuklanan arkadaşlarımızın serbest bırakılması için basın
açıklaması yaptık. Ardından da
Türkiye'nin her bir köşesinde yaptığımız gibi İncirlik Üssü'nün kapatılması için masa açıp imza toplayacaktık. Ancak daha hiçbir şey olmamışken çevik kuvvet polisleri meydanı geniş bir çembere aldılar. Bu sırada bir adam "Erzincan'da yapmayın" diye bağırmaya başladı. O bu
şekilde bağırırken karşıda bir grup
toplanıp, küfür ve hakaretlerle bağırmaya "Erzincan ovası, bozkurt

yuvası” şekilde slogan atmaya başlamıştı. Grup polisin çok rahat dağıtabileceği kadar azdı. Ancak polis şefleri o grubu dağıtmak yerine bize
yöneldi. "Dağılın gidin buradan" diye
bağırıp çağırdı. Bu anlatırken polisin
görevini yaptığını düşünmeyin çünkü o sırada da diğer siyasi polisler
imza topladığımız, bildirilerimizin
olduğu masayı dağıtmaya başladı.
Biz demokratik hakkımızı kullandığımız, dağılması gerekenin biz değil
karşı taraf olduğunu söylüyorduk.
Çünkü az önce bağırıp çağıranları
etrafta dolaşıp meydanda yürüyenleri durduruyor, bariz bir şekilde insanları yalanlarla galeyana getiriyordu.
Karşı grup giderek kalabalıklaşıyor ve
küfür hakaretlere devam ediyordu.
Polisin niyeti güvenliğimizi almak
değildi. Bize "dağılın ulan" diyen polisi de anlamak çok zor değildi; aynı
zamanda linci örgütleyendi. Çünkü
çemberin içine elini kolunu sallayarak gelen MHP'li, polisle konuşuyordu. Poliste daha zamanı değil
biraz daha toplanın diyerek saldırıyı bizzat örgütlüyordu.
O saatten sonra bizim yapacak tek
şeyimiz birbirimize kenetlenmekti.
Pankartımızın arkasına geçip sloganlarla birbirimize kenetlendik. En
ufak gösteriye bile binlerce polisini o
dakikada yığıp, panzerleri, copu,
biber gazını kullanan polis bunların
hiçbirini yapmadı o linç güruhuna.
Sonrasındaysa, polisin ve güruhun saldırısı birlikte geldi. Bizler gözaltına
alındık. Saldırıyı yapanlardan tek
kişi bile alınmadı. Biz arabaya zorla
bindirildiğimizde, linç güruhu üzerinde "Amerika Defol" yazan pankart ve dövizlerimizi, masamızı
ateşe verdi. Orada saatlerce slogan
atmaya, küfredip hakaret etmeye
devam ettiler. Ancak polis meydanı o
linç güruhuna terk etti.
Burada polisin bizi korumak istediğini düşünenler olabilir. Ancak
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polis bizi saldırının yapıldığı
meydandan uzaklaştırmak yerine işkencelerle gözaltına aldı.
Arkadaşlarımız asıl hasarı da
bu gözaltında aldı. Kiminin burnu, kiminin kolu kırıldı.
Bazılarımız darplar nedeniyle
yaralandık. Polisin marifeti bunlarla da kalmadı. Bazı arkadaşlarımızın mahallelerine gidip,
komşuların arasındayken ailelerini "çocuğunu uzak tut"
diyerek tehdit etti.
İnsanları bizim bayrak
yaktığımız, PKK bayrağı açtığımızı bizim otobüsleri yakarak insanları öldürdüğümüz
yalanlarını söyleyerek galeyana getirmişlerdi. Bizde bunların yalan olduğunu anlatmak,
kendimizi ve amacımızı tanıtmak için kapı kapı dolaşıp bildiriler
dağıttık. Polis, yalanlarının açığa çıkmasını istemiyordu. Beni ve arkadaşımı gözaltına aldı, işkence ettiler.
Arkadaşıma işbirlikçilik teklif ettiler.
Bu şekilde yapılan saldırılar haftalarca sürdü. Erzincan'a giriş çıkış
kapatıldı. Bir dahaki hafta yine basın
açıklaması yapacakken dermekten
ve evlerden çıktığımızda gözaltına
alındık, işkence gördük. Sonunda
kazanan bizim ısrarımız ve irademiz
oldu. Üçüncü hafta meydana çıktık ve
eylemimizi yaptık. Ancak o gün bile
eylem sonrası derneğimize dönerken, kalabalık linç güruhu toplandı ve
arkamızdan bağırış çağırışıyla geldiler. Polis saldırganları dağıtmayarak
"bak yine saldırabiliriz" diyordu.
Polis üzerine düşeni yapmış, sıra
valideydi. Vali hazretleri, üç ay tüm
eylemleri yasakladı, bir sıkıyönetim
edasıyla.
Tüm bu yaşadığımız saldırılar,
görüntüleriyle mevcuttu. Defalarca
suç duyurusu yapmamıza, ifadelerimizde şikayetçi olduğumuzu söylememize rağmen saldırgan linç güruhundan tek bir kişi bile gözaltına alınmadı, ceza almadı. Bırakın saldırganların ceza almasını, saldırıya uğrayan bizler yıllarca ceza aldık.
Linç saldırılarında ölümün olması sadece an meselesidir. Nasıl oluyor

da polis, yargı, vali görmezden geliyor ve üstelik bize saldırıp cezalandırıyor? Kimileri yaşadıklarımıza
"vatandaş hassasiyeti" dedi. Peki
soralım; halkımızın geleneklerinde
linç kültürü ne zaman oldu? Biz
çocukken bile kavga ederken yiğitlik
gereği teke tek kavga ederdik. Kimi
kandırıyorlardı!
Ayrıca o nasıl bir vatandaş hassasiyetiydi ki, biz Erzincan da linç edilirken aynı anda saldırı Edirne ve
Kars'ta da yapılıyordu? Linç saldırıları merkezi örgütleniyordu. Hepsi de
bize "Amerika Defol" diyen "tutuklanan vatanseverler serbest bırakılsın" diyen Gençlik Derneği üyelerine saldırıyordu.
İşte linç saldırıları böyle gerçekleşiyor. İşte 6 Nisan 2005 günü
Trabzon'da Nurgül Acar'ın da aralarında olduğu TAYAD'lılar böyle linç
edilmek istendiler. Bakın; bugün
"linçten kurtaran" dedikleri polisin
şefi olan Trabzon Emniyet Müdürü
Ramazan Akyürek, o gün linç güruhuna nasıl sesleniyordu: "Sizlere
teşekkür ediyorum ama artık dağılın..."
(Evet bugün kurtarıcı dedikleri Ramazan Akyürek daha sonra
Hrant Dink'in öldürülmesinde ve başka provokasyon ve saldırılarda da parmağı olan polis şefiydi.)

Orada da, F Tipleriyle ve
ölüm orucuyla ilgili bildiri
dağıtan TAYAD'lılara karşı
insanlar "bayrak yaktılar" denilerek galeyana
getirilmişti. Saldırının ön
saflarında her zaman ki gibi
sivil polisler ve MHP'li,
BBP'li faşistler vardı.
Olayın aslını daha sonra
öğrenen bazı insanlar gelip
özür dilemişti. Provokasyon
Trabzon'da yaşanan saldırıyla ilgili "halkımızın bu
hassasiyetlerini göz önünde bulundurarak, herkes
tavrını belirlemeli..." diyerek tehdit ederken, dönemin
CHP lideri Baykal'da "iktidar gerekeni yapmadığı
için vatandaş tepki gösteriyor" diyerek linçi sahiplendi. Lince
uğrayan bazı arkadaşlarımız aylarca
tutuklu kaldı.
O dönem linç saldırıları aylarca
farklı yerlerde farklı kesimlere yöneldi. 11 Kasım'da Rize'de yine bir linç
saldırısına uğradıktan sonra belediye
başkanı Halil Bakırcı "bilsem
TAYAD'lılar, ben de inip vururdum" dedi. AKP milletvekili de saldırıyı sahiplendi.
Tüm linçlerde görev alan iktidardan, siyasi partilerine, polisten linç
güruhundan kimse yargılanmadı bile.
Kuşkusuz burada anlatmak istediğimiz daha onca ayrıntı var. Ancak
bunları anlatmaya bu sayfalar yetmez.
Ben bir baskı politikası, olarak linç
saldırılarını örgütleyen polisin "kurtarıcı" diye aklanarak, at izinin it izine karıştırılmasından rahatsız oldum.
Yaşadıklarımı, gördüklerimi anlatmak istedim.
Son olarak şunu eklemeliyim ki;
bugün yapılması gereken linçleri
meşrulaştırmak değil, düzenin insanların demokratik tepkilerini, mücadelelerini, örgütlenmelerini yasaklarla, operasyonlar, tutuklamalar,
işkencelerle, kayıplarla, linç gibi
alçakça politika ve yöntemlerle engellemeye, yok etmeye çalışmasını tartışmak olmalıdır.
Sercan Ahmet Arslan
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Halkların bütün acılarının
hesabını sormak için

Bunu büyüten sınıf bilincimizdir. Bu savaşın iki tarafı vardır. Yani iki
temel
sınıf:
Burjuvazi ve
Proletarya.
Ezilmemize, horlanmamıza sebep burjuvazidir, asla akıldan
çıkarmamalıyız.
Nerede hangi tarafta
olduğumuz, kafamızda net olmalıdır. Gülerimizin,
Enginimizin, 122'lerimizin katillerine hizmet eden şekilde "ara yol"
arayanlardan olmamalıyız.
İnsanım diyen herkes, bu kini
taşımalı; haksızlıkların, adaletsizliklerin üzerine gidebilmelidir. Çünkü
insan sınıflardan bağımsız bir varlık
değildir. İçinde bulunduğu sınıfla
birlikte bir şey ifade eder.
Her koşul ve her durumda, kin ve
intikam duygumuzu kaybetmemeliyiz.
Peki ne yapacağız?
Savaşacağız! Bizi diri tutan savaşmak olacaktır.
"Attığı her adımda, kavga sürecinde, özgürlüğünde, her zaman öğrenen, öğrenip savaşan, savaşıp öğrenen, kadrolara ihtiyaç vardır." diyor
Dimitrov. Bir devrimcinin temel
faaliyeti, öğrenmektir. Bu savaşta,
öğrenmekten asla vazgeçmez.
Vazgeçmenin, sonu olduğunu bilir.
Tek başına öğrenmek de yetmez, iyi
öğrenmek gerekir. Öğrenme işi kolay
olmadığı gibi, onu uygulamak daha
zordur. Pratikte öğrendiklerimizi
uygulamak, ancak kinimiz, öfkemiz,
en temelde sınıf bilincimizin simgeleştiği inancımız ve başarma azmimizle mümkün olacaktır.
Burjuva düzeni sürüp gittikçe
daima düşmandan fiziki olarak daha
güçsüz olacağız. Daima yeni bir saldırı tehdidi altında bulunacağız.
Ancak ideolojik birliğimizi, devrimci saflığımızı, siyasi uyanıklığımızı,
politik dinamizmimizi, diri tuttukça,
ileriki savaşlarda zafere ulaşabilecek
ve daha da güçlenerek zafere ulaşa-

Sınıf Kini

Düşmana Kin Ve Öfkemizin
Temeli, Sınıfsal Bakışımızda
Yatar
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Sınıflı toplumlarda her insan; belli bir sınıftandır, ona uygun yaşar ve
her düşüncesi sınıfını temsil eder. Biz
ezilen sınıftanız. Sömürülen biziz.
Bizi ezenlere, sömürenlere, katledenlere, adaletsiz bırakanlara karşı kin
duymamak, intikam almayı düşünmemek olası değildir.
Kin duymamak, bu düzenin bizi
ezmesini sömürmesini kabul etmek,
boyun eğmek demektir.
Kin duymamak, dostla düşmanı
karıştırmak, uzlaşmak, yumuşamak
demektir.
Bizi, halkımızı bu duruma düşürenlere karşı kin ve nefret duyuyoruz.
Çünkü, bugün dünyanın hangi köşesinde yaşanırsa yaşansın, halkların
çektikleri acıları hissediyoruz.
Emperyalizm; Ortadoğu halklarına zulmediyor, parçalıyor, bölüyor,
katlediyor. Ülkemiz oligarşisi; onun
uşaklığını yapıyor, emperyalizmin
kuklası olmuş, ezilen halklara meydan okuyor. Kendi topraklarımızda
kimyasal silahlarla gerillaları katlediyor, her sesini yükseltene haksızlığın peşine düşene saldırıyor, susturuyor. Van'da, depremin vurduğu bir
halkı, bu kez de devlet; açlıkla, yoklukla, vuruyor. Çalıyor çırpıyor her
defasında, saldırıdan vazgeçmiyor.
Binlerce insanı tutukluyor, hapishanelerde tecrit zulmüne tabi tutuyor.
Bunlar elbette bizdeki intikam
duygusunu büyütüyor, kin ve öfkemizi arttırıyor. Dişlerimizi sıkarak
"Soracağız elbet hesabını." diyoruz.
Halkımıza, dünya halklarına sevgimiz, bağlılığımız büyürken; zulmedenlere karşı öfke ve kinimizin
büyümemesi mümkün mü?

cağız.
Düşmanın askeri ve teknolojik
gücüne karşı biz güçsüzüz. Ama
unutmayalım ki; her şeyi üreten,
yaratan var eden biziz, gerçekte biz
güçlüyüz. Ne zaman?
Savaştığımız ve topyekün bir halkı savaştırdığımız zaman güçlüyüz.
Hayat, öğrendiklerimizi pratikte uygulamadığımızda çok çabuk yutar.
Öğrendiklerimiz hayat karşısında
"yeterli" gelmeyebilir.
Mao'nun dediği gibi; "Gerçek
hayatta, daima zafer kazanan
‘generaller’ bulmayı bekleyemeARTIK YETER DİYORUZ,
HAYKIRIYORUZ
Diri diri yakanları unutmadık, affetmedik hesap soruyoruz.
şehitlerimiz geri dönüyor.
beraber geri dönüyoruz.
soralım bunların hesabını,
sor diyorlar.
yanlız tekbaşına değilsin biz varız
diyorlar.
bu gözler sizindir nereye bakacağını
ezelden beridir biliyor
bu eller sizindir ezalden beri
alışkındır ne yapacağını
iyi biliyorlar.
dolaşmaya başladı bir ateş bu şerin
sokaklarında, dolaşıyoruz.
DÜŞMANLARIMIZIN ALIN
ÇATLARINA BAKIYORUZ,
PATLAMAK İÇİN
TAM ORTASINDA PATLADIK,
PATLAMAYA DEVAM
EDECEĞİZ.

Şehitlerimizle geri döndük
dönüyoruz.
dolaşıyoruz şehrin sokaklarında,
bu can onlarındır, bu eller, bu göz,
bu kan, bu nefes onlarındır.
Düşmanlarımızın alın çatına bakıyor
Dolaşıyoruz şerin sokaklarında.

19-23 Aralık 2012
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yiz."
Biz nasıl "generaller" yaratmalıyız? Zorluklar, güçlükler karşısında
sarsılmayan, sürekli öğrenen, yenilenen "generaller". Bugün, belki herhangi bir sorunun çözümünü bulamasak da, öğrenmeye açık olmalıyız.
Moralimiz bozulmamalı; düşünen,
duyan, tartışan, kolektivizmin gücüne inanan, cesur, akıllı "generaller"
olmalıyız. Ancak böyle bir devrimci,
girdiği irili ufaklı savaşları kazanır.
Bunu, akılla cesaretin birleşiminden
doğan, yaratıcılığımız gücümüz sağlayacaktır.
Hepsinin kaynağı ise; inancımızdır, ideolojimizdir, savaşma
azmimiz, dinmeyen öfke ve kinimizdir. İnanç ise bilgili olmalı,
öğrenmek olmalıdır.
Yüzyılların intikamını almak,
hesap sormak istiyorsak öğreneceğiz.
Herkesten, her şeyden öğreneceğiz.

Hayattan öğreneceğiz.
Okumak, öğrenmek demektir;
ama uygulamak da öğrenmek demektir. Esas yöntemimiz savaşı savaşarak
öğrenmek olmalıdır. Bugüne kadar
halkların mücadele tarihi, kan pahasına birçok ilke ve kuralları yaratmış
ve bunlar da bize tecrübeler olarak
akmıştır. Bu uğurda canını vermiş binlerce şehidin tecrübeleri, bizim yolumuzu aydınlatan olmalıdır. Onları
incelemeliyiz, çıkan sonuçları, kendi
deneyimlerimizle birleştirmeliyiz.
Hayatın, halkın sahiplendiği biçimiyle benimsemeli ve yaratıcılığımızla büyütmeliyiz. Bu aynı zamanda, bir savaşı yönetmenin en önemli
ayağıdır. Savaş ancak böyle yükseltilebilir.
Savaşı sürdürmek için gerekli
gücün en zengin kaynağı halk kitleleridir. Ancak, düşmana kin duymayan bir halk, savaşamaz. Ya da sonu-

Kaçırmalar,
Tehditlerle Teslim Alamazsınız
11 Ocak günü saat 11.40 civarında Okmeydanı
Anadolu Kahvesi ışıklarında Dev-Genç’li Meral
Dönmez gri renkli doblo marka bir araç içindeki 4 polis
tarafından işkence yapılarak, ağzı kapatılarak kaçırıldı.
O esnada yolda görenler arabanın önüne geçip “Ne
yapıyorsunuz?” dediklerinde, “Biz polisiz” cevabını
verdiler.
Gençlik Federasyonu, Dönmez’in kaçırılmasının
ardından 12 Ocak’ta yaptığı açıklamada, “AKP’nin kiralık katillerine sesleniyoruz; Meral Dönmez’in başına
gelecek olan her şeyden siz sorumlusunuz. Sokak
ortasında devrimcileri kaçırarak gözaltına alarak, tutuklayarak bitiremezsiniz. Daha önce de arkadaşımız
Gürkan Türkoğlu’nu sokak ortasında kaçırarak hızla
tutuklanmışlardı. Biz mücadelemizi büyütmeye, milyonlar olup hesap sormaya devam edeceğiz.” denildi.

Güzeltepe'de Ev Baskını
İstanbul’un Güzeltepe Mahallesi’nde 15 Ocak günü
sabahı saat 04.30’da Murat Doğan ve Mehmet isminde
devrimci demokrat kişilerin evleri Siyasi Şube polisleri tarafından basılarak gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar dergimiz yayına hazırlandığı sırada İstanbul
Siyasi Şube’de tutuluyordu. Murat Doğan’ın eşi
Müjgan Doğan da evleri ikince kez basılarak gözaltına
alındı.

na kadar sürdürmez, boyun eğer.
Ama sınıf bilinci ve kinine sahip
bir halk zafere ulaşır. Tarih bunun
örnekleriyle doludur.
Vietnam halkına, Sovyetlere bakmamız yeterlidir. Vietnam’da, emperyalizme duyulan öfke ve kin, onur,
namus, adalet duyguları, savaşı kazandırmıştır.
Savaşma gücü, düşmana duyulan kinle kazanılır. Kinimiz savaşma nedenimiz olmalıdır.
Aynı zamanda halk ve vatan sevgimizin de ifadesidir.
Kinini yitirenin hiç bir değeri de
yoktur.
Şehitlerimiz, vatanımız, halkımız
bizim değerlerimizdir.
Kimse bize şehitlerimizi unutturamaz! Tarihimizden ve şehitlerimizden öğrenecek, savaşarak diri
kalacağız.

Hırsızlık Emperyalizmin ve
İşbirlikçilerinin Mayasında Var
Suriye Halk Cephesi, Suriye'nin en büyük sanayi
merkezi olan Halep'in yaklaşık bin fabrikasının malzemelerinin çalınarak Türkiye'ye kaçak yollarla taşınmasıyla ilgili olarak 15 Ocak tarihli yazılı bir açıklama
yaptı.
Emperyalistlerin işbirlikçileri tarafından yapılan
soygunun AKP iktidarının bilgisi dahilinde olduğunu
belirten Suriye Halk Cephesi açıklamasında şunlar
ifade edildi: “Suriye halkının açlığı pahasına gasp edilen mallar, derhal sahiplerine Suriye halkına yani Esad
iktidarına geri verilmeli, halkın malını çalan suçlular
cezalandırılmalıdır.”
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Şehitlerimiz Yattıkları
Topraklarda Devrimi Yeşertiyor
Hatay Halk Cepheliler, 14 Ocak tarihinin Arap
Aleviliğinde Yılbaşı (Bayram) olması dolayısıyla
Hatay Samandağ Yaylıca beldesinde bulunan tutsak ve
şehit ailelerini ziyaret etti. Ziyaretten sonra Yaylıca
şehitlerinden Yaşar Devrim Arslan ve 12 Ocak 1995
tarihinde Diyarbakır'da şehit düşen Refik Horoz’un
mezarlarına gidildi. Mezar anmalarından sonra Halk
Cepheliler Yaylıca Beldesi’nde 23 Yürüyüş dergisini
halka ulaştırdı. Dergi dağıtımı sırasında polisin ve jandarmanın tacizlerine ve tehditlerine rağmen halkın
sahiplenmesiyle çabaları boşa çıkarıldı.
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Franız Emperyalizmi Şimdi de Mali'ye Saldırdı!
Emperyalist Katiller, Halkların Kanını Akıtmaya Devam Ediyor

Afrika Emperyalistlere Mezar Olacak
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11 Ocak'ta emperyalist kan emici
Fransız Paris'de üç PKK'linin katledilmesinden bir gün sonra Afrika
Kıtası'ndaki eski sömürgesi Mali'ye
"radikal islamcı örgütlerin kontrolü
ele geçirdiği" bahanesiyle saldırdı.
Emperyalist ülkelerin azgın sömürüsüne karşı gelişen İslamcı grupların
Malinin Kuzeyini kontrolü altına alması ve emparyalistlerin çıkarlarını tehdit
etmesiyle birlikte direnişçi grupları
bastırmak için emperyalistler işbirlikçi
iktidara Ocak 2012’de askeri darbe
gerçekleştirilmişti. Ançak Ensar Dine
ve El Kaide gibi İslamcı örgütlerin
öncülüğünde süren Mali halkının direnişi bastırılamadı. 2012 yılının Mart
ayında Mali'nin kuzeyi tamamen
İslamcı örgütlerin kantrolüne geçti.
Askeri darbenin de sonuç vermemesi üzerine emperyalistler Birleşmiş
Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin
20 Aralık 2012 tarihli kararıyla saldırı
kararı aldı. Bu karara dayanarak Fransa
11 Ocak 2013’de saldırdı. Saldırının
daha ilk gününden itibaren yüzlerce
Mali'li katledildi.
EMPERYALİSTLER
SUÇLARINI ARTIRMAK
İÇİN SALDIRI ALANINI
GENİŞLETİYOR!
Yüzlerce Fransız askerinin ve özel
kuvvetlerinin yerleştiği Mali'ye Nijer,
Burkina Faso, Senegal, Benin,
Neijerya ve Togo da asker göndereceklerini açıkladılar.
Fransa'ya Biritanya Maliye askeri
techizatın ikmali için uçak gönderirken, Almanya asker göndereceğini
ve siyasi çözümü destekleyeceklerini
bildirdi. Almanya'nın "siyasi çözüm"
dediği Mali halkının direnişini katliamlarla bastırıp yeni sömürgacilik
ilişkilerini oturtmaktır. Bunu yapmak
için de onbinlerce, yüzbinlerce Afrikalı
“istikrar”, “barış”, “demokrasi” gibi
yalanlarla katledilecek.
Fransa Dışişleri Bakanı Laurent

34

Fablus Mali'deki saldırının birkaç
hafta süreceğini, uzun süre kalıcı
olmadıklarını ve kısa sürede
sonuç alacaklarını söyledi.
E M P E R YA L İ S T L E R
MALİ'DE DE BOYLARININ
ÖLÇÜSÜNÜ ALACAKLAR
Fransa Dışişleri bakanı
Fablus, operasyonu kapsamını
genişleterek Mali'nin doğusunda
bulunan Gao kentine de yaydıklarını söylerken "Afganistan
gibi yıllarca sürmeyecek. Daha sonra
destek amaçlı geri dönebiliriz ama
sonsuza kadar kalma amacımız yok"
diyor.
Biz eminiz, Afganistan'dan daha
da beter olacaksınız.
Gücünüz
yetiyorsa
kalın.
Emperyalistlere kalsa sonsuza kadar
sömürgelerini terketmeyeceklerdir
ancak halkların direnişi karşısında
bunu asla başaramayacaklanrını defalarca kez gördüler. Defalarca kez boylarının ölçüsünü aldılar.
Ki, Mali'de de ilk andan itibaren
Afrika halklarının Fransız özel kuvvetleri hiç berlemedikleri ölçüde büyük
direnişiyle karşılaştılar.
Fransanın saldırısı üzerine daha
önce Mali’de dağınık, paraça parça
olan tüm direnişçi gruplar birleştiler.
Emeprayalistlere kolay lokma olmaycaklarını gösterdiler.
Başkente giden yol üzerinde stratejik öneme sahip Konna da, Farnsa
ile Mali ordusuna karşı, Kuzeyin tüm
direnişçi grupları İslamcı Ensar Dine
ile birlikte savaşıyor. Tevhid ve Cihat,
Ensaru-ş Şeria Tugayı, Sahra
Emirliği, Ensar Dine'nin yanında
yer alacaklarını açıkladılar.
Pek çok Afrika ülkesine dağılan
ve Mali'nin kuzeyinde yaşayan Tuareg
halkının örgütü Azavad Ulusal
Kurtuluş Hareketi (MNLA) ise Ensar
Dine ile birlikte hareket etmese de

işbirlikçi ve Emperyalistleri saldırıların
kontrollerindeki Azavad bölgesine
yayılmaması konusunda uyardı.
Ensar Dine sözcüsü ise yaptığı
açıklamada "Mali'nin kuzeyi işgalcilere mezar olacak. Biz ölüme hazırız, Fransızlar ise sadece yaşamayı
ve masum insanları öldürmeyi bilirler" diyerek emperyalistlere meydan
okudu.
Tevhid ve Cihad da, "Fransa'yı
kalbinden vuracağız. İşgale destek
veren ülkelere de saldırı yapmaya
kararlıyız" dedi.
Mali'ye saldıran başta Faransa olsa
da tüm emperyalistlerin Afrika halklarını, yeraltı ve yerüstü tüm zenginlikleri sömürebilmek için ortaktırlar.
İngiltere Fransa'ya uçak gönderdiğini açıkladı. Amerika' 2013'ün
başında Afrika'ya asker göndereceğini
açıklamıştı. NATO Sözcüsü Oana
Lungescu, kendilerinden yardım talep
edilmediğini ancak Fransa’nın saldırısından çok memmun olduğunu söyledi. Birleşmiş Milletler Fransa'nın
saldırısına onay verdi.
Libay'dan sonra iki yıldır Farnsa'da
kan döken emperyalistler şimdi Mali'de
Mali halkının kanını döküyor.
Emparyalist katiller “islamcı radikal grupların kontrolü ele geçirerek
bölgedeki istikrarı bozdukları” gerekçesiyle Mali'ye saldırdılar. Yani emperyalistler bölgeye "istikrar götürmek"
için saldırdıklarını iddia ediyorlar
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şimdi de...
Emperyalizm ve istikrar!
Emperyalizm ve demokrasi,
Emperyalizm ve barış,
Emperylaizm ve adalet...
Emperyalizim ve özgürlük...
Bunlar asla yan yana gelmeyecek
kavramlardır...
Emperyalistler gittikleri her yere
katliamlar, açlık, yoksulluk, işkenceler,
tecavüzler, ahlaksızlık, yozlaşma....
götürmüştür...
Radikal islamcıların kontrolü ele
geçirmesi gerekçesi ise tıpkı
Amerika'nın "kitle imha silahları"
gerekçesiyle Irak'ı işgal etmesi gibi
koca bir yalandır.
Emperyalistler Libya'da 50 bin'in
üzerinde Libyalı'yı katlederek Kaddafi
iktidarını yıkmışlardır. Halen Suriye'de
El Kaide örgütü dahil, Esat iktidarını
devirmek için tüm radikal islamcılar
ile işbirliği yapan kendileridir. Redikal
İslancı örgütleri silahlandıran, her gün
yüzlerce Suriyeli'yi katlettiren emper-

yalistlerdir.
Suriye’de, Libya’da kandilerine
boyun eğmeyen iktidarları yıkmak
için radikal islamcılara her türlü desteği
veren emperyalistler Mali’de radikal
islamcı grupların yükselişini savaş
saldırının gerekçesi yaptılar.
Ki, mali'deki bugün kendilerine
karşı savaşan bir çok islamcı örgüt
de zamanında başkalarına karşı kullanmak için kenilerinin kurdurdukları
örgütlerdir. Afganistan’daki gibi şimdi
başlarına bela olmuştur.
İslamcı örgütlerin kontrolü ele
geçirdiği yalanı saldırıya gerekçe
yapılmaktadır ancak emperyalistlerin
asıl amacı dünyanın en zengin altın
ve uranyum yataklarının kontrol altına
alınması ve Mali'nin yeniden paylaşılmasıdır.
Fransa Mali'ye saldırdığı gün
Somali'ye de Eş Şebab örgütü'nün
elindeki Fransız rehineleri kurtarmak
için Amerika'nın da desteklediği bir
"kurtarma operasyonu" düzenlemişti.
Fransız özel birlikleri ve

Amerika'nın da destek verdiği bu operasyon iki fransız askerinin ölümüyle
yeni rehineler vererek tam bir fiyaskoyla sonuçlandı. Fransa Somali’de
de boyunun ölçüsünü aldı.
Emperyalistler yüz yıllardır Afrika
halklarını Afrika’nın yeraltı, yerüstü
tüm zenginliklerini sömürdüler.
Afrika deyince açlık görüntüleri
canlanır hafızalarda. Oysa dünyanın
en zengin yeraltı ve yerüstü kaynaklarına sahiptir Afrika... Ancak yüzyıllardır emperyalistler tarafından
Afrika halkları köleleştirilerek dünyanın dörtbir yanında satılmışlar, katledilmişlerdir. Kömür madenlerinde,
altın madenlerinde “modern batı”nın
sefa içinde yaşaması için azgınca
sömürülmüşlerdir.
Ancak yüzyılların birikmiş öfke
ve kinini de taşıyor Afrika halkları.
Ensar Dine sözcüsünün söylediği gibi
Afrika halkları hep “ölmeye hazır”
ve şimdi direniyorlar. Ölümü göze
alması gereken emperyalistlerdir. Mali,
Afganistan’dan da beter olacak.
Emperyalistlerin mezarı olacak.

Vatanseverler Emperyalizme Direniyor, İşbirlikçiler Saldırıyor
Hatay Halk Cepheliler 9 ve 10
Ocak günleri Tavla’da “Emperyalist
Saldırılara Direnen Suriye Halkının
Yanındayız” diyerek 13 Ocak tarihinde Tavla’da yapılacak eyleme
çağrı yaptılar.
13 Ocak günü Tavla Halı Saha
karşısındaki Atatürk anıtının önünde
toplanan Halk Cepheliler basın açıklaması yaptılar. Açıklamayı yapan
Süleyman Zorman, halkın AKP yönetimi tarafından nasıl kandırıldığından
ve vatanın Amerika’ya nasıl peşkeş
çekildiğinden bahsetti. Daha sonra
yürüyüşe geçen Halk Cephelilerin
önü jandarmalar tarafından çevrildi.
1 saat süresince jandarmalarla
tartışıldı. Yaptıklarının vatanseverlikle
alakası olmadığını belirten Halk
Cepheliler, şu sözlerle jandarmanın
halk düşmanlığını teşhir ettiler: “Eğer
Vatansever
iseniz,
vatanın
bağımsızlığını savunuyorsanız, eylemimizi engellemez, bu halkın isteklerini yerine getirirsiniz.”

Halk Cepheliler, eyleme katılan
halkın da “artık yürüyelim” demesiyle
yürüyüşe geçtiler, barikatı zorladılar.
Barikatın üzerine yürüyen halka
jandarmalar coplarla ve silah dipçikleriyle vurarak saldırdı. Saldırı sonrası insanların çeşitli yerlerinde yaralar, ezikler oluştu, kolları kırıldı.
Nizam Arslan, sırtına yediği dipçik
sonrası yerinden kalkamadı.
Halk, saldırıyı yuhlarken; Halk
Cepheliler yaptıkları konuşmalarda,
saldırıların kendilerini yıldıramayacağını, belde belde gerçekleri anlatmaya
devam edeceklerini vurguladılar. Halaylar eşliğinde devam eden eylem 20
Ocak Antep mitingine
çağrı yapılarak sona erdi.
Hatay Halk Cepheliler
9 Ocak Perşembe günü
Tavla’da 2 saat içinde
“Emperyalist Saldırılara
Direnen Suriye Halkının

Sayı: 348

Yürüyüş
20 Ocak
2013

Yanındayız” adlı 13 Ocak tarihinde
Tavla’da gerçekleştirilecek basın açıklamasına çağrı yaptılar. Tavla açıklamasının bulunduğu bildiriler ve
Halk Cephelilerin Suriye bildirilerinden ayrı ayrı 300 adet dağıtıldı.
10 Ocak Cuma’da 300 Halk Cephesi
Suriye bildirileri ile 300 Tavla basın
açıklaması bildirileri 1,5 saat içinde
halka dağıtıldı. Her iki gün de
Tavla’da yaşlı, çocuk, kadın, erkek
demeden herkes tüm belde halkının
böyle bir açıklamanın yapılmasından
mutluluk duyduklarını ve o tarihte
o saat de orada olacaklarını belirttiler.
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Alman Emperyalizminin Tek Tip Elbise Dayatmasına Direnen
Devrimci Tutsak Şadi Özbolat'ın Talepleri Kabul Edildi!

KAZANMAK İÇİN DİRENMEKTEN
BAŞKA ÇARE YOKTUR!
Tayad’lı Aileler

Sayı : 348

Yü rü yü ş
20 Ocak
2013
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Şadi Özbolat, Süresiz Açlık Grevi
direnişinin 29. gününde elbiselerini
geri alarak ve tek tip elbise dayatmasının olmadığı bölüme alınarak,
zaferi kazandı.
Bir kez daha direnerek kazanmanın gururunu yaşadık. Bu zaferle
herkese direnmek gerektiğini emperyalizmin hapishanelerinden haykırmış
oldu evlatlarımız. Neler yaşandı bu
direnişte, hatırlayalım.
Alman emperyalizmi, 4 Ekim
2012'den beri devrimci tutsak Şadi
Özpolat'a Tek Tip Elbise dayatmasında bulunmuştu. Şadi Özpolat, direnerek bu uygulamaya karşı çıkmış ve
10 Aralık'ta başladığı Süresiz Açlık
Grevi ile emperyalizme ve tek tip elbise dayatmasına karşı direnişi büyütmüştü.
Direniş yayılmaya başlamış ve
Almanya'da tutuklu bulunan bir başka siyasi tutsak Faruk Ereren de destek açlık grevine başlamıştı. Şadi
Özpolat'ın haklı direnişi, dışarıda
yoldaşları ve biz TAYAD'lı Aileler
tarafından sahiplenilmiş, Alman
emperyalizmi ve tek tip elbise dayatması teşhir edilmişti.
Bugüne kadar, emperyalizmin ve
işbirlikçilerinin her türlü saldırısına
karşı evlatlarımızla omuz omuza
direndik,
teslim
olmadık.
Tarihimizden aldığımız güçle, herkes
teslim olsa da biz teslim olmadık! Bu
güçle bir kez daha emperyalizmin ve
onursuz dayatmalarının karşısına
evlatlarımızla beraber dikildik.
Güçlüyüz, çünkü direnişlerle dolu
bir tarihe sahibiz. Çünkü, teslim
olmama ile dolu bir tarihe sahibiz.
12 Eylül'ün karanlık duvarlarını da
direnişlerle aşmıştık. Evlatlarımız,
12 Eylül faşist cuntasının dayatmaya
çalıştığı Tek Tip Elbise saldırısına
karşı direnmiş, ölüm oruçlarında 4
evladımız kendini feda etmişti. 12
Eylül cuntasının tek tip elbise saldı-

rısı 4 şehitle püskürtülmüştü. Bizler
de o tarihte evlatlarımızın dışarıdaki sesi olarak tarih sahnesine çıkmıştık.
Hapishaneler denilince bir taraftan saldırılar diğer taraftan direnişler hatırlanır oldu.
1996 yılında Eskişehir tabutluklarına karşı yaşamları pahasına
direnen 12 evladımız bu direnişte
ölümsüzleşmişti. Zafer direnmeyi ve
bedel ödemeyi göze alan, ama teslim olmayan evlatlarımızın olmuştu bir kez daha.
19 Aralık 2000 yılında ülkemiz
tarihinin en büyük hapishaneler katliamında 28 evladımız katledilmiş, 6
kadın diri diri yakılmıştı. Yine de devrimci tutsakları teslim alamadılar. F
Tipi hapishanelerdeki tecrit işkencesine karşı direniş, buna rağmen 7 yıl
boyunca sürmüş 122 evladımızın
canı pahasına, faşizme karşı zaferle
sonuçlanmıştı.
İşte direnişlerle dolu bu tarihimizden aldığımız güçle bir kez “Tek
Tip Elbise giymedik giymeyeceğiz”
dedik ve kararlılığımızı ortaya koyduk.
Bu sefer karşımızda Türkiye faşizmi ile işbirliği yaparak devrimcileri
tutuklayan Alman emperyalizmi vardı. Ama devrimci tutsak Şadi Özbolat yaptığı direnişle dosta-düşmana
devrimci tutsakların hiçbir koşulda
teslim olmayacaklarını gösterdi.
Bizler de direnen evlatlarımıza sahip
çıktık. "Türkiye Faşizmi başaramadı,
Alman Emperyalizmi de başaramayacak, Tek Tip Elbise giymedik, giymeyeceğiz" diyerek, bu faşist saldırıya karşı mücadele ettik.
Evlatlarımızın direniş sesini dışarıya
taşıdık.
Gün geldi evlatlarımızın hastalığı
kullanılarak, gün geldi aileleri kullanılarak devrimci tutsaklar teslim alınmaya çalışıldı. Güler Zere kanser

hastalığına yakalanmıştı. Tedavi
etmek için düşüncelerinden vazgeçmesini istediler. Yaşamı pahasına
hastalığına rağmen direndi. Yasemin
Karadağ tek böbreği yüzde 18 çalışıyordu. Bunu kullanmaya çalıştılar.
Hastalığına rağmen devrimci düşüncelerinden vazgeçmedi. Onu zulmün
elinden çekip aldık. Şimdi de annesinden aldığı tek böbrekle yaşamını sürdüren tutsak evladımız AYSU
BAYKAL zulme karşı direniyor.
Dünyada teslimiyet rüzgarları
eserken, hapishanelerde direnmemenin teorileri yapılırken evlatlarımız
onur ve adalet için direnmeye devam
etti-ediyor. Devrimci evlatlarımızın
direnmesini sağlayan, düşüncelerine
ve inançlarına olan bağlılıklarıdır.
Ölen ama teslim olmayan iradenin bir
neferi olmalarıdır. Zulme boyun
eğmeyerek, günü geldiğinde inançları
uğruna ölmeyi seçmelerindendir.
Kazanmanın tek yolu DİRENMEKTİR!
İşte bir kez daha evlatlarımızla
omuz omuza direndik ve kazandık.
Dost ve düşman bir kez daha gördü ki,
kazananlar sadece direnenlerdir.
Direnirsek, asla yenilmeyiz.
Şadi Özbolat ve direnen tüm evlatlarımız gururumuzdur, onurumuzdur.
Zafer direnenlerindir, zafer hepimizindir. Zafer yüreği direnişle atan
tüm halklarındır.
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Halkın
Hukuk
Bürosu

Oligarşinin Hukuku Faşizmin
Üzerini Örten Şaldır!

Birinci Bölüm
Hukuk deyince insan aklına
insanüstü bir güç, bir ideal çözüm gelir.
Çünkü sınıflı toplumlar devleti, devlet
de kendi düzenini oturta geldiği günden bugüne egemenler tarafsız ve
kendinden bağımsız gibi görünen bir
gücü işaret etmiştir. Canımız burnumuza geldiğinde bu memlekette hukuk
yok mu diye isyan etmemiz, burası dağ
başı mı diye çıkışmamız bundandır.
Oysa hukuk sınıflar mücadelesinde egemenlerin egemenliğini koruması
devam etmesi için bir araçtır.
Türk Dil Kurumu sözlüğünde
hukuk ; “Toplumu düzenleyen ve
devletin yaptırım gücünü belirleyen
yasaların bütünü” olarak tanımlanmıştır.
Yani teoriye göre devletin yaptırım
gücü yasadan gelir. Diğer bir deyişle
devlet toplumu düzenlemek yani kendi istediği gibi biçim vermek için
gücünü ve yetkisini yasalar eliyle kullanır. Oysa biz devletin bu gücü alt yapı
ilişkilerinden yani ekonomik düzenden
yani sömürü düzeninden aldığını biliriz.
Bize hukuk kuralarının kişilerin
toplumun ve devletin ortak iyiliklerini gözeten kurallar olduğu öğretilir.
Oysa biz ezenlerle ezilenlerin, sömürenle sömürülenlerin, emekçilerle patronların çıkarlarının aynı olmadığını
biliriz. Vergilendirmeden cezalandırmaya kadar hayatın birçok alanındaki
adaletsizlikleri “yasa böyle” diyerek
kabullendirdiklerini biliriz. Yasaya bu
gücü verense uygulayıcılarının ellerinde bir sopa demetidir.
Faşizm sözü, İtalyanca kökü“fasces” sözcüğüdür. Fasces, Roma
İmparatorluğu döneminde, imparatorun muhafızlarının taşımakta oldukları
sopa ya da kamçı demetine verilen
addı. İmparatorun buyruğunun ardından, bu sopaların yere vurulmasıyla
buyruk yasallaşmış olurdu. Yasa adına güç kullanma hakkına sahip polis,

asker ve diğer kolluk güçleri yasaya bu
gücü vermektedir.
İşte bu yüzden bu yazı dizisinde
“hukuk” dendiğinde “kimin hukuku”
sorusunun cevabını bilerek düşüneceğiz. Hukuk sisteminin kime hizmet etmek için kurulduğunu ve neyi
hedeflediğini aklımızdan çıkarmayacağız. Yine bileceğiz ki bu sistemde halkın egemenlere karşı
kazandığı bazı haklar da vardır ve bu
hakları can bedeli ve yüzyıllar süren bir
mücadele sonunda kazanmıştır. Bu
alanda egemenler bu hakları kullandırtmamak için bizse bu haklara
hayat vermek için uğraşırız.
Egemenler yaptıkları her şeyi bir
anayasa ve ardından sıralı kanunları
göstererek açıklarlar. Bu bütünlük
içinde hukuk mevcut egemen sistemi
koruyan ve güzel gösteren bir örtüdür.
Bugün AKP iktidarının “ah şu anayasa olmasaydı, ah şu anayasa bir değişseydi” diyerek yaptığı da bugüne
kadar gelişen haksızlıkların kaynağı,
çekilen eziyetin sebebi olarak yasayı
göstermek istemesinden başka bir şey
değildir.
O halde bu konudaki doğruları bir
kez daha tekrarlayacak olursak;
1- Hukuk devleti yaratmaz, devlet
hukuku yaratır.
2- Hukuk, mevcut sistemin kullandığı bir örtüdür.

Faşizm Nedir?
Türk Dil Kurumu Sözlüğünde
Faşizm; “İtalya'da 1922-1943 yılları
arasında etkinliğini sürdüren, meslek
kuruluşlarına dayanan, devlet sınırlarını genişletmeyi amaçlayan, yetkinin, tek partinin elinde toplandığı
düzen” olarak tanımlanmıştır. İkinci
bir tanımı da “demokratik düzenin
yerine aşırı bir ulusçuluk ve baskı düzeni kurmayı amaçlayan öğreti” şeklindedir.
Faşizm ile ilgili öyle bir tanım
yapılmış ki sanki bir devlet şekli olarak faşizm tarihte var olmuş ancak şu

anda var olmayan, sınırlı bir coğrafyada hüküm sürmüş bir yönetim şekliymiş gibi gösteriliyor.
Hayır. Belli bir coğrafyada belli
iklim koşullarında yetişen bir devlet
şekli değildir faşizm. Onun dayandığı
bir sınıf temeli vardır. Faşizm, tekelci burjuvazinin egemenliğini ve
sömürüsünü sürdürmek istediği ve
bunu yaparken de sistemli bir baskı ve
zor kullanmak zorunda olduğu her
coğrafyada hüküm sürmektedir. Tarihte
kalmış bir sistem olmayıp tekelci burjuvazinin hüküm sürdüğü müddetçe
var olacak bir sistemdir. Yani onun
varlık koşulu emperyalizmdir.
Sakın faşizmi kaba ilkel bir yöntem
olarak görmeyelim. Aksine o tekelci
sermayenin sahip olduğu tüm imkanlara sahiptir. Bilimsel düşünceyi ve
teknolojinin tüm aygıtlarını öncelikle
ve yaygın olarak kullanır.
Bu sistemi insanlık lanetlemiş
olduğu için faşistlerin kendisi bile bir
hakaret olarak görüp inkâr ederler.
Faşizmi tanımına kavuşturan, kendisi
de faşizmin mahkemelerinde yargılanmış olan Bulgaristan devriminin
önderi Georgi Dmitrov’dur.
Komünist Enternasyonal, Yönetim
Kurulu'nun onüçüncü oturumunda
işbaşındaki faşizmi “finans kapitalin
en gerici en bağnaz en emperyalist
unsurlarının açık zorba diktatörlüğü”
olarak tanımlanmış. (Dimitrov,
Faşizme Karşı Birleşik Cephe,
Sayfa:52)
Faşizm ''zor'' temeli üzerinde yükselir. Zor yani şiddet hayatın her
alanında her zaman vardır. Bu şiddet
doğrudan devlet güçlerinin şiddetidir.
Bu şiddetin yetmediği yerde faşizm
“sivil unsurlarını” örgütler. Şiddetin fiilen olmadığı yerde ise korkusu ve tehdidi vardır. İktidar baskı ve zor aygıtlarını insanlarımızın beyinlerine yüreklerine yerleştirmeyi hedefleyerek
faşizmi sürdürür.
İkinci ayırıcı özelliği ise faşizmin
yalan ve demagojiye dayanmasıdır.
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İdeolojik propagandayı esas alarak
kendini gizler ve sömürüyü devam ettirir. Devletin ve hukukun sınıflar üstü
olduğunu herkesin ortak çıkarını temsil ettiğini söyler. Sınıf yok, milletin iradesi vardır. Hepimiz aynı gemideyizdir. Biz batarsak siz de batarsınız
demektedir.
Açık terörcü diktatörlük koşullar
uygun olduğunda yerini bir parlamentoya, anayasaya ve kurumlara
bırakır. Ancak faşizmin esasları yerinde
durur. Zaten tekelci burjuvazi bu
kurumları kendi kurmuş ve şekillendirmiştir. İstediği düzen devam etmelidir. Faşizmin amaçlarını bu kurumlar
yerine getirir. Bu arada “zor” ortadan
kalkmaz; ihtiyaç duyulan her an kullanılır. Yasal zor kullanma geniş bir yetki alanı içinde kullanıldığı gibi yasadışı
zor kullananlar da devlet tarafından
korunur. Açık terör uygulamaları halkın
belleğinde durur ve halka söylenenlere uygun davranılmadığında “gelir
ha” tehdidi olarak devam eder.
Açık faşizm baskı kurumlarını
oturtmuş ve işlerlik kazandırmıştır.
Ülkede her şey bozulsa bile bu kurumlar tıkır tıkır işler. Siyasi polis, siyasi
yargılamalar, ordu, hapishaneler
baskıyı işletirken ideolojik propagandayı da yürütür ve hep politik bir
mesaj taşırlar. Bunlar için işkence
infaz her türlü yasadışı zor kullanma
meşrudur. Tam da buna göre şekillendirilmişlerdir. Ya doğrudan kullanırlar
ya da kullanmaya hazır durarak ideolojik propaganda ile sonuç almaya
çalışırlar.
Açık faşizm öyle güçlü bir şekilde
kurumlaşır ki basın yayın kuruluşları
ile meslek örgütleri sendikalar neredeyse bütünüyle ele geçirilmiş kontrol
altına alınmıştır. Bunların nasıl muhalefet yapacaklarını bile sınırlarıyla
belirler.
Bütün bu işleri yaparken neye
dayanırlar? Yaptıklarını nasıl açıklarlar? Bizim yapacağımız bir şey yok,
yasa böyle” mahkeme kararı var,
savcının emri var. O mahkeme kararı
ile gelerek evinizin eşyalarını alıp
götürebilir, evinizi başınıza yıkabilir
sizi sürebilir, işten çıkarabilir, birikiminize el koyabilir. Özgürlükleri

yasayla sınırlar, sömürüyü yasayla
devam ettirir. Yani hukuk, faşizmin
örtüsüdür.

Hapishaneler
Yasayla kurulur ve yönetilir.
Uluslararası insan hakları belgelerinin,
Anayasanın öngördüğünün aksine
açıkça insan hakları ihlalleri en çok
görüldüğü yerlerdir. Bugün sisteme
muhalif görünen her kesimden insanın
gönderildiği ancak özel olarak devrimciler için yapılmış bulunan yüksek
güvenlikli hapishaneler ve özel bir
örnek olarak F tipleri, bu baskı kurumlarının en önemlileridir. Buralar şiddetin eksik olmadığı yerler olmakla
beraber ideolojik baskı ve politik
biçimlendirme çabası kendini açıkça
gösterir.
Siyasi tutuklular için özel uygulamalar getirilmiştir. Hapishaneye hangi kitapların gireceğini yasa ya da mahkemeler değil hapishane idaresi belirler. Bu konuda idareye bu izni veren de
yine yasanın kendisidir. Hangi kitabı
okuyacağına, hangi TV kanalını izleyeceğine hangi müziği dinleyeceğine
duvarına hangi resmi asacağına karar
vermek ister. İstediği mektupları alır
istediğini almaz, istediğini postalar
istediğinin üstünü karalar. Hücre arkadaşını idare seçer. Yani hapishaneleri
birer ıslah merkezi olarak şekillendirmiştir.
F Tipi ve Yüksek Güvenlikli hapishaneler açılmış olduğu 2000 yılından
ceza infaz kanununun değiştirildiği
2005 yılına kadar kanunsuz ve bir
Master Plana bağlı olarak yürütüldü.
İnsan haklarına aykırı olduğu ve bir
işkence metodu olduğu söylenen infaz
modelini yasasız bir şekilde işletti.
Yalnızca bu durum bile ülkenin yasalarla değil sermayenin ihtiyaç duyduğu
şekilde ve plan esasında yönetildiğini
gösterir.

Mahkemeler
Yasayla kurulup yasayı uygulamakla görevli kılınan yargı yerleridir.
Yargılamayı da yasanın öngördüğü
gibi yapmalıdırlar. Mahkemeler dün-

den bugüne egemen sistemin kendini
korumak için oluşturduğu mekanizmalardan biri olmuştur. Bunun için
özel mahkemeler kurmuş özel yasalar
çıkarılmıştır.
Osmanlı sonrası siyasi yargılamalarına ilk örnek olarak İstiklal
Mahkemeleri verilebilir. 1920 yılında kurulan ayaklanma çıkaranları ya da
asker kaçaklarını yargılayan mahkemeler Osmanlı devletine ve işgalci güçlere karşı yürütülen iktidar savaşının
önüne engel olarak gördükleri oluşumları ve kişileri yargılayan ve ağır cezalara çarptıran olağanüstü mahkemelerdir. İstiklal mahkemeleri siyasi
mahkemeler olup sistemin bekası için
çalışmaktadır. Adalet vitrininin bir
parçasıdır Dönemin iktidarının sınıf
niteliği ve mahkemelerin sistemli bir
yapıya sahip olmamasından ötürü
faşizmin yargısına tipik bir örnek teşkil etmemektedir. Ankara hariç bir
yıl süre sonra kapatılan İstiklal
Mahkemeleri binlerce haksız ve
hukuksuz karara imza atmış ve bu kararlarla halkın vicdanında derin yaralar
bırakmış olan siyasi mahkemelerdir.

Devlet Güvenlik
Mahkemeleri DGM’ler
Türkiye de hukuk sisteminde ilk
düzenli ve sistemli siyasi mahkeme
DGM’lerdir diyebiliriz. Bu yönüyle
daha önce olağanüstü ve süreli olarak
yargılama ve infaz gerçekleştiren
istiklal Mahkemeleri’nden farklıdır.
1973 yılında anayasaya eklenen bir
maddeyle kurulmuş 1975 yılında
Anayasa Mahkemesi kararı ile
kaldırılmış ancak 12 Eylül faşist askeri darbesinden sonra hemen yeniden
getirilmiştir. Devletin Güvenliği ile ilgili görülen siyasi yargılamalar yapan bu
mahkeme sürekli bir siyasi yargılama
yapmaktadır. Bu mahkemelerin sürekli niteliği sistemin sürekli bunalımına
ve kendini koruma ihtiyacının sürekliliğine işaret etmektedir. Bu mahkemeler kitap ve dergi toplatılması,
yayın yasakları, dernek ve benzeri
oluşumların kapatılması gibi sisteme
tehdit olarak görülen her türlü engellemeyi yargı eliyle gerçekleştirmiştir.

KÜRT SORUNUNUN ÇÖZÜMÜ EMPERYALİZMDE DEĞİL,

DGM’ler siyasi yargılamaların en
tipik örnekleri olmakla Uzun süreli
gözaltı, tutuklama işkenceli sorgu ve
bu ifadeler ile verilen ağır cezalar
açısından olağanüstü bir nitelik taşımakta ve devletin kendini korumakta
yasa ve hukuk tanımadığını açıkça
göstermektedir. 2004 yılında yapılan
bir anayasa değişikliği ile kaldırılmıştır.

Özel Yetkili Ağır Ceza
Mahkemeleri:
DGM ler kaldırıldıktan sonra getirilen mahkemelerdir. Yalnızca bir tabela değişikliği olmaktan öteye geçememiştir. Ve en son 2012 yılında bir
kanun değişikliği ile özel yetkili ağır
ceza mahkemelerinin yanında yine
bu suçlara bakmakla görevli mahkemeler kurulmuş ancak ismine özel
yetkili denmemiştir. Ancak açılan
dava sayısı verilen cezalar tutukluluk
durumu itibarı ile bu mahkemelerin birbirlerinden farklı olmadığını açıkça
söyleyebiliriz.
Bu mahkemelerin en önemli özelliği yargılamanın siyasi polisin şekillendirmesidir. Savcı ve hakim koltuğunda hukuk fakültesi mezunları
oturuyor olsa da aslında iddianameleri de kararları da siyasi polis önceden
hazırlamış gibidir. Emniyet fezlekesi
dediğimiz polis iddianamesi sayılan
suçlamalar neyi ifade ediyorsa iddianameler de bir kopyasını oluşturur.
Yine mahkeme kararları ile emniyet
fezlekesini karşılaştırdığınızda olayın
anlatımı ve delillendirmesinin nerede
ise hiç değişmediğini bazen suçun
fiilin hukuki tanımlamasında ufak tefek değişikliklerin olduğu görülür.
DGM’lerden farkı yöntem olarak
açık ve yara oluşturan tarzda işkenceyi
şimdilik tercih etmiyor oluşları bu
yöntemi terk ettikleri anlamına gelmez.
Bekledikleri sonucu başka yöntemler
ile gerçekleştirebildikleri anlamına
gelir. Devletin güvenliğine yönelik
çok küçük bir tehlike ihtimalinde dahi
hemen eski yöntemlerine geri dönmektedirler.

Terörle Mücadele

Kanunu ve Siyasi Polis:
1991 yılında Türkiye yeni bir
kanunla ve terimle tanıştı. Bugüne
kadar siyasi tutuklu olarak adlandırılanlar şimdi terör tutuklusu, siyasi
şube olarak adlandırılan emniyet birimleri Terörle Mücadele Şubesi adını aldı.
Bu yasa açıkça halka karşı bir saldırı
yasasıydı. Halkın her türlü bir araya
gelişini ve halkın örgütlü güçlerini tehdit olarak gören bir anlayışı yerleştiriyordu. Her türden konuşmanın, yazmanın, okumanın, kıyafetin aksesuarın
bu kanun ile beraber bir suç unsuru
olması mümkün hale geliyordu. Bu
düzenleme ile beraber siyasi polis, siyasi savcı siyasi mahkeme siyasi hapishane yönetimi bir özel kanuna
kavuşuyordu. Soruşturma yargılama ve
infaz bu yasa eliyle gerçekleşiyordu.
Bu yasa ile ceza miktarları arttırılıyor
ve ağırlaştırılıyordu. Yine bu yasa ile
beraber yeni Ceza Muhakemesi
Kanununda getirilen haklar kısıtlanıyor
ve kişilerin gözaltına alındığını yakınına bildirmesi, avukatı ile görüşmesi,
dosya içeriğinden haberdar olması
engelleniyordu. Bugün insanlar aylar
hatta yıllarca bir soruşturma kapsamında tutuklu kalıyor ve haklarındaki dosyayı görme imkânına sahip
olamıyorlar. Bu akıl ve hukuk dışılık
dahi yasa eliyle yapılmaktadır.
Siyasi polis bugün eline istediği
mahkemeden bir karar alarak istediği
her evi istediği her saatte arama adı ile
basabilir, o evden istediği tüm eşyaları
çıkarabilir. Bu aramaya isterse yüzlerce
çevik kuvvet, kar maskeli uzun namlulu silahları ile kuşanmış özel harekât
polisleri ve helikopterler ile gidebilir.
Siyasi polis bugün istediği kişiyi
canlı bomba ilan edebilir, istediği
kişilerin fotoğraflarını boy boy yayınlayabilir. Buna yapmak için hiçbir
delile ihtiyaç duymaz. Bu açık yasa
dışılık karşısında ona dur diyebilecek
hiçbir güç yoktur. Bugün bu özel
yasalar ve özel mahkemeler izni ile
herkesin telefonu dinlenebilmektedir.
İnsanlar mahkeme kararı ile yani yasal
olarak izlenmekte fişlenmekte tüm
özel hayatları ile teşhir edilebilmektedirler. İstediği yere izleme dinleme
cihazları yerleştirmekte ve gizli soruş-

turmacı adı ile ve yasal olarak kişi
güvenliğini ihlal edip hukuka aykırı
usuller ile delil toplamaktadırlar.
Savcıların ardından ülkenin başbakanı bile ben de dinleniyorum diyerek
bu durumu meşrulaştırmaktadırlar.
Ülkede kimsenin güvenliği yoktur.
İnsanlar birbirlerine karşı güvensizleştirilmek, güçsüzleştirilmek yalnız
bırakılarak bu yolla kolay yönetilmek istenmektedirler. Bugün polis
hastaneler, sendikalar, okullar dahil her
yere ve her zaman postalları ile girebilmektedir. Hiçbir yasa buna engel
olmamaktadır. Bugün polis hastanelerin ve okulların içi dâhil olmak üzere her yerde kimyasal gaz kullanarak
işkence yapabilmektedir. Üstelik bunun
kaydı bile tutulamamaktadır.
Bütün bu uygulamalara dur diyen
bir mahkeme, bir savcı bir hukuk ve
yasa adamı çıkmamaktadır. Yani tüm
bu baskı uygulamaları ya yasa ile
mahkeme kararı ile yapılmakta ya da
yasalarca izin verilmekte ve yasakla ya
da soruşturma ile karşılanmamaktadırlar.
Polisin fail olduğu öldürme yaralama işkence hakaret gibi olayların bir
çoğunda insanlar şikayet etmekten
korktukları için hiç kayıtlara geçmemekte, şikayet edenlere daha büyük bir
hızla karşı davalar açılmakta, polisin
sanık olduğu davalar açılabiliyorsa
bir çoğu beraatle sonuçlanmakta çok
az ve göstermelik olarak birkaç davada ceza veriliyorsa da bunlar uygulanmamaktadır.
Açık faşizmin tüm kurumları ile
oturduğunun bir kanıtı da basın yayın
organları olarak gösterilebilir. F tiplerine karşı sürdürülen ölüm oruçları ile
ilgili o güne kadar haber yapan gelişmeleri izleyen basın yayın organları 19
Aralık Bayrampaşa operasyonundan
kısa bir süre sonra devlet emri ile sesi
kesildi. Televizyonlarda gazetelerde
konuyla ilgili bir tek haber görmez
olduk. Bu yasak yıllarca devam etti.
Bugün sermaye gruplarının sahip
olduğu basın yayın organları kendi iç
çelişkilerinin getirdiği bazı muhalif
haberleri yapmakla beraber sistemin
devamlılığını tehdit edebilecek bir
haber görmek mümkün olmaz. Eğer
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devletin güvenliği ile ilgili bir tehlike
sezilir ise devletin üst kademelerinden
çağırılarak hizaya çekilirler.
İktidar, dün askerle yapmak istediği
her şeyi bugün sivil kıyafetleri ile
yasal yolları mahkemeleri kullanarak
yapıyor. İşte bu yüzden diyoruz ki
hukuk faşizmin örtüsüdür.
Sözün özü Türkiye’de 12 Eylül’de
olduğu gibi askeri cunta eliyle açık bir
faşizm uygulanabildiği gibi, askerin
yeşil kıyafetlerini çıkarıp sivil elbise
giyerek de sürdürmesi mümkün oldu.

Basından
Al Gözüm Seyreyle
Işıl Özgentürk
isilozgenturk@superonline.com
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Bir Eylemden Bir
Eyleme...
Başlığımı yineleyip “bir eylemden
bir eyleme, bu bizimki hayat değil..”
diye devam ediyorum. Bakmayın
siz böyle yakındığıma, iyi ki hayatım
bir eylemden bir eyleme uzun bir yolculuk olmuş.
Pazar günü de Okmeydanı’nda
İdil Sanat ve Kültür Merkezi’nin
önünde, küçük ama gönlü büyük bir
eyleme katıldım. İdil Sanat ve Kültür
Merkezi muhalif müziğin üstadı ve
iktidarların her daim belalısı Grup
Yorum’un çalışma ve dostlarla buluşma yeri. Mahalle içinde küçücük
bir yer. Ama mahallenin gözbebeği.
Merkezde gitar, flüt ve tiyatro çalışmaları da yapılıyor. Küçücük çocuklar kızlı erkekli, ellerinde flütleri,
gitarlarıyla umut dolu her cumartesi pazar merkezin yolunu tutuyorlar.
Hayallerinde bir gün, kalabalıklara
çalmak var; şimdilik eş dost meclislerinde çalıyorlar.
Merkezin önünde yavaş yavaş
bir kalabalık oluşuyor, mahalleli
alışmış; hatta her pazar memleket türküleriyle gününü gün etmeyi seviyor.

Dün açık faşizmi askerin tüm ülkeyi
kışlaya çevirmesinden tanıyanlar,
bugün de p£££olisin kimi zaman postalları gaz bombaları ile hastanelerimize sendikalarımıza okullarımıza
girmelerinden, kimi zaman da telefonlarımızdan, bilgisayarlarımızdan,
televizyonlarımızdan hayatımıza girmelerinden tanıyabilirler. İşbirlikçiTekelci sermayenin ekranları kullanarak, bilboardları kullanarak, kağıtları
sayfaları kullanarak beynimizi işgal
etmeye çalışmalarından tanımalıdırlar

Okullarımızdan, mahkemelerimizden
işyerlerimizden evlerimizden gitmediklerini görüyoruz.
Halkın belleğinde yer etmiş baskıyı
korkuyu alt etmenin yolu birliğimizden ve dayanışmamızdan geçer.
Halkımızın hukukunu ilişkilerimize
hâkim kılmamızdan geçer. El ele vermemizden baş başa durmamızdan
omuz omuza aynı saflarda yürümemizden geçer. Meydanları doldurmamızdan korkularımızın üstüne üstüne yürümemizden geçer.

Çevredeki evlerden ayağında eşofman az sonra başlayacak halay için
inenler bile var.
Kalabalık sadece mahallelilerden oluşmuyor. 10 haftadır devam
eden ve iktidarın kültür politikalarını protesto eden gösterilerde her
hafta yaşını başını almış her daim
militan analar, bacılar, kardeşler var.
Yanlarında protesto gömleği giymiş
torunları, öte yanda genç liseliler
ve her zaman muhalif sanatçılar...
Grup Yorum’un iki elemanı
Seçkin Aydoğan ve Ayper Rüzgâr
içerde. Suçları bu ülkenin geleneğindeki direniş türkülerini, şarkılarını
yüksek sesle haykırmak, söylemek!
Türküler, iktidarları her daim korkutmuştur. Çünkü içgüdüsel olarak
bilirler ki yüzlerce yıllık türkü geleneği, bütün baskılara, bütün yozlaştırma girişimlerine karşı halkın en
sağlam direnişidir.
Bu nedenle türkülere ve türkü
çığıranlara saldırırlar. Bilirler ki anne
memesinden ilk sütünü emen çocuk,
annenin mırıldandığı ninniyi asla
unutmaz!
Bilirler ki türküler dünyanın kendi etraflarında döndüğünü sananlara,
nanik yapıp gülerek yollarına devam
ederler.
Bilirler ki türküler düşmanı dost
yapar.
Bilirler ki türküler işkencede,
zindanlarda yumuşacık bir omuz
gibidir. Güç verir.
Bilirler ki türküler hiç ölmez.
İşte sokak iyice doldu. Türküler

söylenip halaylar çekiliyor. Bunun
nasıl bir özgürlük olduğunu bilen
bilir.
Mete de o türküleri çığıranlardan
biri. 16 yaşında bir genç adam.
Annesi Ünzile üç haftadır içerde;
zaten iki buçuk yıldır içerdeydi,
çıkalı bir yıl ancak olmuştu. Onu hastane önünden, sağlık işçilerinin protestosuna katıldığı için gene içeri aldılar. Mete üzgün ve inadına türkü çığırıp halay çekiyor, o anda annesi ona
gülümsüyor, onu şefkatle kucaklıyor
ve kulağına fısıldıyor “Sakın ola ki
derslerini ihmal etme. Ağabeylerinle
iyi geçin. Sabahları okula gitmeden
önce mutlaka sütünü iç!”
“Olur anne.”
Nevzat Özer otuz yaşlarında. F
tipi bir cezaevinden yeni çıkmış,
Beykoz’da tek başına bir çadırda
işyerini protesto eden Türkan
Albayrak’ı anımsarsınız. Onunla birlikte çadırda dört ay geçirmiş; öyle
mi, almışlar içeri. Şimdilerde evlenme telaşı içinde; yüzü gülüyor, hele
de nişanlısıyla birlikte halay çekerken...
Bir baba, elinde oğlu Ufuk
Keskin’in içerde yaptığı bir resim,
gurur ve özlemle aramızda dolaşıyor.
Ufuk 19 yaşında içeri girmiş,16 yıldır içerde... Ablası da 20’sinde içeri
girmiş, o da 13 yıldır içerde...
Baba Keskin’e bakıyorum. En
güzel türküleri oğlu ve kızı için söylüyor...
Ve türkülerin eşlik ettiği bir hayat
devam ediyor... İçerde ve dışarıda.
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Anadolu Halklarının Ortak
Mücadelesindedir!
Sosyalizme yönelmeyen bir hareketin son tahlilde burjuva demokrasisine ve emperyalizme mahkum
olması kaçınılmazdır.
Ulusal kurtuluş savaşı sınıfsal
perspektife sahip olmazsa, kurtuluşu
sağlasa bile kapitalist-emperyalist
sisteme tabii olmak durumundadır.
Kü rt milliyetçi hareket henüz devrimi gerçekleştirmeden bu süreci yaşadı.
PKK, örgü tsel olarak “işçi partisi” adını benimsemiş, sosyalizmi,
Marksizm-Leninizmi savunduğ unu
söylü yor olsa da, daha başından itibaren sosyalizmden etkilenmiş bir
milliyetçi harekettir.
PKK’yı vareden ideoloji, teori
özü nde milliyetçiliğe göre şekillenmiş,
Marksizm-Leninizm bu teoride her
zaman eklektik bir parça olarak kalmıştır. İdeolojik temeldeki yanlışlık,
zaman içinde Marksizm-Leninizme,
sosyalizme yönelme yerine, daha da
pekişmiş, milliyetçilik, ideolojide de
söylemde de daha belirleyici olmuştur.
PKK’nın milliyetçiliğinin pekişmesiyle tıkanıklıklarının bü yü mesi
birbirine paralel bir seyir izler.
PKK’nın ideolojik-politik zemininin en çü rü k yanı hiç kuşkusuz
“sömü rgecilik” teorisiydi. Bu teorinin
en önemli sonucu ise, PKK’nın antiemperyalist bir çizgiyi hiç bir zaman
benimsememesidir.
“Emperyalizme dokunmama”
çizgisi, hareketin sağa savrulmasıyla
birlikte “emperyalizmin hegomanyası nı kabul etme” politikasına
dönü ştü . Avrupa Birliği’ne ü yeliğin de,
ABD’nin Irak’a mü dahalesinin de
baş savunucusu PKK oldu.
Devrimcilerin tü m eleştiri ve uyarılarına, pratiğin önlerine çıkardığı
açmazlara rağmen sömü rgecilik teorisinden ve milliyetçilikten vazgeçmemenin sonucu, emperyalizme ve
oligarşik dü zene dönü ş olmuştur.

Sosyalizm ile burjuva demokrasisi arasındaki gel-gitler, emperyalizmin
dü nya dü zeninin tercihiyle sonuçlanmıştır. Bu noktada, NATO’ya,
IMF’ye, ABD’ye karşı çıkmayan, bu
temeldeki halk muhalefeti içinde
yeralmayan bir harekettir.
Emperyalistler ve işbirlikçiler
bugün Kürt milliyetçi hareketin silahlı mücadeleini tasfiye ederek tüm
bölegede eses olarak Barzani çizgisini hakim kılmaya çalışmaktadır.
Bugün oligarşi için Kürt sorununun çözümü olgarşi için Kürt milliyetçi hareketin silahsızlandırılarak
tasfiye edilmesidir.
Kü rt milliyetçi hareketinin geldiği nokta, aynı zamanda ulusal sorunda devrimci çözü m dü şü ncesinin haklılığının da kanıtlanmasıdır. Kürt
sorununun devrimci çözümünden başka çözümü yoktur. Kü rt milliyetçi
hareketinin mevcut durumu, milliyetçiliğin açmazlarını iyice su yü zü ne
çı- karmış, Tü rk ve Kü rt halklarının
birlikte mü cadelesi ve örgü tlenmesi
olmaksızın, bir kurtuluş olamayacağını
kendi pratikleri içinde kanıtlamıştır.
Sonuç olarak, buraya kadar ortaya koyduklarımızı toparlarsak:
1- Kürt sorununun çözümü, Kürt
halkının kendi kaderini tayin hakkını kullanabileceği koşulları yaratmaktır.
2- Kürt halkı bu hakkını, ancak
emperyalizmin kovulduğu, oligarşinin
iktidarının yıkıldığı, demokratik, özgür
bir ülkede kullanabilir.
3- Anti-emperyalist, anti-oligarşik
devrim, bu koşulların yaratılmasıdır.
4- Bu hakkı bağımsız bir devlet
biçiminde mi, federasyon veya özerklik biçiminde mi kullanacağına Kürt
halkı karar verecektir.
5- Kürt ye Türk MarksistLeninistler, emperyalizmin kovulduğu bu demokratik ortamda, tercihlerini büyük tek bir devletten yana
yapacaklar, bunun propagandasını

sürdüreceklerdir. Son karar Kürt halkı-nındır.
6- Marksist-Le-ninistler, ayrılma
hakkının emperyalizm karşısında
halkları zayıf düşürmemesi temelinde büyük devletten yana olacaklardır.
Eğer, ayrılığın emperyalizmi, gericiliği güçlendirmesi olasılığı varsa,
parça-bütün diyalektiği içinde, yine tek
devletten yana olacak, bütünün çıkarları için parçanın feda edilmesini
savunacaklardır.
7- Ülkemiz koşulları, iki halkın
ortak bir devrimci örgütlenme içinde
yeralmasını zorunlu kılmaktadır. Ülkemizin mevcut sosyo-ekonomik yapısı ve Ortadoğu'nun koşulları, ne
Kürtler açısından, ne Türkler açısından ulusal ve sınıfsal sorunu tek başlarına çözmelerine imkan vermemektedir. Bu koşullarda, tek bir milliyet temelindeki örgütlenmelerin,
emperyalizmi ve oligarşiyi kovup
halkın iktidarını kurma hedefine ulaşması mümkün değildir.
8- Ulusal bir hareket konjonktürel
koşulların uygun olmasıyla, bir noktaya kadar "başarıya" da ulaşabilir. Bu
ülkemizdeki Kürt milliyetçi hareket
için de sözkonusu olabilirdi. Ancak,
Kürt milliyetçiliği, Kürdistan'ın bir
parçasının bağımsızlığını kazansa
bile, mevcut ideolojik, politik yapısıyla
nihai kurtuluşu sağlayamayacağı, sosyalizmi gerçekleştiremeyeceği için,
yeniden emperyalizmin ağına düşecektir. Kemalizm bu süreci yaşamıştır. Kaldı ki, Kürt milliyetçi hareket
bugün “çözümü” daha baştan
emperyalizmden beklemektedir.
Oligarşiyle uzlaşmayı “çözüm” diye
sunmaktadır.
9- Kürt halkı açısından ulusal
bağımsızlık, çok uluslu Türkiye devletinde emperyalizm kovulmadan,
oligarşinin iktidarı yıkılmadan mümkün değildir.
10- Onun içindir ki, Çözüm
Anadolu İhtilalindedir!...

Sayı : 348
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Okuldan Atmalara Son!
Hale Nur Elibüyük Okula Geri Alansın!
Sayı : 348

Yü rü yü ş
20 Ocak
2013

42

Dev-Genç’liler çadır direnişleri
yaratmaya devam ediyor. Hale Nur
Elibüyük keyfi bir biçimde İstanbul
Sarıyer İlçesi’ne bağlı Behçet Kemal
Lisesi’den atıldı. Gerekçe olarak
“faşist müdür” demek ve okul kantininin pahalılığından dolayı arkadaşları ile birlikte yaptıkları “dayanışma
yemeği” gösterildi okuldan atılmak
için... Dev-Genç’liler hapishanedeki
tutsaklarını sahiplendikleri gibi, Elibüyük’ün atıldığı okulun karşısına da
çadır kurarak, Hale Nur Elibüyük’ün
okula geri alınması için 7 gün boyunca geceli-gündüzlü direnişe başladılar.
Dev-Genç adına 14 Ocak günü
Behçet Kemal Lisesi önünde bir açıklama yapan Hale Nur Elibüyük: “Bu
okulun kantin fiyatları bir öğrencinin
ödeyemeyeceği kadar pahalıdır. Liseli Dev-Genç’lilerin öncülüğünde
öğrencilerin de katılımıyla her hafta
dayanışma yemeği düzenledik.” dedi.
Yaptıkları dayanışmaya değinen Elibüyük, “Okul idaresinin ceplerinin
doldurmasına engel oluyoruz.” vurgusu yaptı. Ayrıca okul idaresinin
polisle işbirliği içinde olduğunun
belirtildiği açıklamada Elibüyük,
“Mobese kameralarına iyi çıkıyorsunuz, elimizde eylem fotoğraflarınız
var.” diyerek öğrencileri tehdit ettiğini

belirtti.
Elibüyük son olarak, “Polis dışında kimsenin izleyemediği mobese
görüntülerini okul müdürleri nasıl
izliyor? Bizleri okuldan atsanız da,
Liseli Dev-Genç’liler olarak bütün
liseler önünde bildirilerimizle çadırlarımızla örgütlenmeye devam edeceğiz.” dedi.
Açıklamanın ardında çadırları kurmaya başlandı. Aynı zamanda bildiri dağıtımı da gerçekleştirdiler. DevGenç’liler çadırı kurarken okul idaresi
çıkış saatinde çadır tarafına açılan
kapıyı açmayarak öğrencileri hiç kullanmadıkları kapıdan çıkartı. Polisin
ve okul idaresinin acizliğini bir kez
daha böylelikle görünmüş oldu.
Eylemde, “Hale Elibüyük Okula
Geri Alınsın”, “Keyfi Okuldan Atmalara Son”, “Liseliyiz Haklıyız Kazanacağız” sloganları atıldı.

Parasız Eğitim İstiyoruz
Alacağız!
İstanbul’da Liseli Dev-Genç’liler, 10 Ocak’ta Sarıgazi Mehmetçik
Anadolu Lisesi önünde, 11 Ocak’ta ise
Okmeydanı Piyale Paşa Caddesi üzerinde “Parasız Eğitim İstiyoruz, Alacağız!” kampanyasının bildiri dağıtımını yaptılar. Sarıgazi’de ayrıca imza

masası açıldı ve bildiri dağıtımına
devam edildi; 300 bildiri dağıtıldı, 2
imza föyü dolduruldu ve ayrıca Yürüyüş dergileri halka ulaştırıldı. Piyale
Paşa Caddesi’nde de tüm esnaflar
dolaşılarak kampanya anlatıldı; toplam 250 bildiri halka ulaştırıldı.

Yola Gelmeyeceğiz
Islah Olmayacağız!
Okul İdaresi ve
Polisleri Teşhir Etmeye
Devam Edeceğiz
Liseli Dev-Genç’lileri “yola getirmek” için okul idareleri polisle işbirliği yapmaya devam ediyor. Son olarak İstanbul Armutlu’da bulunan Behçet Kemal Çağlar Lisesi bahçesinde
devamlı olarak 2 tane polis aracı
bulunuyor. Okulun kapısını işkencecilere açan okul idaresi, bununla da
yetinmeyip, 3 Liseli Dev-Genç’liyi
ihbar ederek gözaltına aldırdı. Liseli
Dev-Genç’liler daha bildiri bile dağıtamadan azgınca saldırıya uğrayarak gözaltına alındı.
İzmir Bornova'daki Suphi Koyuncuoğlu Lisesi’nde 10 Ocak'ta parasız
eğitimin en temel hakkımız olduğunu anlatan Liseli Dev-Genç’liler işbirlikçi okul müdürü Beşir Sönmezoğlu tarafından polise ihbar etti. Binali
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Çelik, Caner Aydın, Didem Tütenk,
Eylem Mahanda isimli 4 Liseli DevGenç’li işkenceyle gözaltına alındı.
Liseliler, gözaltından bırakılmalarının
ardından tekrar liseye gittiler ve polis
2. kez saldırarak yine gözaltına aldı.
Liseli Dev-Genç, polis-idare işbirliğiyle ilgili olarak 13 Ocak’ta yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada,
“İşte AKP faşizmi liselerde bile bizlere devrimcilere saldırıyor. Bizleri
gözaltılarla işkencelerle yıldırmaya
çalışıyorlar. Tarihimizden bu yana
hiçbir gözaltı, tutuklama, işkence
bizlere baş eğdiremedi, yola getiremedi, getiremeyecek de. Biz ne olursa olsun bu liselerde örgütleneceğiz.” denildi.

Polis-İdare İşbirliği
Liseli Gençliği
Yıldıramaz!
Ankara’da Eryaman Lisesi’nde
okuyan Berkay Ayseven, 20 Aralık
günü arkadaşına Yürüyüş dergisi verdiği esnada okul polisi tarafından
keyfi olarak durduruldu ve kimlik
soruldu. Polisin bu tutumunun keyfi
olduğunu, kimlik göstermeyeceğini
söyleyen Ayseven’in kimliği Mehmet
isimli okul polisi tarafından zorla
gasp edildi.
Ayseven polis tarafından işkenceyle okul idaresine götürülerek,
burada da faşist okul idaresi tarafından tehdit edildi. Ve ardından Ayseven gözaltına alındı. Ertesi gün savcılık tarafından serbest bırakılan Ayseven’in ailesi de komplocu Ankara
Emniyeti tarafından telefonla aranarak taciz edildi.
Ankara Liseli Dev-Genç, 14 Ocak
tarihli yazılı bir açıklama yaparak,
konuyla ilgili olarak, “Bizler Liseli
Dev-Genç’liler olarak idare-polis
işbirliğine karşı, gün be gün yaygınlaştırılan çeteleşmeye karşı, paralı
eğitime karşı, polis denetimiyle arta-

rak devem eden uyuşturucu kullanımına karşı, özcesi düzenin gençliği her
türlü yozlaştırma çabasına karşı, yalan
ve demagojilere karşı mücadelemizi
sürdüreceğiz!” dedi.

Dev-Genç’lilerin Ruhu
İşbirlikçi Okul İdaresinin
Korkusu Olmaya
Devam Edecek
Hatay’ın Nimet Fahri Öksüz Lisesi’nde, Liseli Dev-Genç’liler tarafından 2011 Ekim’inde başlayarak
2012’nin ilk aylarında sonlandırılan
“Füze Kalkanı Değil Demokratik
Lise İstiyoruz” adlı kampanyanın
çalışmaları sırasında işbirlikçi okul
idaresi Sadık Altunöz isimli Liseli
Dev-Genç’liyi disiplin kuruluna yollamış ve hakkında okul çerçevesinde
soruşturma başlatmıştı.
Altunöz bu soruşturmanın ardından tehdit edilerek, işbirliği yapması dayatılmıştı. Bunun üzerine, Altunöz’ün okulun faaliyetlerine katılmasını yasaklayan okul müdürü Ömer
Solgun ve Müdür Yardımcısı Zeki
Bahçe teşhir edilmişti.
Geçtiğimiz günlerde AKP’nin
faşist polisi Nimet Fahri Öksüz Lisesi’ne gelerek sınıflarda seminer verdi. Polis, Dev-Genç’li Altunöz’e
“Komünist mi olmak istiyorsunuz?
Gidin TKP’ye, ÖDP’ye, Halkevleri’ne
üye olun ama Halk Cephesi ile iletişim kurmayın derneklerine gitmeyin
onlar terörist onlar sizleri canlı bomba yapar.” dedi. Okul müdürü ise
“Merak etmeyin memur bey o gibi
kişileri biz okuldan temizledik bir
daha öyleleri bizim okula gelmez.”
dedi.
Bu seminerden hemen sonra ise
Dev-Genç’liler okullarının içinde
pullama yaparak, Dev-Genç’lilerin
bitmediğini hatırlattılar. Okul idaresi
bunun üzerine tekrar soruşturma açma

tehdidinde bulundu.
Hatay Liseli Dev-Genç, 14
Ocak’ta bir açıklama yaparak, “Katletmekle, karalamakla, korkutmakla
bu geleneğin devamcısı olan DevGenç’lileri bitiremezsiniz. DevGenç’lilerin ruhu siz işbirlikçi idareyi ve AKP faşizmini korkutmaya
devam edecektir.” dedi.

Tutsak Dev-Genç’liler
Serbest Bırakılsın
İstanbul
AKP’nin komplolar sonucu tutukladığı Dev-Genç’lileri zulmün elinden
alıncaya kadar eylemlerine devam
edeceklerini her zaman anlatan DevGenç’liler, 15 Ocak günü de İstanbul
Üniversitesi önünde oturma eylemlerine devam ettiler.
Dev-Genç adına açıklamayı Özgür
Karagöz okudu. Karagöz, “Tutsak
Dev-Genç’liler vatanımıza 122. Amerikan üssü kurulmasın diye, vatan topraklarımız Amerikan postalları altında ezilmesin diye füze kalkanına karşı mücadele ediyorlardı.” diyerek,
tutuklanmalarının tek sebebinin bu
olduğunu söyledi.
Dev-Genç'lilerin 43 yıldır anti
emperyalist mücadeleleriyle bu işgalcilerin ve işbirlikçilerin korkulu rüyaları olduğunu belirten Karagöz, “DevGenç'liler olarak yıllardır bu haksızlıklara Hasan Selimler gibi ölümler
pahasına savaşacağız.” dedi.
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Bursa
Gençlik Federasyonu tarafından
başlatılan ve Türkiye genelinde devam
eden “Tutsak Dev-Genç’liler Serbest
Bırakılsın” kampanyasının çalışmaları
Bursa’da da sürüyor. 10-11 Ocak
tarihleri arasında Bursa Uludağ Üniversitesi’nde Tutsak Dev-Genç’lilerin
serbest bırakılmaları için Dev-Genç’liler masa açtılar. Masada Dev-Genç’lilerin neden tutuklandıkları anlatıldı ve
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Gençlik Federasyonu’ndan
Ezberci Eğitimin Bir Ürünü Olan Final Sınavları Bunalımlı Ve
Çaresiz Bir Gençlik Yaratıyor! Alternatif Olan Biziz
Çözüm Sınavlara Girmek Değil, Çözüm Mücadeledir!
Bir dönemin daha sonuna gelirken
final sınavları maratonu tekrar başladı. Bu maratonda öğrenciler öyle bir
yarışa sokuluyor ki, bu yarışta tüm
öğrencilerin birbirlerini geçmesi ve birbirlerinin ayağını kaydırmaları amaçlanmaktadır. Böylesi bir maraton ve
yarış içerisine sokulmak, elbette tüm
öğrenciler açısından stresli ve bunalımlı dönemi de beraberinde getirecektir. Bir dönem boyunca süren
sınavlardan sonra sonucu belirleyecek
olan finallerin başlamasıyla birlikte
yaşanan stres doruğuna ulaşacak ve
doğal olarak öğrenciler sınav dışında
hiçbir şeyi görmeyecektir. Bunun bir
sonucu olarak, final dönemleri öğrencilerin kabus günleridir diyebiliriz.
Sayı : 250
Çünkü, döğrencilerin karşısına dönem
Yü rü yü ş boyunca yapılan sınavların ardından
9 Ocak
daha yoğun bir program çıkmaktadır.

Çan Eğrisi Uygulaması
Öğneciler Arasındaki
Rekabeti Arttırmak İçindir!
Çan eğrisi not sistemini işleyen üniversitelerde öğrenciler, adeta bir yarış
atına dönüştürülmektedir. İki vize bir
final veya bir vize bir final sistemiyle öğrenciler sınavdan sınava koşturulmaktadır. Çan eğrisi sisteminde
dersten geçmenin koşulu sınav notlarının sınıf ortalamasının üzerinde
olmasıdır. Bunların bir sonucu olarak
da çan eğrisi uygulamasının en belirgin sonucu öğrencilerin birer yarış atı
gibi birbirleriyle yarıştırılmasıdır.
Sınavların oluşturduğu yoğunluğun
yanında öğrencilerin derse devam
zorunluluğu da bilinçli olarak getirilmektedir. Bu uygulamanın en açık ifadesi öğrencilerin sınav dışında her-

2011

imza toplandı. Yürüyüş dergisinin
de dağıtıldığı masanın ardından,
yemekhaneye gidilerek imza toplandı.
İkinci gün faşistler masaya gelerek tehdit etmeye kalktılar. DevGenç’lilerin net tavrı karşısında herhangi bir şey yapamadan gitmek
zorunda kaldılar.

Devrimci Annelerimiz
Onurumuzdur!
Lisesi Dev-Genç’liler, tutsak devrimci annelerini sahiplenmek ve tutsakların sesini duyurmak için 9 Ocak
2013 tarihinde 16.00-18.00 saatleri
arasında Taksim Galatasaray Lisesi
önünde masa açtılar.
2 saat boyunca açık olan masada
yapılan konuşmalarda, tutuklanan
annelerimizin bizlerin geleceği için
mücadele ettikleri ve devrimci kimlikleri nedeniyle tutuklandıkları anlatıldı. Dev-Genç’liler masalarında tutsak anneleri Ünzile Araz ve Yurdagül
Gümüş’ün resimlerinin olduğu pan-
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kart astılar ve yine annelerinin resimlerinin olduğu önlükler giyip, masaya dövizlerini astılar. Masada toplam
300 bildiri dağıtıldı, 30 imza toplandı.

Soruşturma
Terörüne Son!
Tutsak Dev-Genç’liler için Bursa
Uludağ Üniversitesi’nde 3-7 Aralık
tarihlerinde açılan açlık grevi çadırının ardından üniversite yönetimi
Dev-Genç'li Merve Önem’e 2 ayrı
soruşturma açtı. Emel Yeşilırmak’ın
ise ailesi aranarak okuldan atılacağı
söylendi.
Aileler kullanılarak ve soruşturmalarla öğrencileri ve taleplerini susturamayacaklarını göstermek için 15
Ocak’ta Uludağ Üniversitesi rektörlüğü önünde eylem yapıldı. DevGenç’lilerin 43 yıl boyunca susturulamadığını belirten öğrenciler, soruşturmaların da susturamayacağını vurguladı.

hangi bir şeyle ilgilenmelerini engellemektir. Yüzde 70 yüzde 90 arasında değişen devam zorunluluğu öğrencinin özgür iradesini elinden alarak
‘derse girmezsen kalırsın$ tehdidini
oluşturuyor.
Tüm bunlar öğrencinin kafasını
derslerden kaldırmamasına, sınavlar ve
dersler arasında boğulmasına neden
oluyor. Tek derdi dersleri geçmek
olan öğrenciler kendisine dayatılan
yoğunlukta boğulmaya mecburdur.
Kafasını kaldırıpta çevresinde neler
oluyor göremez, görsede ilgilenmez.
Ülkesinde açlık, yoksulluk var, vatanı parsel parsel satılmış, insanlar F tipi
tecrit hücrelerinde ölüyormuş umurunda olmaz.
Biz öğrencilerden istenen budur.
Sosyalleşmeyen, sorunlara kafa yorup
çözüm üretmeyen, sorgulamayan, vurdumduymaz, bir araya gelmeyen
bireyler yani robotlar oluşturulmak
isteniyor. Bilgi yüklü robotlar haline
gelelim ki şirketlerde patronların beğenisini kazanalım, sömürüye ses çıkarmayalım.
Sınavların yoğunluğu,devam
zorunluluğu,çan eğrisi sistemi birbirini
tamamlayan ve tek tip öğrenci yetiştirme politikasının parçasını oluşturuyorlar.Tek tip öğrencide düzenin
bekası için ideal insan tipidir.
Biz öğrenciler bu yoğunlukta
boğulmamalı bize dayatılan bu politikaya karşı çıkmalıyız. Kafamızı kaldırıp çevremizde olup bitenleri takip
etmeli, sorunlara kafa yorup bir araya
gelmeliyiz. Sınav sistemi tek başına
geleceğimizi belirleyen bir olgu olmamalı. Geleceğimiz sınav sistemine
tabi olmamakta ve eğitim sistemine
karşı mücadele etmektir.Bizler ülkemizin ve tüm gençliğin onuru olarak;
bağımsız, demokratik ve sosyalist bir
ülke ve eğitim sistemi için mücadele
edelim ve kazanalım.
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Polisin “Komplo Düzenle
Hapse At” Uygulamasına
İzin Vermeyeceğiz
Ankara
Komployla tutuklanıp 10 aydır hapiste tutulan devrimcilerin serbest bırakılması için 8 Ocak’ta
Ankara Adliyesi
önünde eylem yapıldı. Okunan açıklamada tutsaklardan
Hakan Yılmaz'ın
göndermiş olduğu
mektup okundu. Antalya
Mektubun ardından,
yapılan hiçbir baskının tutsakların
sahiplenilmesini engelleyemeyeceği
söylendi.
12 Ocak’ta ise Yüksel
Caddesi’ndeki eyleme devam edildi.
Tutsak devrimciler için açılan masada “Türkiye'de hukuk yok mu? Adalet
istiyoruz!” bildirileri dağıtıldı ve 13
Mart’taki mahkemeye çağrı yapıldı.
Tutsaklardan Hakan Yılmaz’ın mektubunun da okunduğu basın açıklamasında “komployla tutuklanan devrimciler serbest bırakılana kadar her
salı 13.30'da Ankara Adliyesi önünde, her cumartesi 18.00'da Yüksel
Caddesi'nde olamaya devam edeceğiz.
13 Mart günü Ankara Adliyesi'nde tutsak arkadaşlarımızın mahkemesinde
olacağız. Onları AKP'nin adaletsizliğine mahkum etmenize izin vermeyeceğiz!” denildi.

Hatay
Halk
Cepheliler,
Ulus
Meydanı’nda arkadaşlarının özgürlük
taleplerini haykırmaya devam ediyor.
12 Ocak’taki eylemde polisin provokatörleri işbaşındaydı. Eylem başlar
başlamaz iki kişi halkın eyleme olan
ilgisini dağıtmaya çalıştı.
Halk Cepheliler, devrimcilerin
gerçekleri dile getirdikleri, vatanın

emperyalizme satılmasına karşı oldukları için tutsak olduklarını anlattılar;
provokatörleri ve polisi de teşhir ettiler. Teşhir karşısında etrafta bulunan
halk, alkışlarla Halk Cephelilerin
yanlarında kaldılar. Bunun üzerine
polis eylemi sabote etmek için gönderdiği provokatörlerini kendisi susturmak zorunda kaldı.

Arkadaşlarımızı
Sahiplenmemize
Engel Olamazsınız!
Halk Cepheliler tüm engellemelere
rağmen her cumartesi ulus meydanında arkadaşlarının özgürlük taleplerini haykırmaya devam ediyor.
12 Ocak 2013 tarihin de Halk
Cepheliler saat 15.00’da yine
Antakya/Ulus Meydanındaydı. Basın
açıklamasına başlar başlamaz
AKP’nin polisleri provokatörlerini
devreye soktu ve iki provokatör son
sesleriyle “Nergis Alın Gelin Nergis
Alın” diyerek ve maymunluklarıyla
Halk Cephelilerin seslerini kısacağını sandılar. Halk Cepheliler ise basın
açıklamasını okuduktan sonra sloganlar eşliğinde oturmaya eylemine
geçtiler ve tüm eylem boyunca son
sesleriyle provokatörleri teşhir ettiler.

Arkadaşlarının hangi
gerekçelerle tutuklandıklarını halka
anlatan
Halk
Cepheliler daha sonra söyle devam ettiler
“Halkımız!
8
Mayıs’tan bugüne bu
meydanda oturmaya
devam ediyoruz.
Halkımızın ilgisi karşısında çaresiz kalanlar keyfi kimlik kontrolleri ve gördüğünüz bu provokasyonlarla bizi engellemeye çalışıyorlar. Yapın devam
edin biz daha güçleniyoruz.
Provokasyonlarınıza gülen siz ve
provokatörlerinizden başkası değil
gördüğünüz gibi halk yine yanımızda. Biz bu meydanda 5 yıl 10 yıl 20
yıl da olsa oturmaya devam edeceğiz”. Bu sözlerden sonra çevrede
provokasyonu gören halk alkışlarla
destek verdiler. Halkın desteğini
gören AKP’nin polisleri ilk önce güldükleri maymunlarına eylemin sonlarına doğru yanlarına giderek sessiz
olmalarını istediler. Yarım saatlik
oturma eylemi provokatörlerin engelleme çalışmalarından dolayı uzatılarak 45 dakika sürdü. Eylemin sonunda halkın destekli alkışlarıyla provokatörlere tepkiler gösterildi. Eylemde
provokasyonu gören içinde Sodap,
Kaldıraç ve diğer demokratik kurumlarında bulunduğu 6 kişilik bir grup
da destek oldu. Halkın eylem boyunca desteklerini esirgemediği ve 10
kişinin katıldığı eylem tüm provokasyonlara rağmen haftaya aynı yerde olunacağı söylenilerek son verildi.
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Ocak

günü

Kışlahan
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Meydanı’nda Halk Cepheliler bir
eylem yaparak komplo sonucu tutuklanan devrimcilerin serbest bırakılmasını istediler. 30 kişinin katıldığı
eylemde devrimcilerin iki aydan beri
hukuksuz bir şekilde Antalya L Tipi
Hapishanesi’nde tutsak oldukları
anlatıldı. Devamında, yapılan bu saldırılar karşısında boş durulmayacağı,
hukuksuzluğun her yerde teşhir edileceği vurgulandı. Halk Cepheliler

eylemlerine hapishane önünde de
devam edeceklerini belirttiler.

Adana
Mayıs ayından beri İnönü
Parkı’nda oturma eylemi yapan Halk
Cepheliler 12 Ocak günü de eylemlerine devam ettiler. “Baskılar,
Gözaltılar, Tutuklamalar Bizi
Yıldıramaz” pankartının açıldığı
eylemde açıklamayı Tahsin Sağaltıcı

yaptı.
Sağaltıcı, 2012 Kasım ayında
Karataş Kadın Kapalı Hapishanesi’ne
gelen yeni müdürün kadın tutsaklara
keyfi olarak ayakkabı araması dayattığı belirtilerek, "Aralarında Selda
Özçelik ve Güzin Tolga’nın da olduğu devrimci tutsaklar bunu protesto
ederek görüşe çıkmamaktadırlar”
denildi. Açıklama bitirildikten sonra
on dakika oturma eylemi yapıldı.

Ne Emperyalizm Ne de Faşizm Devrimci Tutsakları Teslim Alır!
Tek Tip Elbise Dayatmasına Karşı Direndik, Kazandık!
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İzmir
Şadi Özpolat, Alman emperyalistlerinin tek tip elbise
dayatmasına karşı Süresiz Açlık Grevi direnişinin 29.
gününde elbiselerini geri alarak ve tek tip elbise dayatmasının olmadığı bölüme alındı ve direnişini zaferle sonlandırdı.
TAYAD’lı Aileler, emperyalizme ve
faşizme karşı direnmeden hak kazanılamayacağını gösteren
Şadi Özpolat’ın zaferle sonuçlanan direnişini tüm basın
emekçilerine ve halka anlatmak için 11 Ocak günü
Alman Konsolosluğu önünde eylem yaptı.
“Alman Emperyalizmi Devrimcilere Tek Tip Elbise
Giydirmedi, Direndik Kazandık” pankartının açıldığı
eylemde TAYAD’lı Aileler adına Nagehan Kurt tarafından yapılan açıklamada, “Oğlumuz Şadi Özpolat Alman
emperyalizminin dayattığı tek tip elbiseye karşı direndi,
kazandı. Türkiye faşizmi evlatlarımıza tek tip elbise giydiremedi, Alman emperyalizmi de giydiremedi, giydiremeyecek! İçeride Şadi evladımız direndi, dışarıda bizler
her hafta yaptığımız eylemlerle direnişe destek olduk.
Direndik kazandık.” dedi. 25 kişinin katıldığı eylemde “Tek
Tip Elbise Giymedik Giymeyeceğiz”, “Yaşasın Direniş
Yaşasın Zafer”, “Devrimci Tutsaklar Onurumuzdur” sloganları atıldı.
Kocaeli Gençlik Derneği de 10 Ocak’ta yaptığı yazılı bir açıklama yaparak, kazanılan zaferi kutladı.
Açıklamada, “Alman emperyalizmi kaybetti, Şadi Özpo-
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lat kazandı. Bu direniş bir kez daha herkese
sadece direnenlerin kazanacağını göstermiştir.”
denildi.
İzmir’de ise 12 Ocak günü Kemeraltı girişinde TAYAD’lı Aileler tarafından eylem
yapıldı. “Direndik Kazandık Tek Tip Elbise
Giymedik Giymeyeceğiz!” yazılı pankartının
açıldığı eyleme 16 kişi katıldı. “Bedreddinlerin,
Pir Sultanların, Mahirlerin, 84’de hapishanelerde tek tip elbiseye karşı direnenlerin, Büyük
Ölüm Orucu Direnişinde şehit düşenlerin yoldaşlarıyız” denilerek, dayatmalara karşı direnme, baş eğmeme geleneği vurgulandı.

Vatanseverler Emperyalizme Direniyor,
İşbirlikçiler Saldırıyor
Hatay Halk Cepheliler 9 ve 10 Ocak günleri Tavla’da
“Emperyalist Saldırılara Direnen Suriye Halkının
Yanındayız” diyerek 13 Ocak tarihinde Tavla’da yapılacak eyleme çağrı yaptılar.
13 Ocak günü Atatürk anıtının önünde toplanan Halk
Cepheliler basın açıklaması yaptılar. Açıklamayı yapan
Süleyman Zorman, halkın AKP yönetimi tarafından nasıl
kandırıldığından ve vatanın Amerika’ya nasıl peşkeş
çekildiğinden bahsetti. Daha sonra yürüyüşe geçen Halk
Cephelilerin önü jandarmalar tarafından çevrildi. 1 saat
jandarmalarla tartışan Halk Cepheliler, eyleme katılan halkın da “artık yürüyelim” demesiyle yürüyüşe geçtiler.
Barikatın üzerine yürüyen halka jandarmalar coplarla ve silah dipçikleriyle vurarak saldırdı. Saldırı sonrası
insanların çeşitli yerlerinde yaralar, ezikler oluştu, kolları kırıldı.
Halk Cepheliler yaptıkları konuşmalarda, saldırıların
kendilerini yıldıramayacağını, belde belde gerçekleri
anlatmaya devam edeceklerini vurguladılar. Halaylar
eşliğinde devam eden eylem 20 Ocak Antep mitingine çağrı yapılarak sona erdi.
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AKP Zulmüne Karşı Mücadelemizi
Her Yerde Herkese Taşıyacağız!
Halk Cepheli’ler tencere tava eylemlerine İstanbul,
Ankara ve İzmir’de devam ettiler. Halkı AKP zulmüne karşı birlik olmaya çağıran Cephe’liler, boş tencere ve tavalarıyla zulmü karşı direnme çağrısında bulundular.
İstanbul-1 Mayıs Mahallesi
12 Ocak’ta Halk Cephesi, 1 Mayıs Mahallesi’nde tencere tava eylemiyle mahallede yürüyüş yaptı. AKP’nin
faşizmine karşı devrimci mücadelenin alternatif olduğunu ve kurtuluşun düzende değil devrimde olduğunu söyleyen Halk Cepheliler okunan basın açıklamasında
“AKP’nin faşist yasalarına, işkencecilerinin komplo tezgahlarına karşı haklılığımızla, meşruluğumuzla ve baş
eğmezliğimizle halka umut olmaya, halk düşmanlarına korku salmaya devam ediyoruz” diyerek ıslıklarla ve marşlarla sonlandırdı yürüyüşü.
Sloganların atıldığı yürüyüşün ardından Halk Cepheliler
dergi dağıtımına çıktılar.
İstanbul-Gülsuyu
12 Ocak akşamı Gülsuyu-Gülensu Mahallesi’nde tencere-tava eylemi yapıldı. Eylem dernek sokağından başlayıp Heykel Meydanı, Çeşme Durağı yolu kullanılarak
Fatma Hanım Meydanı’nda yapılan basın açıklamasıyla
devam etti. Yol üzerindeki kahvehanelere bildiri dağıtıldı ve milyonları örgütleyeceğiz kampanyası ile ilgili bilgi verildi. Eylem sırasında çalınan davul zurna halkın yoğun
ilgisini çekti. Halk camlardan balkonlardan çıkarak eylemi merakla izledi.
Yapılan açıklamada halka,
AKP'nin zulmüne karşı direnmekten başka bir yol olmadığı ve zamlara zulme karşı Halk Cephesi saflarında birleşme çağrısı yapıldı. Ayrıca mahallede devrimcilere
yönelik baskıların, tutuklamaların milyonları örgütlememize engel olamayacağı vurgulandı ve yol boyunca kuşlamalar yapıldı. Yapılan basın açıklamasının ardından

Gülsuyu

davul, alkışlar sloganlar ve marşlar eşliğinde Heykel
Meydanı’na gelinerek burada ateş yakıldı. Yakılan ateşin
başında halaylar çekilip türküler söylendi.
İstanbul-Nurtepe
Halk Cepheliler, Çayan Mahallesi’nde 13 Ocak günü
tencere tava eylemi yaptı. Eylem sırasında yapılan çağrıda “Mahallemizde hırsızlığa karşı birlikte mücadele edelim, emeğimizi sömürenlerden birlikte hesap soralım,
yıkımlara, zamlara, tecrite ve katliamlara sessiz kalmayalım, demokratik haklarını kullanan insanlarımızın evleri basılıyor, suçları uyuşturucuya, yozlaşmaya ve hırsızlığa karşı mücadele etmek, AKP halk düşmanı katil ve işbirlikçidir.” denildi. Eylem sloganlarla bitirildi.
14 Ocak’ta ise Atatürk ve İnönü mahallelerinde Halk
Cepheliler tarafından “Tutuklamalar Milyonları Örgütlememizi Engelleyemez!” yazılamaları yapıldı.
İstanbul-Şişli
Şişli Pangaltı ve Osmanbey civarında F Tipi Film’in
ve Halk Cephesi’nin başlattığı, “AKP Zulmüne Karşı
Milyonları Örgütleyeceğiz” kampanyasının afişleri asıldı. TAYAD'lılar tarafından yapılan afişleme sonunda 80
adet F Tipi Film afişi olmak üzere 105 afiş asıldı.
İzmir-Doğançay
Her hafta Cumartesi günü Doğançay Köyü’nde yapılan tencere tava eylemine 5 Ocak’ta Konak’ta devam edildi. Konak YKM’nin önünden Kemeraltı girişine kadar
yürüyüş yapıldı. Sloganlarla başlayan yürüyüş alkış ve ıslıklarla, tencere tava sesleriyle Kemeraltı girişine kadar sürdürüldü. Kemeraltı girişine gelindiğinde burada da bir açıklama yapıldı. Açıklamada, AKP’nin halkın örgütsüzlüğünden kaynaklı bu kadar pervasız davrandığına, güçlü
ve çok olanın halk olduğuna, birlik olmamız, bizden çalınanlar için mücadele etmemiz gerektiğine vurgu yapıldı.
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Ankara
13 Ocak günü Mamak, Şirintepe
Mahallesi'nde toplanan Halk
Cepheliler yapılan açıklamada
“AKP'nin her hakkımızı istediğimiz
zaman üzerimize attığı gaz bombalarından, plastik mermilerinden, karakollarındaki işkencelerinden ve hapishanelerinden korkmuyoruz. AKP'den
korkmuyoruz. AKP zulmünü hep birlikte yeneceğimizi biliyoruz. Çünkü
biz milyonlarız. Milyonları ve örgütlü bir halkı hiçbir güç yeneme.”
denildi. Eylem sloganlarla bitirildi.
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Ülkemizde Gençlik

Gençliğin
Gündeminden

Üniversitelerde Yolsuzluk Diz Boyu!
YOLSUZLUĞA, YALANA VE DOLANA
KARŞI GÜCÜMÜZ BİRLİĞİMİZDİR!

Yolsuzluk, sahtekarlık, zorbalık, yalan ve dolan...Ve daha birçok şey sıralayabiliriz.
Bu düzen kendini bunlarla ayakta tutuyor. Nerede bir yalan
dolan, nerde bir pislik varsa altında bu köhnemiş düzenin
bir parçasını buluyoruz. Düzen karşımıza çıkardığı bozuk
düzenin devamını faşizmi kurumsallaştırarak getiriyor.
Kendine bakanlıklar kuruyor ve tüm ikiyüzlülüklerinin
üstünü örtecek kurumsallaşmalar yaratıyor. Bunun için de
eğitimdeki gericiliğini örtebilmek ve faşist düzenini kalıcılaştırmak amacıyla 80 cuntasıyla beraber YÖK'ü kurmuştur. Üniversiteler üzerindeki, yani tüm gençliğin
üzerindeki politikalarını YÖK ile yaymaktadır bu düzen.
AKP’nin YÖK’ü, geçtiğimiz hafta yolsuzluklarının
biriyle daha gündeme geldi. Muhalif RadHack grubu
Hacettepe Üniversitesin'e düzenlediği siber saldırıda yolsuzlukla ilgili birçok belgeyi açığa çıkardı. Açığa çıkan
belgelerde üniversitenin eski Genel Sekreteri Prof. Turhan Menteş üniversite gelirlerini Hacettepe Üniversitesi
Gençlik ve Spor Kulübü Derneği hesabına aktararak yolsuzluk yaptığı yer alıyor. Buradan açık olarak görülmektedir ki, bu ülkenin eğitim kurumunun tek amacı gelecek
nesile
bilinçli, eğitimli gençler yetiştirmek değil, öğrenSayı : 348
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2013

Okuru, Dağıtımcısı,
Yazarı Olduğumuz Yürüyüş Bizimdir!
Dağıtım Sayısını 2’ye Katlayalım!
İstanbul
Alibeyköy’de İrfan Ağdaş’ın katledildiği mahallede
yapılan toplu satışta İrfanların sesi halka ulaştırıldı. 16 Ocak
günü Alibeyköy-Karadolap Mahallesi’nde Yürüyüş dergisinin 347. sayısı anlatıldı. Kapısı çalınan evlerde özellikle, devrimci tutsak Şadi Özbolat’ın direnişi ve zaferi anlatıldı. “Şadi Özbolat, tek tip elbiseye karşı direndi ve kazandı, sizinle bu zaferi paylaşmak için kapınızı çalıyoruz” denilen toplu satışta 87 dergi halka ulaştırıldı.
Hatay
Halk Cepheliler 8-9-10 Ocak günlerinde Yürüyüş Dergisi’nin 346. sayısının dağıtımını yaptılar. Antakya Serinyol’da 75, Merkez’de 60, Harbiye’de 35; Samandağ
Tomruksuyu’nda 45, Mağaracık’ta 36, Merkez’de 80, Tavla ve Saman Kaya’da 80 dergi halkımıza ulaştırıldı. Çalışma esnasında, 20 Ocak’ta yapılacak olan “Emperyalist
Müdahaleye Hayır” mitingine çağrı da yapıldı.
Antakya Serinyol’da da 64 adet Yürüyüş Dergisi ile 150
adet Gaziantep mitingine çağrı bildirisi dağıtıldı.
15 Ocak günü de Gümüşgöze beldesinde 200 adet
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nın''aylıktan kesme cezası olduğunu görüyoruz. Bu ülkede demokratik hak talep etmek suç sayılıp yıllarca hapis
cezası verilirken yapılan yolsuzluk için sadece aylıktan kesme cezasının verilmesi ülkemiz demokrasisini
açıklıyor. Demokrasi kelimesini ağızlarından düşürmeyenler yolsuzluklara sesini çıkarmıyor. Çünkü onlar bunları istiyor, bozuk düzeni böyle devam ettireceğini sanıyor. Ama bu ülkenin devrimci gençleri olarak yapılan tüm
yolsuzluklara, haksızlıklara karşı mücadele ediyor ve altarnatif biziz diyoruz.
Alternatif biziz!
Çünkü, bu düzenin ve eğitim kurumlarının artık tutunacak dalı kalmamıştır. Nerede bir pislik, nerede bir ahlaksızlık ve nerede bir yolsuzluk olsa altından bu düzenin temsilcileri çıkıyor. Dün İstanbul Üniversitesi'nde olan yolsuzluk olayı anlık gelişen bir durum değildir. Yolsuzluk,
hırsızlık, çalma-çırpma bu düzenin özünde vardır. Bugün
yaşanan yolusuzluk aslında günümüzde çarpık düzenin bir
yanszımasıdır. Bu yüzden bir kez daha belirtiyoruz ki; bu
yozlaşmış düzeni değiştirecek olan biz gençliğiz. İşçi, köylü, öğrenci tüm gençlik el ele vererek bizden çalanlara ve
bizi soyanlara karşı mücadele edelim.
mitinge çağrı bildirisi ile 50 adet Yürüyüş dergisi halka
ulaştırıldı.
İzmir
4 Ocak günü Uzundere Köyü’ne gidildi. Köyün geçim
kaynaklarından olan ot toplayıp satma işini yapan köylü
kadınlarla sohbet edildi, yapılan sohbette işimize, emeğimize, inancımıza değer vermeyen AKP’nin uygulamaları teşhir edildi. Uzundere’de 28 dergi okurlarına ulaştırıldı.
6 Ocak günü de Yamanlar Onur Mahallesi’nde 10 Yürüyüş okuru toplu dergi dağıtımı yaptı. Tek tek evlerin kapısının çalındığı, coşkulu geçen dergi tanıtım çalışmasının
sonunda 89 dergi halka ulaştırıldı.
13 Ocak'ta ise Güzeltepe Mahallesi’nde sekiz Yürüyüş
okurunun yaptığı tanıtım çalışmalarının sonunda 112 dergi, okurlarına ulaştırıldı.
Ayrıca Yamanlar Mahallesi’nde de 50 Yürüyüş dergisi
halka ulaştırıldı.
Adana
Akkapı Mahallesi’nde Halk Cepheliler tarafından 10
Ocak günü yapılan 3 saatlik dağıtımda 22 dergi halka ulaştırıldı. 20 Ocak’ta Gaziantep’te yapılacak olan “Suriye’de
Emperyalist Müdahaleye Hayır” mitingine çağrı da yapıldı.
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Liseliyiz Biz

Öncelikle özlem ve bağlılıkla
sıkıca kucaklıyor Özgür Tutsaklar
cephesinden selamlarımı iletiyorum. Biz iyiyiz; moralimiz, coşkumuz tarihimize yakışır şekilde her
daim iyi, umarım siz de iyisinizdir.
Ben Türkan Türkoğlu. 13
Kasım'da Siyasi Şube'ye bağlı sivil
polislerce
Okmeydanı'ndan
kaçırıldım. Siyasi Şube'de 4 saat
boyunca ters kelepçeli ve ayakkabısız bir şekilde ayakta bekletildim. Bu süre boyunca Siyasi Şube
polislerinin psikolojik işkencelerine maruz kaldım. Ertesi gün savcıya
çıkarıldığımda "suç"larımı da öğrenmiş oldum; 20'ye yakın katıldığım
demokratik eylemler, basın açıklamaları. Tabi, bunlar görünürdeki
neden.
Bu yaşadıklarımızın, gözaltına
alınmamızın, tutuklanmamızın,
üzerimize sıkılan kimyasal gazların asıl nedeniyse bizden korkmaları. Nasıl korkmasınlar ki... 1314'ünde çalışmak zorunda bırakılıp
"hayat kavgasına"na atılan çocuklarımızın, oğlunun dershane parasını
ödeyemediği için hapse atılan anaların, buna dayanamayıp intihar
eden evlatlarının bütün öğrencilik
yaşamı boyunca yoksulluğun ezikliği hissettirdikleri gençlerin öfkesinden korkuyorlar.
Bu öfkeyi onlar büyüttü. Öfke
büyüdükçe korkuları da büyüdü.

Leselilerin
Sesi
Ben Refhan Tümer Lisesi 10.
sınıf öğrencisiyim. Benim okulumun önünde sürekli olarak polis
beklemektedir. Polisler okuldaki
öğrencilere keyfi olarak kimlik
kontrolü yapmakta kimliği yanında olmayan öğrencileride tarta-

Tutsak Dev-Geçliler’in sesi;
Tutsak Dev-Gençli̇ler Serbest Birakilsin!
Tutsak Dev-Genç'li̇ler Onurumuzdur!
GÜRKAN TÜRKOĞLU SERBEST
BIRAKILSIN!
Yeri geldi onların öfkesini
kuşanıp mücadele eden biçlerden
korkup saldırdılar, yeri geldi
halkın ekmek talebine. Ama şunu
biliyorlar ki, vatanımızı Amerikan
üsleriyle doldurmalarının; sokaklarda, karakollarda hayatın her
anında halka yaptıkları işkencelerin, Roboski'de tepesine bombalar yağdırdığı; dilini, kültürünü,
yasakladıkları halkımızın acılarının hesabını soracağız.
Vatanımızı savunurken nasıl serden geçtiğimizi, cgeçeceğimizi
biliyorlar, bundan korkuyorlar.
Adalet hak edenin hakkını
almasıdır. Hakkımız olan; katillerin hesap verdiklerini görmek,
sağlıklı bir evde insanca yaşamak,
aç karınlarımızın doyması,
vatanımızın bizim olması, emeğimizin karşılığını alabilmek... Bunları
istiyoruz, adalet istiyoruz.
Onlar ise adaletsizlikleri
büyütüyorlar. Haklı taleplerimiz
karşısında acizler. Bizi suçlayacakları hiçbir şey yok, halka verebilecekleri hiçbir şey yok. Bu nedenle düşüncelerimizi ev özlemlerimizi mahkum etmeye çalışıyorlar.
Bunu başaramadıklarında da komplolar tezgahlalıyorlar.
Komplolar düzenin aczidir.
Düşünceleri uğruna mücadele edenler karşısında tecrit gibi, komploları

kalamakta, okula almamaktadır.
Okulun önünde beklemelerinin
sebebi ise okul önünde bildiri
dağıtımlarını arnaşist faaliyetleri
ve uyuşturucu satıcılarını engellemekmiş.
Oysa ki, okulun değil önünde,
içinde bile uyuşturucu kullanılmaktadır. Sürekli olarak okulla bir
ilgisi olmayan gençler içeriye girmekte uyuşturucu satmaktadır.

da acizliklerinin bir sonucudur.
Korku insana herşeyi yaptırır.
Hele onların korkusu. Boşuna söylememiş şair; "Hiç bir korkuya
benzemez/ vatanını satmanın korkusu" diye. Ama tarihi, korkakların
yazdığı da dünyada görülmemiştir,
son sözü hep direnenler söylemiştir.
Komplolar onların işi olsun.
Bizler en güzel düşümüzü gerçek
kılmak için bildiğimiz yolda yürümeye devam edeceğiz. Biz DevGenç'liler nasıl faşizmin korkusuysak dışarıda, hapishanelerde de
ışığı olacağız hürriyetin. Na komplolara ne tecrite boyun eğdik,
eğmeyeceğiz de.
Buradan hepinizi yarınlara olan
inancım ve Dev-Genç'li coşkumuzla selamlıyorum.

Polis bunları görmemezlikten geliyor. Bilerek göz yumuyor ve nasıl
bir işbirliğinde olduğunu okulun
bütün öğrencileri de görmektedir.
Bizim okulun önünde bunlara karşı mücadele eden insanlara
saldırmak için bekliyorlar.
Ailelerimizde polis yaptığı bu
işbirliğini görüyor ve Liseli DevGenç'lileri desteklediklerini söylüyor.
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Belçika'nın Genk şehrinde üretim
yapan Ford fabrikası işçileri, fabrikanın kapatılmasına karşı direniyordu. Emperyalist tekel Ford işçilere
yeni bir oyun daha hazırladı; işçileri
3 ay daha yüzde 40 zam yaparak çalıştıracağını açıkladı. Ford'un amacı
yeni üretim yapacağı yeni-sömürge
ülkelerde üretime geçene kadar zarar
etmemek.
İşçi sendikaları, bu yeni kandırmacayı
işçilere
sundular.
Referanduma gidildi. İşçilerin yüzde
54'ü bu oylama da evet oyu kullandı.
Emperyalist tekel Ford, yeni kandırmaca için fabrikanın kapılarını açtı.
Ancak emekçiler fabrikaya girip,
üretim yapmayı reddetti. İşçiler, fabrikaya giren, üretime katılan, bu kandırmacayı kabul eden emekçilere
çağrı yaptılar. Fabrika önünde durarak, fabrika girişini engellediler.
İşçiler direnirken, bu direnişin
başından beri işçilerin yanında olan
Belçika Anadolu Federasyonu üyeleri
de bu direnişi destekledi, üretim
yapılmamasını istedi.
Emekçilerin direnişi sürerken,
fabrika önüne Genk Valisi Wim Pries
geldi. İşçiler, validen fabrikanın kapatılmamasını istediler. Ford işçileri
kapatma kararının, açlık, yoksulluk
olacağını, işsizliğin binlerce Ford
işçisinin yaşamını tüketeceğini bilerek direniyorlar.
Ford işçileri haklı direnişlerini
çadırlarında, fabrika önünde nöbet
tutarak sürdürüyorlar...

Ford'un Oyununa Gelmeyelim
derhal serbest bırakılması
istendi. Eylem “Gündoğdu”
marşı ile bitirildi.

BİZİM GENÇLİK DERGİSİNİN GİRMEDİĞİ
KAPI BIRAKMAYALIM!
10 Ocak günü Almanya'nın
Duisburg şehrinde Türkiyelilerin
yoğun yaşadığı Marxloh semtinde
Avrupa'da Bizim Gençlik gazetesinin
dağıtımı yapıldı.
Mahalledeki esnaflara gazete tanıtıldı. Gençlerin ırkçılığa karşı çıkardığı gazete olduğunu öğrenen halk
"gençlere destek olalım" diyerek
gazeteyi aldı. Çalınan kapılardan
girilen evlere gazete tanıtımı ve yeni
açılan Gençlik Derneği’nin duyurusu yapıldı. Camiye de gidilerek, ırkçılık üzerine sohbet edildi.
11 Ocak günü Duisburg'un
Hamborn pazarında gazete tanıtımına çıkıldı. Bir saat süren gazete tanıtımında insanlara gazetenin içeriği ve
Almanya'daki ırkçılık sorunu anlatıldı.

Berlin'de 18.
Rosa Lüksemburg
Konferansı
Gerçekleştirildi
18 yıldan beri Junge Welt gazetesinin düzenlediği geleneksel Rosa
Lüksemburg konferansı 2013 yılında
12 Ocak tarihinde Berlin'deki
Urania'da gerçekleşti. Avrupa'nın
farklı ülkelerinden çok sayıda antifaşist, sosyalist, devrimci örgüt ve kişi

katıldı. Konferansa 1800 kişi katıldı.
Halk Cephesi de enformasyon standıyla konferanstaki yerini aldı.
Konferansın ana konusu olan
ve 900 kişinin izlediği "Düşman
Solda Duruyor" başlıklı bölümde
yazar Susann Witt-Stahl, avukat
Gabriele Heinecke, Thüringen Eyalet
Meclisi Sol Parti grup başkanı Bodo
Ramelow, DKP (Alman Komünist
Partisi) başkan yardımcısı Patrik
Köbele ve Uluslararası Tecritle
Mücadele Platformu temsilcisi Sandra
Bakutz katıldı.
Bakutz, 129 maddesinden söz
ederek, “Bu yasadan yargılanmak
için, Almanya’da hiç bir suç işlemek
gerekmiyor. Başka bir ülkede, örneğin Türkiye'de suç olarak görülen ya
da takip edilen bir olayı, sözde desteklenmesi Almanya'da terörist olarak
yargılanmasına yetiyor. Bu herhangi
bir kültürel faaliyet olabilir, siyasal ve
demokratik faaliyetler de, tıpkı
Anadolu Federasyon üyelerinde olduğu gibi, tamamen yasal ve demokratik faaliyetler de bu maddenin kurbanı
olabiliyor.” dedi.

İLKAY İŞLER VE
TÜM DEVRİMCİ
TUTSAKLARA
ÖZGÜRLÜK
Almanya'nın Düsseldorf şehrindeki Türk Konsolosluğu önünde 11
Ocak günü “İlkay İşler'e Özgürlük”
eylemi yapıldı. Sloganlarla başlayan
eylemde, İşler’in keyfi olarak
Türkiye’de tutsak edildiği belirtilerek,
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AVRUPA’daki BİZ
Avrupa’daki̇ 16 Bi̇n Dönerci̇ Dükkanını Coca-Cola Yeni̇leyecek!

Tek İstedi̇ği̇yse Döneri̇n
Yaninda Cola İçme Zorunluluğu
Coca-Cola, Almanya’daki 16 bin
döner restoranını tasarlayacağını açıkladı.
The Coca-Cola Company Başkan
ve
CEO’su
Muhtar
Kent,
Almanya’daki 16 bin döner restoranına günde 2 milyon kişi girdiği ve
artık döner Almanlar için de önemli
yiyecekler arasında yer aldığı için
Almanya’da yıllık döner cirosu 3.5
milyar Euro’ya ulaştığını, Coca-Cola
olarak Almanya’da gerçekleşen
Döner-Kebap Fuarı’nda yerlerini alacaklarını söyledi.
Kent, bunun için de bu 16 bin
döner restoranını yenilemeye talip
olduklarını söyledi. Yani baştan aşağıya
yeniden
döşeyecek.
Restorasyonlar için 8-9 farklı tasarım
üzerinde çalıştıklarını açıkladılar.
Hürriyet yazarı Vahap Munyar'ın,
Muhtar'a "Restoranların hepsinin
üzerine Coca-Cola mı yazdıracaksınız?" sorusuna şu cevabı veriyor;
"Hayır, öyle bir zorunluluk yok."
Kent’in ekibi (Coca-Cola)
Almanya’daki döner restoranlarına
yenileme desteğini "karşılıksız" verdiğini söylüyor ama hemen ardından
şunu ekliyor; “ONLARDAN
DÖNERİN YANINDA COCACOLA VEYA GRUBUN DİĞER
İÇECEKLERİNİN SERVİS EDİLMESİNİ İSTEYECEĞİZ"
Zorunluluk yokmuş, başka ne olacaktı acaba? "Kaz gelecek yerden
tavuk esirgenmez" misali yani. CocaCola, bu restorasyonlara yapacağı
yatırımın binlerce katını kazanacak.
Devede kulak kalacak yani bu restorasyonlara yapılan yatırımlar.
MC-DONALDS, COCA-COLA
gibi şirketler masum değildir. Bunlar
sıradan birer firma da değillerdir.
Karşılığında kat be kat kâr getirmeyen hiç bir işte de yer almazlar. Eli

kanlı, halk düşmanı firmalardır bunlar. Bu şirketlerin paraları ile döner
Amerika’nın katliamları, işkenceleri.
Hürriyet Gazetesi günlerdir dönercilerin bu teklife olumlu baktığını
yazıyor. Evet döner dükkanlarında
cola satılmıyor mu satılıyor, içiliyor
mu evet içiliyor. Bu engellenebilir mi
şu an için tamamıyla, evet zordur.
Çünkü hayatımızın bütün alanına
girmiştir. Tamamıyle kaldıramayız
insanlarımızın hayatından ama kültür
haline gelmesinin önüne geçebiliriz.
Kültür olmasının, bir beslenme alışkanlığı haline gelmesinin önüne geçebiliriz.
DÖNERCİLER ARTIK AYRANI DEĞİL COLAYI VERECEKLER DÖNERİN YANINDA!
Dönerciler ismini de değiştirsin
artık bu da olur, niye olmasın?
Dükkanların şeklini, rengini değiştiriyorsun, insanların ne içeceğine de
sen karar veriyorsun. Dönercilerin
MC Donalds’la arasındaki fark ne olacak? MC Donalds tarzı menüler olur.
Etlerimiz de zaten yavaş yavaş MC
Donalds’ın donmuş etlerine dönmeye başladı.
MC DONALDS tarzı şapkalar,
tepsiler, Cola şişeleri... Tam bir
Amerikan kültürü olacak.
Bu kültür artık sofralarımıza girecek.
Sırayla bunlar da gelecektir. Eğer
dönerciler bunu kabul ederse CocaCola reklamlarının olduğu giysiler de
giyerler.
Peki dönercilerimiz katledilirken
yanında olacak mıdır Cola? Tam tersine dönercilerimizi katleden ırkçı
kafa yapısının aynısına sahiptirler.
Muhtar Kent gibi kendini Amerikan
firmaları adına halkı kandırmaya
adamış satılmışlar dönercilerimizi
yanıltmasın.

DÖNERCİLER BÜYÜK BİR
PAZARDIR! KARALAMA KAMPANYALARI İLE TESLİM ALAMADILAR, ŞİMDİ BU YOLA
BAŞVURDULAR!
Coca-Cola bugün dönercileri yok
edebilse eder. Böyle bir gücü olsa
hemen yerine Mc Donalds'ı koymak
isterler. Ama bu güçleri yok. Çünkü
halkımızın kültürü çok derin. Damak
tadımızı hala koruyoruz.
Dönere karşı başlatılan karalama
kampanyalarının nedenini unutmayın!
Mc Donalds şirketinin dönercileri
yok etme çabasıydı, bunu bütün
dönercilerimiz bilmeli.
Döner etinden zehirlenen bir kişiyi Alman basını günlerce haber yapmış ve adeta dönercileri yok etmeye
yönelik kampanyaya dönüşmüştü.
Şu bir gerçek, özellikle
Almanya'da Mc Donalds'dan sonra en
çok yenilen yiyecektir döner. Bu
yüzden bu pazar onların iştahını
kabartıyor. Bu şekilde başaramadılar
şimdi bu yola başvurdular.
COCA-COLA
DÖNER
DÜKKANLARINI TEK TİPLEŞTİRMEK İSTİYOR!
Her dönercinin farklı dekorasyonu vardır. Herkes kendine göre döşer.
Kimisi memleketinin motiflerini,
kıyafetlerini andıran örtüler ile düzenler örneğin masalarını, duvardaki
tablolarını. Bir dönerci dükkanına
gittiğinde burası bizim dersiniz,
Anadolu’yu andırır çünkü.
Peki şimdi ne olacak? Mc Donalds
tarzı dönercilerimiz olacak.
Renkleri de büyük bir ölçüde kırmızı beyaz (colanın rengi) yapacaktır.
COCA-COLA ZEHİRLİ BİR
İÇECEKTİR!
Coca-Cola'nın bağımlılık yapma
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özelliği vardır, çünkü hammaddelerinden birisi cocadır. Bu bitki Latin
Amerika’da yetiştirilmektedir ve fazla içildiğinde bağımlılık yapmaktadır.
Yine diğer bir temel hammaddesi ise meyanköküdür.
Coca-Cola firmasında 23 yıl çalışan birisi meyan kökünün colada
kullanılması ile ilgili şunu açıklamıştır:
“- Meyan kökü ile beslenen canlılar arasında fare de bulunmaktadır.
Büyük şirketler tonlarca üretim yaptıkları için kepçelerle toplamaktadırlar meyanköklerini ve tonlarca
topladıkları için de fareleri ayıklamaya uğraşmamakta, daha doğrusu
uğraşamamaktadırlar. Bu yüzden de
meyanköklerini
içindekilerle beraber preslemekte
sadece kalan deri, ayak, bacak parçalarını elekten geçirerek ayıklamaktadırlar. Meyankökünün suyunun yanında farenin kanı, mide özsuyu vs. gibi sıvılar da karışmakta renk
siyah olduğu için estetik açıdan bir
sorun olmamaktadır. Tabii cola üretimi yapan şirketin kimyasal yöntemlerle bu özütü sağlığa zararsız hale
getirme ihtimali de var..."
Coca-Cola ve Pepsi'nin ortalama
pH değeri 3.4’tür. Uzmanlar bu asidin dişleri ve kemikleri eritmekte
yeterli oluğunu hatta temizliklerde de
etkili olduğunu söylüyorlar. Colanın

içinde karbondioksit olduğu ve vücudu zehirlediği de ayrıca belirtiliyor.
Çocukken bize okullarda şu öğretilir;
karbondioksiti vücuttan at oksijeni al.
İşte colanın içinde bu zehirden vardır.
Örneğin; bir et parçası Cola'nın içine konulduğunda pişer. Arabanın
tamponundaki pasların, pillerin ucundaki paslanmanın da cola ile rahatça
çıkartılabileceğini belirten uzmanlar, Cola üreticilerinin kamyonlarının
motorlarını temizlemek için yıllardır
Cola şurubunu kullandıklarını da
vurguluyorlar.
Yani biz adeta kimyasal bir maddeyi içiyoruz. Midemizi, bağırsaklarımızı bu içecek ile zehirliyoruz.
Türkiyeli dönerciler eğer bu teklifi kabul ederse halka başka bir
alternatif bırakmayacak. Eğer döner
yiyeceksen Cola içeceksin zorunluluğunu getirecek ve çocuklarımızı
gençlerimizi bağımlı hale getirecek.
Geleceğe kanser hastası bir toplum
bırakılmasına aracı olacaklar.
COCA-COLA
KÂRININ
%50’sini İSRAİL ORDUSUNA
AKTARDIĞINI AÇIKLADI!
Coca-Cola'nın Amerikan emperyalizmini desteklediği bilinen bir
gerçek. Kazandığını Amerika’ya
aktardığınıda biliyoruz. Diğer bir
gerçek de Filistin halkının katili,
işgalci siyonist İsrail. Cola şirketi gelirinin bir bölümünü İsrail ordusuna

ÖZGÜR TUTSAKLIK
EMPERYALİZME KARŞI
DİRENMEK VE
TESLİM OLMAMAKTIR
Şadi Özpolat’ın Alman emperyalizminin dayattığı Tek Tip
Elbiseye karşı başlattığı süresiz açlık grevi 29. gününde zaferle sonuçlandı. Emperyalizme ve faşizme karşı ancak direnerek
haklarımızı kazanabileceğimizi gösteren Şadi Özpolat’ın zaferle sonuçlanan direnişini anlatmak için, 11 Ocak günü son kez
Yunanistan'ın Atina şehrinde bulunan Alman konsolosluğu
önünde bir eylem yapıldı.
Zaferi yalnızca direnenlerin kazanacağı bir kez daha haykırıldı. Yunanistan Halk Cepheliler konsolosluk önünde “Bu
bizim direnme geleneğimizdir. Baskılara asla boyun eğmedik ve
boyun eğmeyeceğiz. Tek tip elbise giymeyeceğiz dedik ve giymedik. Biz kazandık.” diye haykırdılar.
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aktardığını kabul etti.
Eğer dönercilerimiz Cola'nın bu
teklifini kabul ederlerse bu katliamlara aktarılan paralar için kullanılmış
olacaklardır. Bu firma bir katildir!
Dönercilerimizi diri diri yakan ırkçı,
faşist katilleri desteklerler özünde.
Kafa yapılarında bir fark yoktur.
Bizim geleneksel bir içeceğimiz
var AYRAN! Sağlıklı ve lezzetli bir
içecektir. Eğer dönercilerimiz zorunlu hale getirecekse bunu getirmelidir
Cola'yı değil. Zaten bütün gençler içiyor diyemezler çünkü bu farklı bir
noktadır. Bu şekilde halka başka bir
seçim bırakmıyorsunuz, dönerin
yanında Cola içeceksiniz zorunluluğu getirilecek. Bu bağımlılık yaratmaktır, bir kültür yaratmaktır.
Dönerin yanında içilmesi gereken
içecek Cola değildir, ayrandır, sudur.
Dönercilerimiz midelerimize çöplüğe çeviren fast food kültürünün
bir parçası olmamalıdır. Gençlere
Amerikan kültürünü yaymanın aracı
olmamalıdır.
Bütün dönercilerimize bu gerçeği anlatmalıyız! Halkımız gittiğiniz
her dönerciye Biz Mc Donalds değil,
kendi geleneksel döner dükkanlarımızı istiyoruz, kendi kültürümüzün
görmek istiyoruz bu mekanlara girdiğimizde demeliyiz.

Çocuklarımızın Can Güvenliği İçin
Üst Geçit İstiyoruz
İstanbul’da, Gazi Mahallesi’nde kurulan Gazi
Halk Komitesi tarafından, Dostluk İlköğretim
Okulu önünde üst geçit yaptırmak için imza toplamaya devam edildi. Halk Komiteleri 11 Ocak
günü Abdül Hamit Camii’sinde öğle namazı çıkışında 550, okul önündeyse 500’den fazla imza topladı. Otobüs sayısındaki yetersizlik, mahalledeki
hırsızlık ve uyuşturucu sorunlarını dile getirenler
oldu.

Birliğimiz Gücümüzdür
Elazığ'ın Yıldızbağları Mahallesi’nde 13 Ocak
tarihinde Yıldızbağları Halk Komitesi kuruldu.
Mahalle halkı komiteler ile mahallelilerin kendi
sorunun ancak kendilerinin çözebileceklerini
savunarak komitelerini kurdular.

KÜRT SORUNUNUN ÇÖZÜMÜ EMPERYALİZMDE DEĞİL,

Bağımsızlık Demokrasi Sosyalizm
MücadelesindeYitirdiklerimiz

Yitirdiklerimiz
26 Ocak - 1 Şubat

"Bir devrimci ayrılıklara alıştıkça güçlenir, çünkü bizlerin
ayrılığı sadece fiziki ayrılıklar. Aslolan öğrendiklerimizi gideceğimiz yerlere taşımak ve daha da geliştirmektir. İşte bunu
başarabildiğimizde ayrılmış olmuyoruz. Sürekli beraber oluyor ve aynı pratik, aynı düşünce için yüreğimiz atmış oluyor."
Mete Nezihi Altınay

rında direnerek şehit düştüler.
Cömert ÖZEN, 1966
Tokat Almus Durudere Köyü
doğumluydu. İstanbul’da
Ümraniye, Küçükarmutlu gibi
çeşitli gecekondu bölgelerinCömert Özen
Mete Nezihi Altinay
Ali Duran Eroğlu
de görevler aldı. 1991 yılının
ortalarında Tokat-Sivas bölgesinde gerillanın yapılanmasında görevlendirildi. Şehit
düştüğünde birlik komutanıydı.
Mete Nezihi ALTINAY,
1959 Mersin doğumludur.
Tevfik Durdemir Muharrem Özdemir
İmran Ayhan Devrimci Sol’un oluşumundan itibaren hareketin saflarındaydı.
Karadeniz Recai
Cunta yıllarında tutsaktı. ‘86-’91 yıllaDinçel Kır Silahlı
rı arasında devrimci hareketin yeniden
Propaganda Birliği
örgütlenmesinde büyük emeği vardır.
komutan ve savaşçıŞehit düştüğünde birliğin komutan yarlarından 7 gerilla, 30
dımcılığı görevini yürütüyordu.
Ocak
1996’da
Ali Duran EROĞLU, Tokat Artova
Hafik
Mustafa Aktaş Sivas’ın
Garkın Köyü 1975 doğumluydu. Tokat
İlçesi’nin Yukarı
Ticaret Lisesi’nde bir taraftar olarak
Asarcık Köyü yakınlarında oligarşinin
mücadelede yer aldı. Sivas katliamına
askeri güçleri tarafından kuşatıldıklakarşı eylemlerin örgütlenmesinde can-

Anıları Mirasımız
Yoldaşları Anlatıyor: Mete Nezihi
ALTINAY “Atılımı Mete'de
görüyordum en somut haliyle”
Atılımla daha netleşmişti görevlerimiz. Kaldığımız yere bir
arkadaşın arada bir uğrayacağı söylendi. Bu arkadaş Mete'ydi.
Aralık ayındayız. Sanki çok önceden görüşüyormuşuz gibi doğal.
Yaklaşık 1,5-2 saat kalmıştı, bu süre içinde sürekli konuşmuştu,
İspanya İç Savaşı, Sovyet Devrimi... Konu nereden açılıyor, nasıl
gelişiyordu takip etmekte zorlanıyordum. Nasıl bu kadar çok
şeyi biliyor diye düşündüm. Bu arada evde bize gerekli olan
eksikler neler olduğunu, evin giderlerini nasıl karşılayacağımızı
da öğretiyordu.
Yeraltını tanımıyorduk. Yeraltındaki insan ne komplocu
kafaya sahip olmalı, çevreyle bütün bağlarını kesmeli, ne de çatkapı eve gelme rahatlığını vermeliydi çevresine. Gerektiğinde
her şeyi denemeliyiz diyordu, en umutsuz durumlarda bile deneyebileceğimiz bütün şeyleri gözden geçirmeli ve denemeliyiz.

la başla çalıştı. 1994’te gerillaya katıldı.
Tevfik DURDEMİR, Antalyalı’ydı.
Uludağ Üniversitesi öğrencisiyken,
1986-87 gençlik hareketinin öncü öğrencilerinden biriydi. 1991’de illegal alana geçti. Bu dönemde tutsak düştü.
Buca Hapishanesi’nde gerçekleştirilen
özgürlük eyleminin ardından gerillaya
katıldı.
Mustafa AKTAŞ, 1989-90’da
Ankara DEV-GENÇ içerisinde bulundu. 1991’de emperyalist savaşa karşı
mücadelede tutuklandı. Tahliyesinden
sonra 1992 yılında gerillaya katıldı.
İmran AYHAN, 1966 Ağrı Tutak
doğumluydu. Azeri milliyetindendi.
İlkokul öğretmeni olarak mücadele
içinde yer aldı, daha sonra gerillaya katıldı.
Muharrem ÖZDEMİR, Tokat
Vavru Köyü 1971 doğumluydu. Tokat
Ziraat Meslek Yüksek Okulu öğrencisiyken mücadelede yer aldı. 1994 başlarında gerillaya katıldı.

Sonucu olumlu olduğunda bir yoldaşımızın hayatını kurtarırız
belki, belki önemli bir olanak yaratırız. Ama denemezsek hiçbir şey elde edemeyiz. Hayal kurun diyordu, bugün bir ev açtık,
yarın onlarca açacağız, hayallerimiz olmazsa açamayız ama.
Ve zor değil bunlar. İşte bu ilk gördüğümde anlattığın şeyler
daha hatırlayamadığım birçok şey var elbette. Daha sonraki
zamanlarda da hep böyle canlı, aceleci.
Atılımı Mete'de görüyordum en somut haliyle. O kadar
neşeli ve öyle canlıydı ki, "yetişemiyoruz" diyordu, "Şu
İstanbul'da otomobil yeterli gelmiyor artık bize, bizim hızımıza
helikopter lazım" diyordu. Bu kez onun üzerine geliştiriyordu
düşüncelerini, havada trafiğin ne kadar karmaşık olacağını anlatırdı.
12 Temmuz katliamı. Ben tam kayıplarımızın ne ifade ettiğini bilmiyordum. Bir süre kaldığımız yerden ayrıldık,
bu süre içinde Mete'yi göremedik. Daha sonra yeniden ilişkiler toparlanmaya başlandı, bana randevu yeri söylenmişti. Mete
gelecekti. Bu katliamın üzerine onun tanıdığı kişilerden dolayı çok daha farklı etkilenebileceğini düşünüyorum ve bu duyguları paylaşmak kolay değil, ne yapacağını bilememenin sıkıntısı içindeyim. Randevu sokağı epey uzundu, girdim ve yürümeye başladım, karşıdan gülerek geliyordu. Bu olasılık hiç yoktu kafamda. O anda savaşma cesareti ve kararlılığıydı o gülüşü. "Ne olacaktı ya, savaşıyoruz." İşte böyle yalın.

Kastamonu Küre doğumluydu.
DEV-GENÇ’liydi. 1 Şubat 1979’da
İnebolu Halkevi’nin faşistler tarafından bombalanması sonucu şehit
düştü.
Mehmet Maraş

Özer Elmas

DEV-GENÇ’in önder militanlarındandı. 1 Şubat 1980’de faşistlerin bir saldırı planını bozmak için
düzenlenen eylemde elindeki bombanın patlaması sonucu şehit düştü.
Musa Öznur

ES-KAD ve Eskişehir ÖZGÜRDER kurucusu olan Kandemir, 1
Şubat 1994’te geçirdiği trafik kazası sonucu aramızdan ayrıldı.

Turgay Koç

1957 doğumluydu. Bir emekçi
olarak devrim mücadelesine katıldı.
Şubat 1978’de İstanbul Şehremini’de
çalıştığı inşaatta sivil faşistler tarafından katledildi.
Fikret Kara

İTÜ öğrencisiydi. Cepheciler’in
saflarında anti-faşist mücadeleye
katıldı. 27 Ocak 1976’da faşistler
tarafından okul girişinde pusuya
düşürülerek katledildi.

İsmail Kandemir

-

28 Nisan 1966 Malatya doğumludur. 1980’lerin ikinci yarısında
Elazığ Fırat Üniversitesi öğrencisiyken mücadeleye katıldı. Önce
DEV-GENÇ’li, sonra Devrimci
Memur Hareketi’nin emekçilerinden oldu. Gözaltılar, tutsaklıklar
yaşadı. Yakalandığı hastalığın tedavisi için bulunduğu Fransa’da 27
Ocak 2003’te aramızdan ayrıldı.

Mustafa Suphi ve
Yoldaşları
- Mustafa Suphi
- Ethem Nejat
- Aşçıoğlu Bahaeddin
- Kazım Hulusi
- Kıralioğlu Maksut
- Hilmioğlu (İsmail) Hakkı
- Ahmetoğlu Hayrettin
- Hakkı bin Ahmet Ali
- Emin Şefik
- Süleyman Tevfik
- Manisalı Kazım bin Ali
- Maria (M. Suphi’nin eşi)
- Hatipoğlu Mehmet
- Hacı Mustafaoğlu
Mehmet
- Cemil Nazmi bin İbrahim
Ülkemizdeki sosyalizm mücadelesinin ilk önderlerinden Mustafa
Suphi ve yoldaşları, 28 Ocak
1921’de Ankara hükümetinin
düzenlediği bir komplo sunucu
katledildiler.
Suphi’nin mücadelesi 1908’de
Osmanlı baskısına karşı başladı.

28 Ocak 1998 Adana’da kaldıkları eve düzenlenen operasyonda ölüm mangaları tarafından katledildiler.
Besat, 1966 Boğazlıyan-Yozgat doğumluydu. Lise yıllarında Devrimci Sol’la tanıştı. 1988-’89’da Ankara Dil
Tarih’te DEV-GENÇ örgütlenmesinde yer aldı. Daha sonra
İç Anadolu Bölgesi’nde çeşitli sorumluluklar üstlendi. Gözaltı
ve tutsaklıklar yaşadı. 1997’den itibaren kırsal alana geçti, son
olarak Akdeniz Bölgesi Kır Silahlı Propaganda Birliği savaşçısıydı.
1976 Kayseri Pınarbaşı doğumlu Bülent, yurtdışında
Besat Ayyıldız
İngiltere’de mücadeleye katıldı, 1997’de gerilla olarak
Akdeniz dağlarına çıktı.
1972 Adana doğumlu Mehmet, adli
tutuklu olarak girdiği hapishaneden devrimci olarak çıktı. Kurtuluş Gazetesi’nin
Adana bürosunda çalışıyordu.

Mehmet Topaloğlu

Bülent Dil

1912'de Sinop'a sürgün edildi. Sinop'tan
Rusya'ya
geçen
Suphi,
Sovyet
Devrimi’ne katıldı.
Artık bir komünisttir.
Mustafa Suphi 1918'de Osmanlı
Tutsakları Sosyalist Örgütleri
Kurultayı'nı topladı. Doğu Halkları
Komünist Örgütleri Merkez
Bürosu'nda, Komintern’de görevler aldı. 1920’de Ankara, İstanbul
ve Bakü’de ayrı gruplar halinde
bulunan komünistleri birleştirerek
Türkiye Komünist Partisi’nin kuruluşunu ilan etti.
Suphi ve 14 yoldaşı, 1921'de
Anadolu'ya gitme kararı aldılar.
Mustafa Kemal de TKP Merkez
Komitesi’ne bir davet mektubu
göndermişti. Ama TKP’ye davet
mektubu yazan M. Kemal, adamlarına Suphiler’in Ankara’ya gelişinin önlenmesi talimatını da yollamıştı. Suphi ve yoldaşları 28
Ocak 1921’de Trabzon’da elleri
kelepçelenip bir tekneye bindirildiler. Onların arkasından hareket
eden Kemalist iktidarın görevlendirdiği bir ajan-katil olan Yahya
Kaptan ve adamları tarafından
deniz ortasında süngülenerek katledildiler.

El Salvador’un devrimci önderi
Marti, 1893'te Teotepeque şehrinde
doğdu. Öğrenciyken mücadeleye
atıldı. Tutuklandı, Guatemala'ya sürgün edildi. 1925'te kurulan Orta
Amerika Sosyalist Partisi'nin kurucuları arasında yer aldı. Nikaragua’ya
geçerek Augusto Cesar Sandino'nun Farabundo Marti
yanında Amerikan emperyalizmine
karşı silahlı mücadeleye katıldı. 1930'da ülkesine
dönerek El Salvador Komünist Partisi saflarında
mücadelesine devam etti. Ocak 1932'de KP ayaklanma kararı aldı. Askeri önderliğe Marti getirildi.
Ayaklanmadan birkaç gün önce tutsak düştü.
Ayaklanmanın kanla bastırılmasından sonra 1 Şubat
1932'de kurşuna dizilerek katledildi.

