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DHKP-C’nin Ölüm Listesinin Yakalandığı Söyleniyor
Halk Düşmanları!

O Listeler Sizi Paronayak Yapacak!

“Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, Dışişleri Bakanlığı, MİT,
Emniyet Genel Müdürlüğü, Diyanet İşleri'ne Fuhuştan
‘ZÜHREVİ HASTALIK’ uyarısı yapıldı!”

AKP’NİN FUHUŞ
DEVLETİNİ TANIYIN!
FUHUŞ DEVLETİNİ YIKMAK
İÇİN SAVAŞIYORUZ!

info@yuruyus.com

Devrimci Kurumları Basan, Yalanlarla,
Komplolarla İnsanları Tutuklayan

- ABD Elçiliği’nin Etrafındaki Plastik Polis
Kulübeleri Kaldırılıp Zırhlı Kulübeler Kondu!
- ABD Nota Verdi: Elçilik Önündeki Yargıtay’ın
Otolarını Kaldırın!

KATİL AMERİKA VE BESLEMELERİ;
SİZİ NE ZIRHLI KULÜBELERİNİZ
NE DE “NOTA”LARINIZ KURTARAMAZ!

EMEKÇİ ONUR’A SESLENİŞ
Bir emekçi Onur,
elbette Onurlu olmalı ve hem de
gerçeği yalandan ayırmalı
"Var mı?" dersen ölçüsü...
Evet, olmalı...
Diyelim ki, bir politikacı
konuştukça çoğalıyor
yatları katları, para kasaları
bil ki, o bir yalancı
üstelik din, iman diyor
üstelik "şükret açlığına"
üstelik "takdir-i ilahi"
kimine sefa, kimine sefalet
Bil ki,
üstelik "allahtan korkmaz
kuldan utanmaz"
suçunu tanrıya yükleyen
iftiracı bir din tüccarı
Bir emekçi Onur,
gerçeği yalandan ayırmalı
Diyelim ki, bir politikacı
susturmak için açlığını
"bak" diyor
"elma verecek, karaçalı"
bil ki, o bir yalancı
doğa kanunları şaşmaz Onur
demokrasi meyvesi vermez
faşizm ağacı
Bir emekçi Onur,
gerçeği yalandan ayırmalı
Diyelim ki, bir politikacı
döküyor senin ve kardeşlerinin kanını
Beyaz Saray önünde secde edip
her karış toprağımızı NATO'ya verip
vatan, millet, ecdat diyerek
bil ki,
o hem yalancı, hem vatan haini
ve hem de pezevenk, kendini arzeden
"vatanı satmakla mükellef"
Vatan savunması değildir Onur,
Kürt kardeşinin kanını dökmek
Vatan savunması değildir Onur,
Afgan, Arap, Bedevi kardeşlerinin
kanını
Beyaz Saray kovboylarına içirmek
Vatan savunmasıdır Onur

topraklarında yakalanmış
emperyalist haydutları tepelemek
Vatan savunmasıdır Onur
dalgalandırmak bağımsızlık bayrağını
Mahirlerce, Denizlerce, Saboca, Dayıca
Vatan savunmasıdır Onur
kanını dökerken bile işbirlikçi cellat
ayırt etmeden Kürt, Türk, Laz, Çerkez,
Arap
Niyazi, Sabo, Sinan, Ercüment
haykırmak
"bayrağımız ülkemizin her yanında dalgalanacak"
Vatan savunmasıdır Onur,
alev alev yanan bedenine girerken
Amerikan malı çekirdek
yine de dimdik tutup başını
zafer müjdesini yükleyip parmaklarına
Fıratlar, Aşurlar, Berrinler misali
sloganını kurşun yapmak
satılmış cellatların suratına
"Yaşasın Tam Bağımsız Türkiye"
Sen bir emekçiysen Onur
her şey gözünün önünde
Sen bir emekçiysen Onur
namluyu çevirmek kardeşlerine,
kendine, halkına ve sınıfına
en büyük ihanet
Sen gerçek bir emekçiysen Onur
gerçek bir vatansever olmak gerek
Ve bunların hepsi tamamsa
Sen Onur
gerçek bir vatansever
gerçek bir emekçi
tanı oportünizmi de
ve zehirletme
bilincini
O, tatlı su yüzücüsüdür Onur,
Ve bir emekçi için tehdit değildir
denizlerin hırçın dalgası
gerçek tehdittir oysa
tatlı suların bataklığı
Ne bir emekçidir o,
ne bir burjuva patron
Ortadadır
Ne sendendir o,
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ne açıkça düşmanından yana
ortada
Ne sosyalizmden yanadır o,
ne açıkça karşısında
ortada
Ne direnişte, ne iştedir o
ne tam olarak oynaşta
onun "eli işte gözü oynaşta"
Ve bilmez eşyayı adıyla çağırmayı
O, kavramların bile ortasında
kapitalizm diyemez mesela
emperyalizm diyemez öfke yüklü
"demokratik ülkeler" der.
Sosyalizm diyemez
"özgürlükçü sosyalizm" der,
devrim-devrimci diyemez o
burjuva-proleterya diyemez
zulme zulüm
sömürüye sömürü diyemez
gerçekler korkutur onu
söyleyemez
aktivisttir o,
reformisttir
sarmaş dolaştır o
halkın cellatlarıyla
ve puştlaştırmak için kavgayı
sulandırmak için
başında kukuletayla girer
er meydanlarına
Sakın kendini Onur
oportüniste takılma
Yürü Onur dağına
Sapmadan tüm bu puşt yollara
bağımsızlık
halk demokrasisi
sosyalizm yolunda
Yürü Onur
Parti ol
Cephe ol
halk ordusu ol
umut ol
Yürü Onur
o mutlu güne
tüm bir halkın
Zafer halayına...
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Ö ğretmenimiz
MEŞRULUK HAKLILIKTIR
Meşruluk; şehirlerde, üslerde, sokakta,
alanlarda, mevzilerde, hapishanelerde,
dağlarda, silahlı silahsız savaşla direnerek,
savaşarak halkın kurtuluş savaşını ve
halkın iktidar alternatifini büyütmektir.
Meşruluk; düşmanın her türlü saldırısı
karşısında haklılığını haykırarak, savaşarak
örgütleyerek, savaştırarak, halkın iktidarı
için devrim yürüyüşümüzü sürdürmektir.
Meşruluk temelinde örgütlemek gereklidir.
Hak alma mücadelesi örgütlü ve fiili olarak
yasal hakları sonuna kadar kullanıp
meşru temelde geliştirilmek durumundadır.

İçindekiler
4 DHKP-C operasyonu yalandır!
Kamu Emekçileri
Cephesi’nin örgütlenmesini
engelleyemezsiniz!

18 Doğmamış çocuklarımızın
yaşam hakkı için AKP’ye
karşı mücadele edelim

19 Solun Köşe Taşları:
“Devrimci bir eleştiri
denemesi” değil, devrimci
bir filme duyulan
hazımsızlık!

AKP’nin Fuhuş
Devletini Tanıyın!

7 DHKP-C’nin ölüm listesinin
yakalandığı söyleniyor halk
düşmanları! O listeler sizi
paranoyak yapacak

8 Katil Amerika ve beslemeleri:
Sizi ne zırhlı kulübeleriniz ne
de “nota”larınız kurtaramaz!

9

“Merdiven Stratejisi” Kürt
milliyetçi hareketi adım adım
teslim alma stratejisidir!

21 Alişan Şanlı: Ya tam
bağımsız Türkiye ya ölüm!
Ya özgür vatan ya ölüm!
Şimdi feda zamanıdır!

22 Tarihi direnenler yazar!
26 ABD Büyükelçiliği’ne
27

12 AKP’nin fuhuş devletini tanıyın
fuhuş devletini yıkmak için
savaşıyoruz!

28

16 Yürüyüş Dergisi:

yapılan feda eylemini
kutlamışlar!
Özgür Tutsaklardan:
Karayılan der ki:
Amerika Defol!
Tarihin en gerici, en
şovenist, en saldırgan ve kan
dökücü yönetimi: Faşizm (3)
Devrimci Okul: Şovenizm
İstanbul’daki yozlaşmaya
karşı mücadeleyi hedef alan
baskınlar

17 Geleceğimiz çocuklarımız,
öğretmenlerini sahipleniyor!

Eylem Takvimi
Yer: İstanbul Adliyesi
Önü C Kapısı /
Çağlayan
Saat: 12.00-12.30
08.03.2013 Cuma
****

taleplerini kabul et!
Hale Nur Elibüyük okula geri alındı!

37
39 Binlerce yürek haykırdı:

Faşizme Karşı Omuz Omuza!

42 Sanatçıyız Biz: AKP faşizmine
karşı sanatı bir silaha
dönüştürelim!

43 Tarık Toros ve köşe yazarlarına:
İşkencecilerin demagojilerine
ortak olmaktan vazgeçin!

44 AKP’nin kölesi değil, kamu

32
34 Bizi Bitiremezsiniz:

Komplolarınızla,
yalanlarınızla bizleri
teslim alamayacaksınız!

04.03.2013 Pazartesi
Devrimci Annelere
Özgürlük!
Yer: Bakırköy Hapishanesi
Önü Saat: 12.00
****
05.03.2013 Salı
Tutsak Dev-Genç’liler
Serbest Bırakılsın!
Yer: Galatasaray Lisesi Önü
Saat: 12.00-12.30
****
06.03.2013 Çarşamba
Tutuklamalara
Karşı Adalet Nöbeti

36 Siyonist İsrail; Filistinli tutsakların

emekçisiyiz

45 Direnecek kazanacak örgütlü
mücadelenin gücünü tüm kulaklara
fısıldayacağız

46 Faşizme karşı demokrasi keyfi
tutuklamalara karşı adalet istiyoruz

49 Cephe’den Haberler
50 Avrupa’da Yürüyüş: Terörün
temelinde halk korkusu vardır
Yitirdiklerimiz...

52
54 Kulağımıza Küpe Olsun...
55 Öğretmenimiz...

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI’NA
Her gün yeni bir adaletsizlikle güne başlıyoruz. Gecenin saat 04.00'ünde
hukuk büroları, kültür merkezleri, meslek örgütleri, demokratik kurumlar, dergi
büroları ve evler basılıyor. Hakkını arayan işçinin, memurun, öğrencinin,
sanatçının, tüm halkın talepleri gaza boğuluyor. 11 kapı, kozmik oda
yalanlarıyla komplolar kuruluyor.
En son 18 Ocak 2013 günü Halkın Hukuk Bürosu avukatları ve ÇHD'li
avukatlar, Grup Yorum üyeleri, kamu emekçileri, işçiler, öğrenciler,
gazeteciler; toplam 86 kişi gözaltına alındı. 56 kişi tutuklandı. Bu adaletsizliği
kabul etmiyoruz!
TUTUKLANANLAR DERHAL SERBEST BIRAKILSIN!

GrupYorum / Sanat
Cephesi
Faşizme Karşı
Demokrasi
Keyfi Tutuklamaları
Karşı, Adalet
İstiyoruz!
Yer: Taksim Tramvay
Durağı Saat: 19.00

KADIN OLMADAN DEVRİM OLMAZ!
DEVRİM OLMADAN KADIN KURTULMAZ!
9 MART GÜNÜ HALK CEPHELİ KADINLAR
KORTEJİNDE BULUŞALIM!
Toplanma Yeri ve Saati: Tepe Nautilus Önü / 10.00
Miting Alanı ve Saati: Kadıköy Meydanı / 12.00

Halk
H alk Cephesi

http://www.bagimsizlik-demokrasiicinhalkcephesi.com

DHKP-C OPERASYONU YALANDIR!

28 İlde Gözaltına Alınan 184 Kamu
Emekçisinden 63’ü Tutuklandı
SAHTE BELGELERLE, KOMPLOLARLA, YALAN VE İFTİRALARLA, TUTUKLAMALARLA
KAMU EMEKÇİLERİ CEPHESİ’Nİ BİTİREMEZSİNİZ!
KAMU EMEKÇİLERİ CEPHESİ’NİN ÖRGÜTLENMESİNİ
ENGELLEYEMEZSİNİZ!
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18 Şubat’ta 28 ilde “DHKP-C
operasyonu” adı altında gözaltına alınan 184 KESK üye ve yöneticisi
Kamu Emekçileri Cephe’li memurların 63’ü tutuklandı.
Tutuklanan 63 kişiden 60’ı
KESK’e bağlı sendikaların yöneticileri ve üyeleridir. KESK Başkanı
Lami Özgen “12 Eylül döneminde
bile bu kadar sendikacı tutuklanmamıştı” diyor.
Evet, AKP iktidarı halka yönelik
saldırılarda 12 Eylül’ü çoktan geride
bıraktı.
Sadece Sendikacı değil; 12 Eylül
döneminde bu kadar gazeteci de tutuklanmamıştı.
12 Eylül döneminde bu kadar
Avukat tutuklanmamıştı.
12 Eylül döneminde bu kadar sanatçı da tutuklanmamıştır.
12 Eylül döneminde bu kadar belediye başkanı, bu kadar milletvekili, bu kadar öğrenci de.... tutuklanmamıştı....
12 Eylül döneminde hapishanelerdeki tutsakların ulaştığı en yüksek
rakam 78 bin civarında iken bugün
130 binin üzerindedir...
Ve AKP, tutuklamak için kimi
hedefine koymuşsa “yasadışı” bir
örgütle ilişkilendiriyor ve burjuva
basına yaptırdığı yalan, iftira dolu haberlerle tutuklamalara zemin hazırlıyor. Tutuklamaları meşrulaştırıyor...
Dinci basın ve ihale medyası iktidarın önlerine atacağı kemik beklentisiyle AKP’nin halka karşı yürüttüğü savaşta psikolojik savaş aracı olarak kullanılıyor.

“11 çelik kapı”, “Kozmik oda” yalanları sürerken AKP’nin Kamu
Emekçileri Cephesi’ne yönelik estirdiği terörde yine dinci basın ve ihale medyası üzerine düşeni yaptı. Gözaltındakilerin tutuklanmalarını meşrulaştırmak için olmadık yalanlar
ürettiler. Yasal, demokratik en meşru
eylemler bile yasadışı bir faliyet olarak gösterildi. Kamu emekçilerinin
her faaliyeti DHKP-C ile ilişkilendirilerek her türlü saldırı, terör meşrulaştırılmaya çalışıldı.
Kamu Emekçileri Cephesi’ne yönelik operasyonu 2010 yılında Yürüyüş dergisinde ele geçirilen bir
CD’nin TÜBİTAK’ta çözülmesi sonucu ele geçen listeden kaynaklandığı
söyleniyor. Anlaşılan AKP’nin polisi basılan onca evden tek bir delil bulamadı yine CD komplosuna başvuruyor. Hemen belirtelim: BÖYLE
BİR CD’NİN VARLIĞI YALANDIR! 2010 yılındaki baskında Yürüyüş dergisinden böyle bir CD çıkmamıştır.
Bu tür haberler yaptırarak
AKP’nin polisi, gözaltındakilerin tutuklanmasına zemin hazırlatmıştır.
Öyle ki, bir doktorun evinden çıkan ilaçlar “DHKP-C üyelerine
gönderilecekti” diye haber yapıldı.
Oysa daha sonra gözaltından çıkan
doktorun eşinin yaptığı açıklamadan
öğrenildi ki, o ilaçlar AKP’nin aç,
yoksul bıraktığı halkımızın ücretsiz
tedavisi için devrimci doktorlar tarafından yürütülen bir kampanyada
kullanılan ilaçlardır.
Özellikle dinci basın bu konuda tamamen iftiralarla dolu alçakça ha-

berler yaptı. Adeta kendi beynindeki
tüm pisliklerini, tüm kokuşmuşluğunu kustu.
Aşure dagıtmayı, “örgüte adam
kazanmak amacıyla aşure dağıttılar” diye haber yaptılar. Somut bir suç
bulamayınca, aşure dağıtmayı suç
olarak gösterdiler.
Kızıldere’ye gitmeyi, 1 Mayıs’a
katılmayı, devrimcilerin cenazesine
katılmayı, suçmuş gibi gösterdiler.
Ey iftiracı, sözde müslüman din
bezirganları... Dinini, inançlarını, her
türlü değerlerini Amerikaya satmış
sahte dindarlar. Sizin inancınızda cenazeye saygı yok mu? Kimlerin cenazesine katılınır ya da katılınmaz.
Bunu yazan bir kitap var mı? Ya da
hangi yasalarda devrimcilerin cenazesine katılmak, anma yapmak suçtur?
Memurların bizzat kendi ekonomik, demokratik talepleri için yaptıkları eylemleri dahi suç gibi gösterdiniz.
Daha gözaltındakiler mahkemeye
dahi çıkartılmadan en meşru temel
haklarını suç olarak gösterip bunlardan yargılayıp suçlu ilan ettiniz. Siz
kimsiniz? Hakim misiniz, savcı mısınız? Daha haklarındaki iddianame
bile belli değil, gözaltındakilerin örgüt üyesi olduklarına nasıl karar verdiniz?
Dosyada gizlilik kararı var. Gözaltındakilerin avukatlarına dahi bilgi verilmezken siz bu bilgileri nereden elde ettiniz? Neye dayanarak
çarşaf çarşaf haber yapıyorsunuz?
Ne çabuk unuttunuz andıçlandı-
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ğınız günleri. 19 Aralık katliamını,
Küçükarmutlu katliamını ne çabuk
unuttunuz?
Burjuva basında ve dinci basında
çıkan haberlerin hepsi yalan ve iftiradır.
Bu operasyon DHKP-C operasyonu değildir.
18 Ocak’ta devrimci kurumların
basılmasıyla başlayıp Kamu Emekçileri Cepheli memurların gözaltına
alınıp tutuklanmasıyla devam eden bu
operasyonlar halk düşmanı AKP’nin
düşünce ve örgütlenme özgürlüğüne
saldırısıdır

Halk Düşmanı AKP,
Neden Halk Cephesi’ne
Saldırıyor?
Çünkü AKP’nin her alandaki politikalarının önündeki tek engel Halk
Cephesi’dir.
Birincisi; AKP’nin “Çözüm süreci” adını verdiği politikalarla Abdullah Öcalan’ı kullanarak Kürt halkına adım adım teslimiyeti dayatıyor.
Kürt milliyetçi hareket bu konuda sol,
reformist, oportünist kesimlerin de
önemli bir bölümünü yedeğine alarak
iradesini Abdullah Öcalan’a teslim etmiştir.
Bu politikanın asıl sahibi ABD’dir.
Öcalan kullanılarak Kürt halkına
“çözüm” adı altında dayatılan politikanın özü şudur;
Silahlarınızı bırakıp teslim olup direnmezseniz AKAN KAN DURUR.
Silahlarınızı bırakıp teslim olup direnmezseniz BARIŞ GELİR!
Silahlarınızı bırakıp teslim olup direnmezseniz ‘Doğu ve Güneydoğu’ya YATIRIMLAR YAPILIR.
Silahlarınızı bırakıp teslim olup direnmezseniz ‘Doğu ve Güneydoğu’da İŞSİZLİK AZALIR.
Silahlarınızı bırakıp teslim olup direnmezseniz ‘Doğu ve Güneydoğu’da AÇLIK ve YOKSULLUK giderilir.
Silahlarınızı bırakıp teslim olup direnmezseniz Kürt halkının DEMOKRATİK HAKLARI için adım atılablir.
Kısacası AKP’nin “Çözüm süreci” dediği bu süreçte Kürt halkının so-

luduğu hava ve su bile PKK’nin silah
bırakıp silahlı mücadeleyi tasfiye etmesine bağlanmaktadır.
AKP’nin Abdullah Öcalan ile
“çözüm süreci” dediği bu politikalarla
Kürt halkının direnişinin tasfiyesine
açıktan karşı çıkan sadece biz varız.
AKP onun için Kürt milliyetçi hareketini teslim alsa da devrimci hareket
var olduğu sürece Kürt halkını teslim
alamayacaktır. Halk Düşmanı AKP,
Halk Cephelilere bunun için saldırmaktadır.
İki; AKP, Amerika’nın Ortadoğu
politikalarında emperyalizmin maşası
olarak kullanılmaktadır. Ülkemiz emperyalizmin savaş karargahı haline getirildi. Suriye’de Esad iktidarı Emperyalizme karşı direndiği için yıkılmak isteniyor. Son iki yıl içinde 50 binin üzerinde Suriyeli’nin katledildiği söyleniyor.
Halk Cephesi açıktan emperyalizmin ve işbirlikçi uşakların politikalarına karşı açıktan tavır alan sadece
biz varız.
Üç: AKP, Kentsel Dönüşüm adı
altında şehirlerden köylere kadar, sahillerden ormanlara kadar ülkemizin
her tarafını yağma ve talan ediliyor.
AKP’nin emperyalist ve işbirlikçi
tekeller için gündeme getirdiği yağma ve talan politikalarına karşı açıktan tavır alan, direnişleri örgütleyen
bir biz varız... AKP, Halk Cephesi’ne
onun için saldırıyor.
Dört: AKP, “ulusal istihdam stratejisi” adı altında işçilerin kazanılmış
tüm haklarını gasp ederek emekçileri köleleştirmek istiyor. Devrimci
İşçi Hareketi AKP’nin köleleştirme
saldırılarının önünde örgütlediği işçi
direnişleriyle engeldir. Halk Cephesi’ne onun için saldırıyor.
Beş: AKP, 657 sayılı memur yasasında yapacağı düzenlemelerle
kamu emekçilerini taşeron işçileri
haline getirmek istiyor. Kamu Emekçileri Cephesi AKP’nin memurları köleleştirme düzenlemesine karşı örgütlediği mücadeleyle AKP politikalarının önündeki engeldir... Onun
için aldırıyor halk düşmanı AKP...
Altı: Tüm dünyada ulusal, sosyal
kurtuluş hareketleri emperyalizmle ve
işbirlikçi iktidarlarla uzlaşma içine gi-

rerken biz ısrarla sosyalizm diyoruz.
Sosyalizmin ancak devrimle, devrimin
de silahlı mücadeleyle gerçekleşeceğini savunuyoruz ve silahlı mücadelede ısrar ediyoruz. Onun için sadece ülkemizde değil, tüm dünyada
emperyalistlerin ve işbirlikçilerin hedefindeyiz. Onun için Amerikan yetiştirmesi AKP saldırıyor bize....
Yedi: Bağımsızlık, emperyalizm,
faşizm gibi kavramlar adeta solda
unutulmuştur. “Kahrolsun Amerikan
Emperyalizmi, Yaşasın Tam Bağımsız Türkiye!” diyen bir biz varız.
Onun için saldırıyor AKP....
AKP’nin 18 Ocak’ta 7 ilde operasyon yapıp 86 kişiyi gözaltına alıp
56 kişiyi tutuklaması ve bir ay sonra
19 Şubat’ta 28 ilde 184 Kamu Emekçileri Cepheli memuru gözaltına alarak 63’unu tutuklamasının nedeni
bunlardır.
AKP, özellikle bu operasyonları
DHKP-C ile ilişkilendirerek düşünce
ve örgütlenme hakkımıza yönelik
saldırılarını meşrulaştırmaya çalışıyor.
AKP, saldırdığı her kesimi “illegal
bir örgüt” ile ilişkilendiriyor. Halkın
diğer kesimlerinden tecrit ederek yalnızlaştırıyor.
Halk Cephelilere yönelik gözaltı
ve tutuklama terörünün DHKP-C adı
altında yapılmasının nedeni de budur.
AKP’nin bastığı tüm kurumlar,
hak ve özgürlük mücadelesi veren demokratik meşru derneklerdir, sendikalardır, kültür merkezidir. Gözaltına alınanlar ve tutuklananlar bu kurumların çalışanları ya da üyeleridir.
AKP’nin demokratik kurumlarla
ve bu kurumların çalışanlarıyla, sendikacılarla, sanatçılarla, hukukçularla “illegal örgüt” bağlantısı kurarak
demokratik meşru kurumlara saldırısını meşrulaştırmasına izin vermeyelim.
AKP, devrimcileri, devrimci kurumları susturarak, sindirerek tüm
halkı teslim almak istiyor. Nitekim 18
Ocak’ta demokratik kurumlara yönelik saldırılara karşı birçok köşe
yazarı AKP’nin terörünü eleştiren
yazılar yazarken 19 Şubat’ta 184
KESK üyesi Kamu Emekçileri Cepheli’nin gözaltına alınması 63’ünün
tutuklanması karşısında aynı duyar-
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lılığı gösterememişlerdir.
AKP’nin terörüne karşı çıkanlar
“DHKP-C’yi desteklemekle suçlanıp
susturulmak istenmiştir. Bizzat Başbakan Erdoğan tarafından CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu bile DHKPC’yi desteklemekle suçlandı. “Terör
örgütü” yaftası? yapıştırdın mı tamam;
AKP ve yalakaları tarafından her
türlü saldırı meşru gösteriliyor.
Halkımız; AKP’nin bu saldırılarına teslim olmayın.
Dünya’da en büyük terörist
ABD’dir. AKP de bu konuda Amerikan yetiştirmesidir. Halk düşmanlığında ve terörde efendisinden hiç de
geri kalmamaktadır. Adeta Amerika’nın Ortadoğu’daki yeni İsrail’i
olma yolundadır.
AKP’nin Suriye’li işbirlikçilerine
bakın. Tamamen ülkemiz sınırları

içinde kurulan kamplarda AKP iktidarı tarafından silahlandırılıp, eğitilip Suriye halkının katledilmesi için
gönderiliyor. Suriye’de dökülen her
damla kandan AKP sorumludur.
AKP’den daha büyük terörist mi
olur?

Halkımız, Aydınlar,
Sanatçılar, İşçiler,
Memurlar, Avukatlar,
Doktorlar, Öğretmenler
AKP’nin “terörizm” demagojisinin baskılanması altında kalmayın.
AKP, dünyanın en büyük teröristi
Amerika’nın yetiştirmesidir. Asıl terörist AKP’dir.
Onun için bugün; sinme günü değil, AKP’nin her türlü faşist saldırıları karşısında direnme günüdür.

Halk Cepheliler AKP politikalarına karşı her alanda direniyor. AKP
politikalarını boşa çıkartmak için
mücadele ediyor. AKP de onun için
saldırıyor...
Bir ay içinde 120’ye yakın insanımız tutuklandı. İstediği kadar saldırsın. Yalanlarla, iftiralarla, komplolarla, tutuklamalarla asla bizi teslim alamayacak.
Her alanda AKP’nin saldırılarına
karşı halkı örgütleyerek direnişi büyütmeye devam edeceğiz.
BİZİ TÜKETEMEZSİNİZ!
BİZ HALKIZ!
HAKLIYIZ KAZANACAĞIZ!
26 Şubat 2013
HALK CEPHESİ
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Devrimcilere Karşı Suç İşlemekten Vazgeçin!
Hesabını Misliyle Soracağız!
İstanbul’da Gülsuyu-Gülensu Haklar Derneği’ne, 27
Şubat gece saatlerinde, plakası kapalı gri Renault Megane
marka, içinde 6 kişinin olduğu
bir arabayla silahlı saldırı yapıldı. İlk saldırıdan 10 dakika
sonra dernek çalışanlarının dışarı çıkmasını bekleyen polis
destekli çeteler, geri gelerek
tekrar ateş ettiler. Dört kez silahlı saldırı yapıldı. Ayrıca dernek çalışanlarının kullanmış olduğu ara yollara da ateş
edildi. Onlarca boş kovan ve mermi çekirdekleri bulundu.
Saldırıyı yapanlar, polisle işbirliği içindeki uyuşturucu
çeteleridir. Gülsuyu-Gülensu Haklar Derneği, silahlı
saldırıyla ilgili olarak 27 Şubat günü Son Durak Meydanı’nda toplanarak, polis ve çeteleri teşhir etmek için Fatma Hanım Meydanı’na kadar yürüyüş gerçekleştirdi. Eylemde yapılan saldırının birliğimize, örgütlülüğümüze yapıldığı; mahallede uyuşturucuya, fuhuşa, kumara izin verilmediği için yapıldığı anlatıldı. Saldırının AKP’nin eli
kanlı polisinin desteğiyle yapıldığı vurgulandı.
Son duraktan Fatma Hanım Meydanı’na kadar sloganlar eşliğinde yürüyüş yapıldı. Yürüyüşümüz esnasında
halka uyuşturucu çetelerine karşı birlikle mücadele edilmesi gerektiği vurgulandı. Mahalle halkı eyleme araba

kornalarıyla, alkışlarıyla, sloganlara eşlik edip, destek verdiler.
Fatma Hanım Meydanı’na gelindiğinde basın açıklaması okundu. Açıklamada bu saldırıların
boşa çıkartılacağı; çetelerden ve işbirlikçilerinden hesap sorulacağı
ifade edildi. Yapılan açıklamada,
“Saldırı dernek çalışanlarını hedef
alarak yapılmıştır. Biz bu saldırıyı yapan uyuşturucu çetelerini
tanıyoruz ve biliyoruz ki bu saldırıları polis desteğiyle yapmaktadırlar. Bu yapılan saldırılar bizi yozlaşmaya karşı mücadele etmekten vazgeçiremeyecektir. Gençlerimizin zehirlenmesine, fuhuş
bataklığında çürümesine izin vermeyeceğiz. Hiçbir saldırıyı karşılıksız bırakmayacağız. Devrimcilere karşı suç
işlemekten vazgeçin! Hesabını misliyle soracağız!” denildi.
Eylem sırasında AKP’nin katil polisi kamera çekimi
yapmaya kalkıştı ve aynı şekilde Halk Cephelilerden çekimle karşılık aldılar. Kamerayı gören AKP’nin aciz polisleri arkalarını dönerek, atkılarını sararak yüzlerini örtmeye çalıştılar. Halk Cepheliler, attıkları sloganlarla elleri kanlı polisleri mahalleden kovarak eylemi sonlandırdılar.
Sloganlarla bitirilen ve 60 kişinin katıldığı eyleme Partizan ve ESP de destek verdi.

AKP’NİN FUHUŞ DEVLETİNİ

DHKP-C’nin Ölüm Listesi Yakalandığı Söyleniyor

Halk Düşmanları!
O Listeler Sizi Paronayak Yapacak
Korkuyor halk düşmanları, her
taşın altını kaldırıyor, sokaklarda
devriye atıyor, boy boy resimler asarak tehditler savuruyorlar.
Yetmiyor; demokratik kurumları
basıyor, öğrenci, sanatçı, avukat, ana,
baba kim varsa halktan yana gözaltına
alıp tutukluyorlar.
Cephe’nin cezalandırma eylemleri
başladığından bu yana titriyorlar.
Binlerce ev bastılar, kurumları dağıttılar, belki bir umut bir yerden bir
halk savaşçısı buluruz diye. Buluruz
da anında infaz ederiz diye. Saldırdılar
can korkusuyla dört bir yana. Girip
dağıttıkları, bir bardağını dahi sağlam
bırakmadıkları o kurumlardan, evlerden buldukları sadece hayal ürünü
listeler oldu. Burjuva medyada günlerce AKP’nin faşist polisinin yaptığı
ev ve kurum aramalarında “infaz
listesi” bulduklarının yaygarası yapıldı. Sözde bulunduğu söylenen “infaz listesinde” kendi yakıştırdıkları
isimleri boy boy haber yapıp mazlum
gösterdiler. Saldırganlıklarını, halk
düşmanlıklarını, baskın basanındır
diyerek sahte belgelerle, hayal ürünü
listelerle aklamaya çalıştılar.
Oysa ne basılan kurumlarda bulunan bir liste vardır ne de başka bir
yerde. O listeler halkın beyninde,
tarihindedir. Burjuva medya da, işkencecileri, katilleri halkın iyi bildiğini bilir. Bu yüzden seçtikleri isimler
farklı değildir halkın beynindeki listeden.
“SGK’nın arşiv sisteminden bilgilerine ulaşılan bu isimler arasında
eski İçişleri Bakanı Saadettin Tantan,
eski MİT Kontrterör Dairesi Başkanı
Mehmet Eymür ile eşi Janset Eymür,
eski OHAL Valisi Hayri Kozakçıoğlu,
“Hayata Dönüş” operasyonunu yöneten emekli Binbaşı Zeki Bingöl,
hayatını kaybeden eski bakan ve İstanbul Emniyet Müdürü Necdet Menzir, eski başbakanlardan Tansu Çiller’in oğlu Mert Çiller ve işadamı

Ali Ağaoğlu’nun olduğu iddia edildi.”
(AKŞAM gazetesi 21.02.13)
Verilen isimlere bakın! Bu isimler
için, DHKC’nin özel bir liste yapmasına gerek var mı? Halktan kime
sorsanız halk düşmanlarından bir
liste yapın diye iki fazla bir eksiğiyle
benzer listeleri hazırlar. Halk düşmanlıkları, katillikleri kanıtlı, kan
emicilerdir listede yer alanlar. Onlar
da kendilerini biliyorlar bu yüzden
hepsi telaşta. Korkularından birbirlerini ihbar ediyor listelere yerleştiriyorlar. Cephe’nin nefesi enselerinde,
telaşta ve panikteler.
Korkularından devletten daha çok
teyakkuzda olmasını istiyorlar.
DHKP-C bizi öldürürse devletin prestiji sarsılır diyorlar. Bizi iyi koruyun
diyorlar. Hepsi de tutuşmuşlar. Ne
yaptıysak devlet için yaptık diyorlar...
Anlatın... anlatın... istediğiniz kadar devlete nasıl canınızı ortaya koyarak hizmet ettiğinizi anlatın. Kelin
dermanı olsa kendi başına sürer. Devlet sizi bir yere kadar korur. Sonsuza
kadar koruyamaz. Onu kim koruyacak. Bak polislerini zırhlı kulübelerin
içine hapsediyor...
Çok güvendiğiniz devletiniz sizi
koruyamaz. Esas olarak sizin gibi
halk düşmanlarını kullanabildiği kadar
kullanır, işi bitince de bir kenara
atar. Şu anda halk düşmanlarının
içinde bulunduğu psikoloji de esas
olarak budur. Kullanılıp işi bitince
bir kenara atılmanın ruh haliyle hareket ediyorlar. Bakın Sadettin Tantan
suçlarını biliyor da nasıl korkuyor.
Örgüte sürekli operasyon yapın diyor.
Grup Yorum’la halkı örgütlüyorlar.
Yorum’a göz açtırmayın diyor...
AKP’nin polisi de aylardır savaşçılara ulaşmak için panik halde
demokratik kurumlara saldırıyor. İlgisiz alakasız, yüzün üzerinde insanı
tutukladılar... Devrimci demokrat
memurlara saldırarak intikamını almaya çalışıyorlar. Halk düşmanlarının

halktan korkusudur bu... Halkın her
yerde olduğunu biliyorlar.
SGK kayıtlarıymış, vergi kayıtlarıymış... Hepsi yalan bunların.
Yalanları yine kendilerini sarsıyor.
Kendi yarattıkları sahte belgelerle,
listelerle korkuları daha da büyüdü,
paranoyaklaştılar. Hepsi konuşuyor
listede kim var diye. İşbirlikçilerini
sakinleştirmekte Beşir Atalay’a düştü.
Bakın ne diyor Atalay; "DHKP-C
özellikle ABD Büyükelçiliği’ne yönelik
düzenlediği intihar saldırısıyla gündeme geldi. İntihar saldırısında bulunan kişi Almanya’da kalmış, biz
istedik vermediler. Selanik’te eğitim
görmüş. Yine Avrupa kesiminin burada bir payı var. Ama tehdit edilen
üst yöneticiler listesi gibi bir liste
elimde yok. Büyük bir liste ortada
yok. Zaman zaman tekil isimler olabilir." (21.02.2013, RADİKAL )
Evet ortada ele geçirilen özel bir
liste yoktur. Ancak Atalay ve Atalay
gibiler de unutmamalıdır ki; özel bir
listeye gerek de yoktur. Çünkü halkımız halk düşmanlarını çok iyi tanıyor. 20 yıl değil 50 yıl da geçse
asla unutmaz. Gün gelir hesabını sorar, çektiklerinin intikamını alır. Ahını
yerde bırakmaz. Bir yiğidi düşse de
zalimler karşısında, bin yiğidini yetiştirir direnişler beşiği toprağında.
Listede adı olduğu söylenen Ali
Ağaoğlu da sözde efeleniyor.
"Resmi korumaya gerek yok biz
tedbirimizi aldık" diyor. Halk düşmanı, yamyam sürüleri isimlerinin
listelerde olduğuna şaşırmıyorlar. Biliyorlar çünkü kabahatlerini, bunun
için tedbirini almaya bakıyorlar.
Sözde efeleniyor. "Olaydan sonra
aracımı yine kendim kullanmaya
devam ediyorum. Ama arkadan gelen araçta korumalarım var. Bu tip
olaylar beni korkutamaz. Korku kelimesi benim lügatımda yer almaz.
Birkaç tanesini devirmeden de devrilmem. Allah ne yazdıysa o olur"
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KATİL AMERİKA VE BESLEMELERİ;
SİZİ NE ZIRHLI KULÜBELERİNİZ
NE DE “NOTA”LARINIZ KURTARAMAZ!
ait otoparktaki araçların kaldırılması
istendi.
Acizliğe bakın, elçilik
önündeki otopark-

- ABD Elçiliği’nin
Etrafındaki Plastik Polis
Kulübeleri Kaldırılıp
Zırhlı Kulübeler Kondu
- ABD Nota Verdi: Elçilik
Önündeki Yargıtay’ın
Otolarını Kaldırın!
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1 Şubat 2013 tarihinde Amerika’ya karşı yapılan feda eyleminin
ardından, sömürücüler ve onların
bekçi köpekleri kendilerini koruma telaşına düştü.
"PLASTİK KULÜBE
GİTTİ, ZIRHLI KULÜBE
GELDİ”
“Emniyet Genel Müdürlüğü
(EGM), saldırının ardından ABD
Büyükelçiliği’nin çevresinde polisin
nöbet tuttuğu PVC malzemeden yapılmış kontrol noktası kulübelerini
değiştirdi.
“Vize işlemlerinin yapıldığı 4
No’lu kapısında bulunan polis noktasına zırhlı kulübe konuldu. Zırhlı
kulübenin bomba basıncına dayanıklı
ve gövdesiyle camlarının kurşun geçirmez olduğu belirtildi.” (POSTA
gazetesi, 22.2.2013)
Plastik polis kulübeleri zırhlılarla
değiştirilirken ABD’den Dışişleri
Bakanlığın’a büyükelçiliğin güvenliği
için bir de NOTA verildi. Amerikan
Büyükelçiliği önündeki Yargıtay’a

taki araçlardan korkuluyor. Polisler Büyükelçiliği korumak için
oradalar ama önce kendilerini korumanın derdine düşmüşler.... Kendilerine zırhlı kulubelerin içine hapsediyorlar... Amerika’nın bekçi köpeklerini zırhlı kulübeler de korumaz.
Halklara karşı suçları büyük olanlar
kendilerini koruma ihtiyacı duyarlar.
Ancak on kat daha kalın zırhlı duvarlarla da kendilerini korumaya
kalksalar dünya halklarının öfkesinden kurtulamazlar. Korunmak istiyorsanız, polislikten vazgeçin. Tekellerin, emperyalistlerin korumalığına son verin.
Devrimciler, halkın ta kendisidirler. Yoksul halkın içinden çıkarlar.

Yoksulluğa, açlığa, işsizliğe, zulme
ve sömürüye mahkum edilen ezilen
halkların Alişanlar’ı tükenmez. Korkun, halkın olduğu her yerde milyonlarca aç ve yoksul bırakılmışlığın
öfkesiyle adalet arayan halkın evlatları var. Korkuyorsunuz zaten. Korkunuzu işçilere, memurlara, emekçilere
operasyonlar yaparak, tutuklayarak azaltmaya çalışıyorsunuz.
Ancak nafile, sömürü ve zulüm altında ezdiğiniz milyonların
öfkesinden sizi koruyacak bir
güvenlik tedbiri yoktur. “Kurşun
geçirmez camlı, patlamaya dayanıklı, zırhlı” bekçi kulübelerinizde
ancak saklanmanın huzurunu duyabilirsiniz belki, ama burnunuzu
bile dışarı uzatacak cesareti bulamazsınız. Kendinizi korumaya almak
istiyorsanız, Amerikan Elçiliği’nin
koruma nöbetini tutmayın, oligarşinin
çıkarlarını korumaktan vazgeçin.
Amerikan emperyalizmi, dünya
halklarının baş düşmanıdır. Türkiye’de, Irak’ta, Afganistan’da, Suriye’de yapılan katliamların sorumlusu
Amerikan emperyalizmidir. Dünya
halklarının açlığından, yoksulluğundan birinci derecede sorumludur.
Ülkemizden Amerikan emperyalizmini kovuncaya kadar mücadelemiz
devam edecek.

diyor. Bir yandan onlarca korumayla
geziyor, diğer yandan da MİT’le görüşüyor yalancı efe. “MİT'ten zaten
bana neredeyse 15 günde bir güvenlik anlamında uyarı geliyor”
diye yine kendini ihbar ediyor.
Ağaoğlu madem korkmuyor, madem korkacak bir şey yok diyor da
neden her 15 günde bir MİT’le görüşüyor? İşbirlikçi Amerikan yalakası
Ağaoğlu boşuna böbürlenmesin. Ali
Ağaoğlu Amerika’dan daha mı güçlü
ki bana bir şey yapamazlar diyor.

Ali Ağaoğlu’ya diyoruz ki, boşuna efelenme. Senin gibi sahte efeleri
halkımız tanır. Vazgeç halk düşmanlığından. Vazgeç halkın evine,
arsasına, ekmeğine göz dikmekten.
İşbirlikçiliğe, halk düşmanlığına
devam ettiğin sürece seni ne MİT
ne de itlerin halkın öfkesinden koruyamaz.
Tekrar belirtiyoruz Ağaoğlu’na;
Halk düşmanlığı yapma, fakirin fukaranın evine, arsasına, malına göz
dikme, o zaman korumaya, korkmana
da gerek kalmaz...

Halk düşmanlarına sesleniyoruz,
işbirlikçileri uyarıyoruz;
Öğretmenleri, öğrencileri, sanatçıları, avukatları, belediye memurlarını, işçileri tutuklamanız sizin paranoyalarınızı bitirmez.
Postacılarınız, kargocularınız, bakkalınız, manavınız, terziniz, şoförünüz, kapıcınız, bahçıvanınız... Herkes
DHKP-C’li olabilir...
184 memur yetmez. 75 milyon
halkı tutuklamanız gerekir sizin paranoyalarınızın geçmesi için…
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Dört Basamaklı ‘Merdiven Stratejisi’

Kürt Milliyetçi Hareketi Adım
Adım Teslim Alma Stratejisidir!
23 Şubat'ta İmralı'ya Abdullah
Öcalan ile görüşmek için BDP Milletvekili Pervin Buldan, Sırrı Süreyya
Önder ve Ahmet Altan gitti. Öcalan'ın
ilettiği mesajları yerine ulaştıracaklar.
Ne var mesajlarda? Aslında bilinmeyen hiçbir şey yok. Bir senaryo
çizilmiş ve oyun adım adım sahneleniyor. Her adımda halk oynanan
oyunlara inandırılmaya çalışılıyor.
Oyunda en önemli nokta “süreç
çok hassas, herkes bu hassasiyeti
gözeterek hareket etsin” diye sürecin
başında Başbakan Yardımcısı Beşir
Atalay tarafından belirtilmişti. O
günden beri, konuyla ilgili konuşan
herkes önce bu “hassasiyet”e dikkat
çekerek açıklamalarını yapmaya başlıyor.
Abdullah Öcalan da BDP heyetiyle gönderdiği mesajda bu noktaya
değinmiş. BDP heyetinden Pervin
Buldan Öcalan ile yaptıkları görüşmenin çıkışında basına şu kısa açıklamayı yaptı: "Önce bana emeklerinden duyduğum saygıdan dolayı
selamlarımı iletiyorum. Bu açıklamayı
da bu saygı çerçevesinde yapıyor
sayın Öcalan. Bu görüşme tarihi
bir adımdır, tarihi bir süreç yaşıyoruz. Bütün taraflar bu süreçte çok
dikkatli ve duyarlı olmalıdır. Devletin
elinde tutsaklar var. PKK'nin elinde
de tutsaklar var. PKK, elindeki tutsaklara iyi davranmalı. Umarım en
kısa zamanda ailelerine kavuşurlar.”
Öcalan bu mesajıyla burjuva basını ve PKK’nin elindeki esirlerin
ailelerini oldukça memnun ettiği kesin.
Ayrıca Öcalan F Tiplerindeki devrimci ve PKK tutsaklarının yaşadığı
tecrit işkencesinden bahsetmeyerek
de bu hassasiyetini somut olarak göstermiş oldu.
PKK’nin elindeki esirlere iyi davranmalarını ve en kısa zamanda ailelerine kavuşmasını umması ise gündemi ne kadar yakından takip edip

hemen “çözüm ürteme gücünü” gösterdi.
BDP heyetin
in“çözüm” gezisi
için gittiği Sinop’ta AKP tarafından “kontrollü
linç” saldırsına uğramasından sonra
Taraf gazetesinin
polis muhabiri
Emre Uslu’nun
“BDP’nin ne işi
var Sinop’ta? Sürece hizmet edecekse
Kandil’e gidip PKK’nin elindeki
esirleri getirsin” sözlerinden sonra
Öcalan ilk fırsatta esirler konusundaki
“hassasiyet”ini gösterdi.

Öcalan’dan BDP’ye,
Kandil’e ve PKK’nin
Avrupa Örgütlülüğüne
Mektup! AKP
İktidarından PKK
Kamplarına BOMBA!..
Öcalan, sürecin “hassasiyeti”nden
ve gönderdiği mektuplarla Kürt milliyetçi hareketi “yol haritasına” ikna
etmeye çalışırken, PKK kamplarına
yağdırılan bombalar hiç de hassas
değil. İlk açıklamalara göre 4 PKK’li
katledildi.
AKP, sınır dışında PKK kamplarına yapılan bu operasyonu “çözüm
sürecini baltalamak isteyen bazı
gruplar tespit ettik” diye açıkladı.
AKP de bu konuda oldukça “hassas”... “Çözüm süreci”ne hizmet etmeyen her girişimi anında devre dışı
bırakıyor.

‘Merdiven Stratejisi’
Sorunsuz İlerliyor!
İmralı’da Öcalan ile görüşme yapacak heyetin belirlenmesinde Erdoğan’ın BDP’nin belirlediği isimlere

VETO uygulaması, Sinop’ta BDP
heyetine LİNÇ SALDIRISI bir çok
kesimde ister istemez “çözüm sürecinde tıkanıklık mı yaşanıyor” diye
sorulmaya başlanmıştı. Kürt milliyetçi
hareketi ikna etmek için bir taraftan
mektuplar giderken diğer taraftan
bombaların yağması da bir çok kesim
tarafından “provokasyon mu” diye
olanlara anlam veremediler. AKP iktidarı ise hiç bir sorunun olmadığını,
sürecin çok iyi işlediğini söyledi.
AKP çevreleri tarafından bu tür girişimlerin süreci hızlandırmaya hizmet
ettiği yorumu yapılıyor...
İşte merdiven stratejisinin özü
özeti bu: ADIM ADIM TESLİMİYETİN BASAMAKLARI TIRMANILACAK!
İmralı’da Öcalan ile görüşecek
heyetler bu stratejiye göre belirlendi.
Kürt milliyetçi hareketin dili, uslubu,
açıklamaları, neyi yapıp neyi yapmayacağı bu stratejiye göre belirleniyor. Her konuda ADIM ADIM hizaya gelene kadar...
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Nedir Merdiven
Stratejisi?
Belirlenen yol haritasına göre;
devlet bir adım atacak. Bu adım
PKK tarafından karşılığını bulursa
ikinci adım atılacak. Adımlar atıldıkça
merdiven basamakları tek tek çıkılacak.

YIKMAK İÇİN SAVAŞIYORUZ!

9

Ne Var Merdiven
Basamaklarında?
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Merdiven'in dört basamağı var.
Birinci basamak: Çatışmasızlık;
Öcalan ilk adım olarak PKK'ye "Hemen koşulsuz çatışmasızlık ilan
edin" diyecek deniyor. Bunun tarihinin de 21 Mart 2013 Newroz’u olduğu söyleniyor.
İkinci adım: PKK Türkiye sınırları içindeki gerillalarını sınır
dışına çekecek. Çekilme işinin de
15 Ağustos'a kadar tamamlanacağı
söyleniyor. Burada bir konuyu belirtmek istiyoruz: Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, sürecin başında
“Oslo gibi olmayacak. Her şey kamuoyu önünde, şeffaf olacak” demişti. Süreç o kadar şeffaf ki, Öcalanla daha hiç görüşülmeden Öcalan’ın yol haritası açıklandı. BDP
milletvekilleriyle görüşeceği basında
yazdı. Daha da önemlisi Öcalan’ın
heyetle neler konuşacağıda, daha
sonra yazacağı mektuplarda neler
yazacağına kadar her şey basında
yer aldı. Yani bugün olanlar değil,
yarın Öcalan’ın neler yapacağının
bilindiği “şeffaflık”ta bir süreç yaşanıyor.
Merdivenin üçüncü basamağında: PKK’ye silah bıraktırma görüşmeleri yapılacak.
Bağımsız Kürdistan hedefiyle yola
çıkan, 35 yıldır süren ve 40 binin
üzerinde insanın yaşamını yitirdiği
söylenen bu savaşta PKK, neyin karşılığında bırakacak silahlarını?
Merdivenin bu basamağında yapılan görüşmelerde üç konu gündeme
alınacak. Bunlar bağımsızlık, federasyon, bölgesel özerklik vs. değil.
Bir: Vatandaşlık tanımı,
İki: Anadilde eğitim,
Üç: Yerel yönetimlerin güçlendirilmesi,
Vatandaşlık tanımı; ne Türk,
ne de Kürt kelimelerinin geçmediği
bir tanım olacak. Yeni yapılacak anayasada "Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı" tanımı getirilecek. Öcalan
bu tanımı kendini ziyaret eden BDP
heyetine net olarak şöyle aktarıyor:
"Özgür iradesiyle kendisini bu ülkeye bağlı hisseden herkes Türkiye

Cumhuriyeti vatandaşıdır." Bu tanım
esas olarak MHP dışındaki düzen
partisi, AKP ve CHP'nin tanımıdır.
Yani düzenin vatandaşlık tanımı Öcalan tarafından Kürt halkına kabul ettirilmiş olacak.
Anadil'de eğitim konusu ise; şu
an için teknik olarak da, pratik olarak
da anadilde eğitim mümkün değil.
Bu süreçte anadilde eğitim yapmanın
önündeki engeller kaldırılacak. Daha
sonra gerekli hazırlıklar yapılacak.
Yani PKK'yi silah bıraktırmanın koşulları arasında anadilde eğitim yapılıp
yapılmaması engel değil. Anadilde
eğitim konusu silah bırakmanın bir
koşulu değil.
Yerel yönetimlerin güçlendirilmesi ise; Türkiye, 'Avrupa Konseyi
Yerel Yönetimler Özerklik Sözleşmesi'ne koyduğu şerhi kaldıracak.
Öcalan, BDP heyeti ile yaptığı görüşmede anayasada "AB Yerel Yönetim Şartnamesi”nin yer alması halinde sorunun çözüleceğini söylüyor.
Merdivenin dördüncü basamağı: Yukarıdaki basamakların çıkılmasına bağlı. Sorunsuz şekilde üç
basamak da çıkılırsa, dördüncü basamakta silahların bırakılması konuşulacak ve silahlar bırakılacak...
Buraya kadar yazdıklarımızdan
çok açık anlaşılmaktadır ki, “çözüm
süreci”nin “MERDİVEN BASAMAĞI” denilen stratejisi Kürt milliyetçi
harekete silahların bıraktırılmasıdır.

Strateji Sadece Kürt
Milliyetçi Harekete
Silahların
Bıraktırılmasıyla da
Sınırlı Değildir!
Sadece süreç PKK'nin silahsızlandırılması süreci değil. Kürt halkı
Abdullah Öcalan aracılığıyla adım
adım teslim alınıyor. Kürt halkının
direnerek, savaşarak Bağımsız Kürdistan umutlarının bitirilmesi sürecidir. Abdullah Öcalan aracılığıyla
silahların yanında tam bir ideolojik
tasfiye de gerçekleştirmek istiyor
oligarşi... Öcalan tarafından silahların
özgürlük mücadelelerinde miadının
doldurduğu propagandası yapılıyor.
Silahlı mücadele mahkum edilmek

isteniyor. Bu esasında Öcalan’ın buluşu değildir. Emperyalizmin ezilen
dünya halklarına dayatmasıdır.
Ve bu süreçle tasfiye edilmek istenen sadece Kürt milliyetçi hareket
de değildir. HDK çatısı altında toplanan reformist, oportünist tüm sol,
sosyalist hareket de bitirilmek istenmektedir. Oportünist, reformist sol
ise çoktan bu sürece yedeklenmiş
durumda. Tam olarak yedeklenmeyenlerin de bagımsız hiçbir politikası
yoktur.
Kürt milliyetçi hareketin, reformizmin, oportünizmin “çözüm”, "barış için eşitlik" gibi söylemleri adım
adım diz çökmenin, teslimiyetin üstünü örtmekten başka bir şey değildir.
AKP’nin her alanda halkın tüm kesimlerine saldırdığı, tam faşist terörün
getirildiği bir süreçte “barış”, “demokrasi”, “çözüm” gibi söylemleri
kimseyi ikna edememektedir.
Zaten AKP'nin ağzından da barışla
ilgili tek bir kelime çıkmıyor.
AKP’nin tüm politikaları teslim almaya yöneliktir. ‘Silahları bırakırsanız terör biter, barış kendiliğinden gelir’ diyor. Yani ‘teslim olursanız, direnmezseniz savaş zaten
olmaz. Kanınızı da akıtmam’ diyor.
AKP'nin tavrı “İşkence yapılmasını istemiyorsan teslim ol, direnme”
diyen işkencecinin tavrına benziyor.

Herkes Ne Söylüyorsa
Açıkça Söylemelidir!
Süreç gerçekten çok şeffaf. Gizli
saklı bir politika yok. AKP açıkça
“Kürt sorunu yoktur. PKK sorunu
vardır. Terör sorunu vardır” dedi. Ve
bu süreci de “Terörü bitirme” süreci
olarak belirtti. Terör bitince barış da,
demokrasi de kendiliğinden gelecek.
Açlık, işsizlik, yoksulluk sorunları
çözülecek... “Kürt kardeşlerimin başka bir sorunu yok” diyor. Ve şimdi
AKP, Abdullah Öcalan ile bu süreci
inşaa ediyor.
Öcalan’ın “Yol Haritası”nın
AKP’nin 2023 parti programında
Kürt sorunuyla ilgili yer alan maddelerden farklı bir şey yok. Emperyalist AB’nin "AB Yerel Yönetim
Şartnamesi”ni yeterli görüyor.

AKP’NİN FUHUŞ DEVLETİNİ

Her şey şeffaf: AKP’nin ne yapmak istediği de, Öcalan’ın ne yaptığı
da ortada. Bu sürece kim ne diyorsa
açık söylemelidir.
Evet, tarihi bir süreçtir. Kürt halkının silahlı direnişinin tasfiye edilmek istendiği bir süreçtir.
Kürt milliyetçi hareketin silah bırakıp direnişin tasfiye edilmesiyle
Kürt sorunu çözülür diyenler buyursun AKP’nin ve Öcalan’ın peşine
takılsın.

Türkiye Soluna, Sosyalist
Hereketine Sesleniyoruz!
Ulusal sorun konusunda Marksist
Leninist kaynakları açın bakın, bütün
bildiklerinizi yeniden gözden geçirin.
Kürt sorununu Öcalan’ın yol haritasıyla çözmek mümkün mü?
Açın, bugüne kadar kendi yazdıklarınıza bakın, bugüne kadar ulusal
sorunun çözümü konusunda ne söylemişsiniz. Yaptığınız tespitlere göre
bugünkü sürecin adını koyun.
Ne diyor Öcalan? “TÜRKİYE
TAM DEMOKRATİKLEŞİRSE
KÜRT SORUNU DA ÇÖZÜLÜR”
AKP’nin iktidarında Türkiye nasıl
tam demokratikleşecek? AKP’nin ve
yardakçılarının dışında AKP’nin Tür-

kiye’yi demokratikleştirdiğini iddia
eden kimse var mı?
Her şeyden öce bağımsızlığın olmadığı yeni sömürge bir ülkede demokrasi olur mu?
Öcalan’ın bahsettiği “tam demokrasi”nin halkın iktidarda olduğu bir
sistemden bahsetmediğini biliyoruz.
Öcalan, olmayan ve asla olamayacak emperyalist demokrasiden bahsediyor. “Evrensel hukuk ilkelerinin
yeni anayasada iç hukuka dönüştürülmesi”nin Türkiye’yi “tam demokrasi”ye geçirmekte yeterli olduğunu
söylüyor.
Siz ne diyorsunuz? Dünyayı kan
gölüne çeviren emperyalistler Türkiye’yi “tam demokrasi”ye geçirebilir
mi?
Öcalan’ın “tam demokrasisi” emperyalizmin demokrasisidir.
Kürt sorununun çözümünü emperyalistlerden, Amerika’dan beklemektedir.
Sizin çözümünüz nedir? Bu sürece
ne diyorsunuz, açıkça ortaya koyun.
Kürt milliyetçi hareketin politikalarına
yedeklenerek AKP’nin faşist terörünü
aklarsınız. AKP iktidarını güçlendirirsiniz.
Biz bu sürece ilk günden itibaren

Bu Vatan Tüm Yeralt
Yerüstü Zenginlikleriyle
Bizimdir, Kirletmelerine
İzin Vermeyeceğiz!
Trakya Halk Komitesi, Ergene belgeseli
gösterimlerine, Ergene’ye sahip çıkma toplantılarına devam ediyor. 23 Şubat günü
Edirne’nin Malkoçlar ve Başağıl köylerine
gidildi. Malkoçlar Köyü’nde yapılan gösterimden sonra sohbete geçildi. Çayların içildiği,
bire bir sohbetlerin yapıldığı toplantı tekrardan
görüşme dilekleriyle bitirildi.
Ardından Başağıl Köyü’ne gidildi. Jandarmanın yönlendirmesiyle gösterime karşı
çıkan muhtarın teşhir edilmesi ve yapılan
konuşmaların ardından köyün en büyük kahvesinde gösterim yapıldı. Toplantıya 40 kişi
katıldı. Çaylar ve sohbetlerin ardından karşılıklı iletişim bilgileri paylaşılarak program
sona erdi.

açıktan tavrımızı koyduk. Sürecin
adını koyduk.
Bu süreç esas olarak Amerikanın
başlattığı bir süreçtir. Ve emperyalizmin Ortadoğu politikalarından bağımsız değildir.
Bu süreç Kürt halkı için bir barış
süreci değil, Kürt halkını teslim alma
sürecidir. Kürt milliyetçi hareketin
silahlı direnişinin tasfiye edilmesi
sürecidir.
Oligarşik düzen içinde Kürt sorununun asla çözümü mümkün değildir. “Bağımsız Kürdistan” diyerek
yola çıkılıp 35 yıllık mücadelenin
soncunda gelinen nokta emperyalizmle, oligarşiyle uzlaşmaktır.
Oligarşi ise inkar ve imhaya devam ediyor.
Dönüp dolaşıp Kürt sorunun gerçek çözüm yolu kendini dayatıyor.
Çözüm: Kürt, Türk, Laz, Çerkez...
ülkemizde yaşayan tüm halkların
empeyalizme ve işbirlikçi oligarşiye
karşı halkın kendi iktidarı için savaşmasıdır.
Kürt sorununun çözümü de Türkiye halklarının diğer sorunlarının
çözümü de halkın kendi iktidarındadır.
DEVRİMDEDİR!
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En Yoksullar Örgütleyip
Milyonlar Olacağ z!
“En Yoksulları Örgütleyeceğiz” şiarıyla hareket eden Halk Cepheliler, başlarını soktukları bir göz kondusu da kendilerine çok
görülen yoksul halkın içinde çalışmaya devam ediyor. Halk devrimcileri tanıdıkça, onlardan gerçekleri dinledikçe daha fazla sahipleniyor.
İstanbul Güvercintepe’de Halk Cepheliler 24 Şubat günü daha
önce çalışma yaparken kendilerini ziyaret etmelerini isteyen bir
ailenin evine misafir oldular.
Yıkımlar üzerine konuşmak isteyen aile kimi komşularının
zorla, evleri yakılarak göç ettirildiğini, şimdi de yine evlerini yıkacaklarını söylediklerini anlattı. Bu mahallede elektriğe varana kadar
her şeyi kendilerinin getirttiğini
söyleyen aile, evlerini yıkmalarına izin vermeyeceklerini belirtti.
Aynı gün Halk Cepheliler yıkımlarla ilgili “Evimizi Yıkanın
Villasını Yıkarız”, “Zam Zulüm
İşkence İşte AKP” yazılamaları
yaptılar.

YIKMAK İÇİN SAVAŞIYORUZ!
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FUHUŞ DEVLETİ
“Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, Dışişleri Bakanlığı, MİT, Emniyet Genel
Müdürlüğü, Diyanet İşleri'ne Fuhuştan ‘ZÜHREVİ HASTALIK’ Uyarısı Yapıldı!”

Devrimci Kurumları Basan, Yalanlarla,
Komplolarla İnsanları Tutuklayan

AKP’NİN FUHUŞ
DEVLETİNİ TANIYIN!
FUHUŞ DEVLETİNİ YIKMAK
İÇİN SAVAŞIYORUZ!
Sayı: 354

Yürüyüş
3 Mart
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“Askeri casusluk” davasını soruşturan savcı Zafer Kılınç’ın, yedi
ay önce, devletin en tepesi Cumhurbaşkanlığı’na, Başbakanlığa, Dışişleri
Bakanlığı’na ve Emniyet Genel Müdürlüğü ile Diyanet İşleri Başkanlığı’na ve MİT’e, 27 ve 29 Ağustos
2012 tarihlerinde “Personeliniz bulaşıcı zührevi hastalık taşıyan eskortlarla irtibatlı, gereğini yapın”
yazısını göndermesi, bir kez daha
oligarşik devletin ve AKP iktidarının
ahlaksızlığını gösterdi. Devlet, diyanetine kadar fuhuşun içine batmış. Uyuşturucu, fuhuş, yolsuzluk,
ahlaksızlık ve her türlü pis işin altından devlet çıkıyor. Oligarşinin
asalak ve çürüyen düzeni nereye bakılsa oradan dökülüyor, orada elde
kalıyor.
Sınırlı sayıda gazetede “Devlet
personeli için ‘hasta eskort’ alarmı”,
“MİT’e zührevi hastalık ikazı”,
“Savcıdan MİT’e ‘zührevi hastalık’
uyarısı” başlıklarıyla yer alan bu
haber, Milliyet gazetesinden Musa
Kesler’e dayandırıldı.
Musa Kesler’in, 14-17 Şubat 2013
tarihli Milliyet gazetesindeki haberi
şöyleydi:
“Kamuoyunda ‘askeri casusluk’

davası olarak bilinen ‘fuhuş, devletin
güvenliğine ilişkin bilgileri temin etmek’ suçlamasına ilişkin 345 sanıklı
davanın dosyasında soruşturma savcısının devletin en tepesine kadar
yazdığı ‘zührevi uyarı’ yazıları ortaya
çıktı. Dava dosyasına giren yazışmalara göre Cumhurbaşkanlığı,
Başbakanlık, Dışişleri Bakanlığı,
Emniyet Genel Müdürlüğü ve hatta
Diyanet İşleri Başkanlığı personelinin, soruşturma kapsamında tutuklanan ve ‘bulaşıcı zührevi hastalık’ teşhisi konulan eskort kızlarla
irtibatlı olduğu tespit edildi. Savcı
Zafer Kılınç, Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, Dışişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü ve Diyanet
İşleri Başkanlığı’na yazı yazarak,
‘Personeliniz bulaşıcı zührevi hastalık taşıyan eskortlarla irtibatlı, gereğini yapın’ dedi.” (Musa KeslerMilliyet 17 Şubat 2013)
“İzmir’de ‘fuhuş, insan ticareti,
özel hayatın gizliliğini ihlal etme,
kişisel verileri kayıt altına alma, devletin güvenliğine ilişkin bilgileri temin
etme, yasaklanmış bilgileri temin’
iddiasıyla 345 şüpheli hakkında açılan
davanın dosyasında soruşturma savcısının MİT’e yazdığı ilginç bir uyarı

yazısı da yer aldı. Soruşturma savcısı
Zafer Kılınç’ın MİT’e gönderdiği iki
sayfalık yazıya göre soruşturma sürecinde MİT görevlilerinin de takip
edilen eskort kızlarla ilişkili olduğu
tespit edildi. Operasyonların ardından
gözaltına alınan ve muayene edilen
dört eskort kızda “bulaşıcı zührevi
hastalık” tespit edildi.
Savcılık, MİT’e yazı yazarak, bu
eskort kızların MİT görevlileriyle
“irtibatlı” olduğunu, gereğinin yapılmasını istedi. “Bulaşıcı hastalık”
konulu yazıda eskort kızların isimleri
ve haklarındaki bilgiler ayrıntılı olarak yer aldı.” (Musa Kesler-Milliyet-14 Şubat 2013)

Yoksulluğu, Yolsuzluğu,
Yozluğu Yayan AKP
Ahlaktan Bahsedemez!
Ahlak bekçisi kesilen, Müslümanlıktan, namustan, imandan bahseden AKP iktidarının gerçek yüzü
budur işte. AKP, ne kadar muhafazakar görünürse görünsün, ne kadar
geleneklerden, göreneklerden, toplumsal değerlerden bahsederse bahsetsin; gerçekte burjuvazinin yoz
kültürünü sistemli bir politika olarak
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AÇIKLAYIN!
Kime pazarladınız “eskort kızlar”ı?
Cumhurbaşkanı Gül, Başbakan Erdoğan, Dışişleri
Bakanı Davutoğlu, Diyanet İşleri Başkanı Görür... Görmediniz mi? Kurumunuzdaki personeliniz fuhuş bataklığ’nın içine batmış. Zührevi hastalıklar bulaşmış.
Aynı kadınlardan devletin bu kadar farklı kurumlarının
personeline zührevi hastalık bulaşmışsa sizin kurumlarınız
bu “eskort kızlar”ın daimi müşterisidir.
Açıklayın kim pazarlıyor bu “eskort kızlar”ı?
Hepiniz de imam-hatiplisiniz. Erdoğan “imam-hatiplerden terörist çıkmaz” demişti. Ne çıkar? PEZEVENK mi çıkar. Sizin “terörist” dedikleriniz halkı için,
vatanı için canını veriyorlar. “Babalar gibi satarız”
diye vatanını satanlardan ancak sizin gibi “eskort kız”
pazarlamacıları çıkar...
Sen Davutoğlu, hangi personelin de çıktı zührevi
hastalıklar? Kime pazarladınız “eskort kızlar”ı? Libyalı
işbirlikçilere mi, Suriyeli çapulculara mı sattınız?.. O
toplumda yaygınlaştıran iktidardır.
“Müslümanlık” AKP’nin ahlaksızlığının ve uşaklığının maskesidir. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül “Müslüman Cumhurbaşkanı adayı” diye
propagandasını yapmıştı.
Soruyoruz Cumhurbaşkanı’na:
Köşkte çalışan personeliniz “eskort
kızlarla” fuhuş yapmış. Sizin bundan
haberiniz yok mu? Olmaması mümkün değil. Hangi personelenizin fuhuş
içinde olduğunu, hangisinde “zührevi
hastalıklar” olduğunu bildiren savcılığın yazısı size de gönderildi.
“Müslüman” Cumhurbaşkanı açıkla
fuhuş yapan personelin hakkında ne
tür işlem yaptın?
Biz söyleyelim: Hiçbir işlem ya-

işbirlikçi, vatan haini çapulcuları ancak “eskort kızlar”ınızla savaştırabilirsiniz.
AKP’nin kadın ve aileden sorumlu bakanı ne iş
yapıyor? Bu olayla neden ilgilenmiyor? Neden üstünü
örtüyorsunuz? Fuhuş devletinizin pazarladığı “eskort
kızlar”ın hakları yok mu? Sen kimin bakanısın. Devletin
kadın pazarlıyor. Cumhurbaşkanlığı’ndan diyanetine
devletin kurumları personeline “eskort kız” pazarlıyor.
Ne iş bu iş? Senin bu işten haberin yok mu?
Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, sen nerdesin?Gerekli gereksiz her şeye açıklama yaparsın. Senin de mi
haberin yok “eskort kızlar”dan? Kim sattı personelinize
bu kızları? Yaklaşık bir yıl önce savcılık personeliniz
hakkında fuhuş yaptığı bildiriminde bulunmuş. Ne
işlem yaptınız fuhşa katılan personel hakkında?
Halk Cephesine düşmanlığınız bunun için mi?
İşinize taş koyduğu için mi 3 ayda bir operasyon
yapıyorsunuz mahallelerde fuhşa, yozlaşmaya, kumara, hırsızlığa karşı mücadele eden devrimcilere?
Halk Cephesi fuhuş tekerinize çomak soktuğu için
mi köpeklerinizi salıyorsunuz üzerimize?
İmam-Hatiplilere bakın... Televizyon dizilerini, dünya
klasiklerini sansürlerler... Ne o? Diziler size ayna mı tutuyor. Gerçek yüzünüzü mü açığa çıkartıyor. AKP fuhşa
karşı değil. Aleni yapılmasına karşı... “Zührevi hastalık”
meselesi olmasa bunlar da duyulmayacaktı...
Fuhuş devletinizin gerçek yüzünü gizleyemezsiniz.
Çünkü her tarafından pislik akıyor. Biz sizin ciğerinizi
biliyoruz. Beyninizin içini biliyoruz. Sizler 9 yaşındaki
kız çocuklarına “helalimdir” diyen zihniyetsiniz. Pislik,
ahlaksızlık sizin beyninizin tüm kıvrımlarındadır...
Halkın Hukuk Bürosu’na böcek-gizli kamera yerleştirdiniz. Ne buldunuz? Ne çektiniz? Devrimcileri
kendiniz gibi mi sandınız... Fuhuş, ahlaksızlık, hayasızlık...
hepsi en tepeden en alttakine kadar size aittir..

pılmamıştır. Bizzat Cumhurbaşkanlığı
tarafından korunmaktadır.
Başbakan Erdoğan imam hatip
mezunu, ağzından dini imanı, ahlak
ve erdemi hiç bırakmıyor... Cumhurbaşkanlığı’nda, Başbakanlık’ta,
Dışişleri Bakanlığı’nda, Emniyette,
MİT’te fuhuş yapanlar neden korunuyor? Başbakanın izni olmadan
devletin bu kurumlarında kuş uçmaz...
Fuhuş batağının dibine batmış bu
ahlaksızlar nasıl hala o kurumlarda
duruyor?
Nasıl olacak, AKP, kimbilir başka
hangi yolsuzluklarını, ahlaksızlıklarını, yağmalarını gizlemek için gördü
görmezden geldi, duydu duymazdan
geldi. AKP, devletin en tepesinde
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fuhuş yapılmasına göz yumdu. Ama
diğer yandan televizyonlardaki filmleri, John Steinbeck`in dünya klasikleri içinde yer alan “Fareler ve
İnsanlar” kitabını ve 100 Temel Eser
listesinde yer alan “Şeker Portakalı”
kitabını müstehcen olduğu ve “ahlaki
olmayan bölümler içerdiği” gerekçesiyle sansürledi, okul kitaplarından
Yunus Emre ve Kaygusuz Abdal`ın
şiirlerinde işine gelmeyen bölümleri
sansürledi. Kitaplar ve şiirler ahlakı
bozuyor ama devletin personeli, polisi, MİT’i fuhuş yaptığında ahlak
bozulmuyor öyle mi?
Yedi aydır AKP faşizmi bu ahlaksızlığı gizliyor. Olayın üzerini kapatıyor. Bulaşıcı zührevi hastalık ol-

YIKMAK İÇİN SAVAŞIYORUZ!

13

Sayı: 354

Yürüyüş
3 Mart
2013

14

masaydı bu fuhuş olayı da açığa çıkmayacak, yine gizli dosyalar rafına
kaldırılacaktı.
Yurt gazetesi ve Milliyet gazetesi’nde konuyla ilgili çıkan haberlere
göre; zührevi hastalığı olan eskort
kızlarla ilişkiye girdiği tespit edilenlerin olduğu 6 sayfalık listede başı,
yine her zamanki gibi, çoğunluğu,
çeşitli rütbelerden 207 polis ile emniyet teşkilatı çekiyor. Başı çekmeseydi şaşılırdı zaten. Çünkü “suçları
önleme” amacıyla kurulan polis teşkilatının kendisi bir suç üretme merkezidir. Çeteler ve mafya artıkları
içinde bakan, milletvekili, genel müdür, polis ve asker çıkması şaşırtıcı
değildir.
Uyuşturucu, fuhuş bizzat AKP’nin
polisleri tarafından yoksul halkın yaşadığı mahallelerin içlerine kadar
sokulmaktadır. Tek bir uyuşturucu,
fuhuş çetesi yoktur içinde polis ya
da devletin üst düzey bir görevlisinin
olmadığı.
Yozlaşmaya karşı mücadele eden
devrimcilere saldıran, onlarca devrimciyi gözaltına alıp yıllardır hapishanelerde yatıran AKP iktidarıdır.
Devrimciler mahallelerdeki fuhuş
yaptıran pislik yuvalarını tahrip
ederken bizzat buraları koruma
altına alan AKP’nin polisidir.
Uyuşturucu, fuhuş, yolsuzluk, ahlaksızlık ve her türlü pis işin altından
AKP çıkıyor.
AKP’nin 11 yıllık iktidarı boyunca
uyguladığı politikalar, büyük ahlaki
ve sosyal çöküntülere sebep oldu.
Toplumsal değerler, aile yapısı, hiçbir
dönem AKP’nin 11 yıllık iktidarında
bozulduğu kadar bozulmamıştır. Yoksullaştırma ve yozlaştırmanın mimarı
AKP iktidarının son 8 yılında fuhuş
yüzde 220 arttı. Uyuşturucu, kumar,
cinsel saldırı, çocuk istismarı ve müstehcenlik AKP iktidarı boyunca katlanarak büyüdü. CHP Milletvekili
Ali Özgündüz’ün soru önergesine,
Adalet Bakanı Sadullah Ergin‘in,
Meclis’te verdiği cevap bu çöküntünün itirafıydı.
Ergin, Adalet Bakanlığı’nın yaptığı
araştırmaya göre sekiz yıl içinde fuhuşun, cinsel saldırının, çocuk istismarının ve müstehcenliğin devamlı

olarak arttığını ve bu artışın yüzde
91,4’ünün ekonomik koşullardan
kaynaklandığını söyledi.
AKP’nin Ahlaksızlığı, Yozlaşmayı Büyüttüğünü Adalet Bakanı
İtiraf Ediyor:Fuhuş Davaları 8
Yılda Yüzde 220 Oranında Arttı
Fuhuş suçundan 2002 yılında 2669
kişi hakkında dava açıldı. Bu sayı
2007 yılında 4494’e, 2010 yılı sonu
itibariyle de 8409’a ulaştı. Fuhuş suçu
8 yılda yüzde 220 oranında arttı.

Cinsel Saldırı ve Çocuk
İstismarları 8 Yılda
Yüzde 125 Arttı
Bu suçlardan 2002 yılında 16 bin
43 sanık hakkında dava açılmışken,
bu sayı 2007 yılı sonu itibariyle 19
bin 162’ye ve 2010 yılı sonu itibariyle
de 35 bin 760’a ulaşarak 8 yılda
yaklaşık yüzde 125’lik bir artış gösterdi.
Adalet Bakanlığı’nın verilerine
göre çocuklara karşı işlenen cinsel
taciz, saldırı ve istismar suçları ile
ilgili davaların sayısı, 2009 yılında
13 bin 812 iken 2010 yılında 17 bin
241 ve 2011 yılında ise 18 bin 334
oldu. Bu da 2011 yılındaki toplam
24 bin cinsel saldırı suçunun yaklaşık
yüzde 70’idir. 7 bin 610 sanık hakkında 15 yaşın altındaki çocuğa tecavüz ve 4 bin 903 sanık hakkında
çocuğa cinsel istismar, 1759 sanık
hakkında reşit olmayanla cinsel ilişki
suçlaması bulunmaktadır. Bu dosyaların 2 bin 13’ünde, yapılan incelemede çocukların ruh sağlığının bozulduğu tespit edildi. Çocukların fuhuşta kullanıldığı olaylar nedeniyle
2009’da 812, 2010’da 764, 2011’de
672 dava açılmıştır.

Müstehcenlik 8 Yılda
3 Kat Arttı
2002 yılında müstehcenlik suçundan 818 sanık hakkında kamu
davası açıldı. Bu sayı, AKP’nin birinci
iktidar dönemi olan 2007 yılı sonunda
1808’e ve ikinci iktidar dönemi olan
2010 yılı sonunda ise 2200 kişiye
ulaştı. 2002 yılından 2010 yılı sonuna
kadar yaklaşık yüzde 170’lik bir
artış oldu.
Teşhircilik‘ten dolayı 2002 yılında

sadece 194 kişi sanık durumundayken
2007 yılına geldiğimizde sanık sayısı
1025’e çıktı. 2010 yılı sonunda ise
sanık sayısı 1097 kişiye ulaştı. Bu
suçtaki artış oranı yüzde 465.

Türkiye’deki AIDS
Vakaları Son 5 Yılda
Yüzde 100 Arttı
Deri ve Zührevi Hastalıkları kayıtlarına göre, AIDS vakalarında
2000-2005 yılları arasında yüzde
100’lük artış varken, 2000 yılında
Türkiye genelinde 55 AIDS’li hasta
tespit edilmiş. Bu sayı günümüzde
110’u buldu.

Devrimci Kurumları
Basan, Yalanlarla,
Komplolarla İnsanları
Tutuklayan AKP’nin
Fuhuş Devletidir!
Fuhuş, devletin vergi aldığı, resmi
izin verdiği bir yozlaştırma biçimidir.
AKP iktidarında fuhuş, “genelevler”i
de aşarak, mantar gibi her yerde çoğalan barlara, pavyonlara, otellere,
giderek caddelere, meydanlara taşmış,
hatta üniversitelere, öğrenci yurtlarına
ve hatta yetiştirme yurtlarına uzanmıştır.
AKP’nin yozlaştırma politikalarında gecekondular özel hedef durumundadır. Polis-mafya işbirliğiyle
özellikle gecekondu mahallelerinde
kumar, fuhuş, uyuşturucu yaygınlaştırılmaktadır. Gecekondu semtlerinin
barlar, pavyonlarla doldurulması tesadüfi değildir. Gecekondu halkının
devrim mücadelesiyle bütünleşmesi
düzenin en büyük korkularından biridir. Mafya çetelerinin bizzat polis
tarafından kurulması tesadüfi değildir.
İşsiz-güçsüz, lümpen, kendi değerlerine yabancılaşmış genç erkek ve
kızlar, parayla, vaatlerle bu çetelerin
ve bataklığın bir parçası haline getirilmektedir. Devrimcilerin mücadelesi,
buna izin vermemek içindir.

AKP, Tehdit ve Şantajla
Muhaliflerini
Susturmanın, İhaleleri
Kapmanın da Mimarıdır
Telefon dinlemeleri, kasetler, ka-
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mera çekimleri, sahte belgeler, komplolar, gizli tanıklarla AKP, kendisine
muhalif olan, politikalarına karşı çıkan, direnen bürokrat, siyasetçi, yargıç, asker kim varsa tehdit ve şantajla
susturmaya çalıştı. AKP, cemaatler
ittifakı devleti ele geçirmek için
eskort kızlarla fuhuş yapan polisi,
MİT’i ve yargıyı kullandı.

AKP Adaletinde; Fuhuş
Yaptıranlar,
Kumarhaneciler Serbest,
Karşı Çıkanlara
Müebbet
Devrimci kurumları basan, yalanlarla, komplolarla insanları tutuklayan AKP’nin fuhuş devletidir.
Uyuşturucuya, fuhuşa, kumara, yozlaşmaya karşı mücadeleyi suç sayan
AKP’dir. AKP faşizmi, 7 Aralık
2006’da çocuklarımızın rızkı kumar
masalarında harcanmasın, gençlerimiz
uyuşturucu-fuhuş bataklığında boğulmasın, çetecilerin elinde oyuncak
olmasın diye mücadele ettikleri için
95 devrimciyi gözaltına aldı, 47’sini
tutukladı. Uyuşturucu satanlar, fuhuş
yaptıranlar, kumar oynatanlar işini
yapmaya devam ettiler.
Temel Haklar dernekleri üyesi 98
devrimci demokrat için ağırlaştırılmış
müebbet dahil olmak üzere on bin

yıl istenen bu davada, AKP faşizminin
mahkeme heyeti, her zaman olduğu
gibi bir kez daha kapitalist düzenin
ahlaksızlığını savunurken devrimciler
bu düzenin yoz ve çürümüş kültürüne
karşı mücadelelerinin meşruluğunu
savundular. Savcı; “Fuhşa, Uyuşturucuya ve Yozlaşmaya Hayır”
kampanyasının, “DHKP-C örgütünün açık alan faaliyeti” olduğunu
iddia etti. Yürüyüş dergisinde çıkan
yozlaşmaya karşı mücadele haberlerini buna kanıt gösterdi.
AKP adaletinde; insanların beynini
çalan uyuşturucuya, yuvaları yıkan
fuhşa, kumara, yozlaşmaya karşı mücadele etmenin, pezevenk dövmenin,
torbacıların işine engel olmanın bedeli
10 bin 400 yıl hapis, 3 müebbet
cezası oldu.
Sözde ahlak ve namus savunucusu
kesilen AKP, bu cezalarla, “Çetelere
dokunanlar devleti karşısında bulur” dedi. Yine hırsızları, kumarhanecileri, kadın satıcılarını savundu.
Genelev patronunun vergi rekortmeni
olduğu, devlet eliyle kumar oynatıldığı, kaçakçıların saygın işadamı olduğu bir ülkede başka türlüsü de
beklenemezdi zaten. Bu gözaltı ve
tutuklamalar, AKP iktidarı ve polisinin, fuhuş, kumar ve uyuşturucu
tacirlerini koruduğunu açıkça gösterdi.

Sömürü ve Soygun
Düzeni, Çürümüşlük
Üzerinde Ayakta Durur
Bir ülkenin iktidarı, devleti, polisi,
fuhşu, kumarı, uyuşturucuyu neden
ve nasıl himaye eder? Uyuşturucu,
fuhuş, kumar, halkı yozlaştırmanın
yanında, devletin bilgisi ve onayı
dahilinde çalışan milyon dolarlık
karlı sektörlerdir. Fuhuş, uyuşturucu
çetelerinde, mafya grupları içinde
sürekli olarak polis ve emniyet müdürlerinin ve yargıdan orduya devlet
görevlilerinin çıkması elbette tesadüf
değildir.
Sömürü ve soygun düzeni bu çürümüşlük üzerinde ayakta durur.
Halkı eroinle, esrarla uyuşturdukça,
fuhuş, gecekonduların yoksul sokaklarına kadar girdikçe, çürümüş düzenlerinin ömrünün biraz daha uzayacağını düşünürler. Bunun için, arkasına polisin gücünü alan fuhuş ve
uyuşturucu mafyaları, çeteler aleni
çalışırlar.
Polisin desteği üç beş polis şefinin
mafyacılarla işbirliği, polis içindeki
“çürük elmalar”ın işi olarak görülemez. Uyuşturucunun, yozlaşmanın,
fuhşun yaygınlaşmasının sorumlusu
bu düzendir, bu devlettir, AKP iktidarıdır. Savaşımız fuhuş devletini
yıkmak içindir.
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Mustafa Polat’ın Katili AKP’dir!
1 Mayıs Mahallesi’nde oturan
ve orada esnaflık yapan, Anadolu
Haklar ve Özgürlükler Derneği’nin
bir dostu olan Mustafa Polat, 23 Şubat günü hayatını kaybetti. Sabaha
karşı saat 02.30 sularında kalbinden
rahatsızlanarak Numune Hastanesi
acil servisine kaldırılan Polat’ın ölümünden sağlık sistemini zenginlerin
çıkarına göre düzenleyen AKP sorumludur. Katili, “Doktor elinden
geleni yapar, hemşire elinden geleni
yapar. Netice şüphesiz Allah'tandır”
diyen Tayyip Erdoğan’dır.
Polat, yeterli donanım bulunmadığından dolayı Siyami Ersek Hastanesi’ne gönderilmek istendi. Ancak
200 metre ileride olan hastaneye
gitmek için yürümek zorunda bıra-

kıldı. Kalp krizi geçirmekte olan bir
insanın yürütülmemesi gerekirken,
bilerek yürütülmüştür.
Yola çıkan, fakat 50 metre ileride
yere düşerek hayatını kaybeden Mustafa Polat, aynı gün 1 Mayıs Mahallesi’nde bulunan Pir Sultan Abdal
Cemevi’nde düzenlenen cenaze töreninin ardından Ihlamurkuyu Çırçır
Mezarlığı’nda toprağa verildi.
Mezar başında yapılan konuşmada “Sevgili dostlar, sizler de bilirsiniz ki fiziki ayrılık, gerçek ayrılık
değildir. Sevgili ağabeyimiz Mustafa
Polat fiziki olarak aramızdan ayrılmıştır. Sevgili ağabeyimiz dürüst,
bunun yanında devrimci demokrat
bir kişiliğe sahipti. Sivas'tan kalkıp
13 yaşında 1 Mayıs Mahallesi’ne

gelip, emek sevdasına düştü. Bol
bol kitap okudu. Eş-dost sohbetlerinde yaptığı konuşmalarla, dünya
görüşüyle, hitabıyla, tam bir sanatkârdı. Tatlı dili, yumuşak huyluluğu
takdir edilirdi. Bunun yanında mahalle sorunlarına duyarlı,kendisine
verilen sorumlulukta ve görevden
kaçmayan bir Cephe dostuydu. Cepheliler bugün bir dostunu kaybetti.
And olsun, şart olsun ki unutmadık.
Unutturmayacağız” denildi. Tüm
dostlarımızın ve ailesinin başı sağolsun...” denildi.
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28 İLDE 184 GÖZALTI...
KOMPLOLARINIZLA, YALANLARINIZLA
BİZLERİ TESLİM ALAMAYACAKSINIZ!
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Faşizm iktidarını yalanlar üzerine
sürdürür. İktidarda kalabilmeleri için
vazgeçilmezleridir yalan ve demagoji.
Tek başına baskı, zor, işkence,
katliamlar yetmez çünkü halkı durdurmaya. Halkın aklını karıştırmalı,
kafaları bulanıklaştırmalı, ne yapacağını bilemez hale getirmeli ki iktidarını sürdürebilsin.
Bundan dolayı sömürenler her
katliamlarının, saldırılarının yanına
bu yalan bombardımanını da eklemiştir. Saldırdıkları kişilerin hakları
için mücadele ettikleri bilinmesin
diye karalamaya, halkın gözünde itibarlarını zedelemeye çalışmışlardır.
Ki halk onları örnek almasın, hakları
için direnişe geçmesin.
Tarihin her döneminde bu böyle
olduğu gibi şimdi de değişen bir şey
yoktur. Emperyalistler ve işbirlikçileri
halkın kafalarını karıştırmak için ellerindeki bütün imkanları seferber
eder. Yalanlarını halkın arasına sokar,
kanıksatmaya çalışır.
Türkiye tarihinin en işbirlikçi iktidarı olan AKP, işbirlikçilikte olduğu
gibi, yalan söyleme konusunda da
diğer işbirlikçileri açık ara farkla geride bıraktı. Öyle ki ilk kurdukları
cümle ile ikinci kurdukları birbiriyle
çelişse de hiçbir şey olmamış gibi
davranacak kadar aymazlar.
Nasıl olsa devrimcilerden başka
soran yok. Burjuva basın, iktidarın
yalanlarını servis etme aracından öte
değil.
İktidar önce devrimcilere saldırıyor. Sonra yalanlarla saldırılarını
meşrulaştırmaya çalışıyor. Burjuva
basın da bu yalanları paket paket
servis ediyor.
Son yaşanan saldırılar bunun kanıtı
oldu.
18 Ocak günü Halkın Hukuk Bürosu, Çağdaş Hukukçular Derneği,
İdil Kültür Merkezi, Yürüyüş Dergisi,
Gençlik Federasyonu, TAYAD polis
tarafından kendi yasaları da çiğnenerek basılmış, onlarca devrimci göz-

altına alınmış, 55’i
tutuklanmıştı. Böylesi “büyük” bir operasyona BÜYÜK
YALANLAR bulmak gerekliydi. Fakat iktidar bunu
eline yüzüne bulaştırdı. Ne olduğu
belli olmayan “Kozmik Oda” dediler
önce, “Devlet sırlarını yabancı ülkelere veriyorlar” dediler. Kimse
inanmadı. Burjuva kalemler bile buna
inanmadıklarını açık açık yazdılar.
Daha sonra “11 Çelik Kapı” dediler. O kapılar önce İdil Kültür Merkezi’ne, sonra Halkın Hukuk Bürosu’na, son olarak da Gençlik Federasyonu’na taşındı!
İkinci ağızlardan söylenen yalanlar
etkili olmayınca, bizzat Başbakan
Erdoğan’ın kendisi bu yalanları tekrarladı. Üç kurumu dolaşan 11 çelik
kapının arkasında, 11 avukatın toplantı yaparken yakalandıklarını söyledi. Bu da yalandı. Ne Halkın Hukuk
Bürosu’nda 11 kapı vardı, ne de avukatların tamamı oradan gözaltına
alındı. Gözaltına alınan avukatların
bir çoğu evleri basılarak ya da kapıdan
çıktıklarında gözaltına alındılar.
Bütün bu yalanları başta Tayyip
Erdoğan olmak üzere, iktidar halkın
gözünün içine baka baka, utanmadan
sıkılmadan söyledi. Ama kendine
gazeteciyim diyen bir kişi çıkıp da
“Bu ne çelişkidir?” diye soramadı.
Ya da gelip basılan kurumların çalışanlarıyla görüşemediler.
Aradan bir ay geçti. İktidar yeni
yalanlarla bu sefer de haklarının çalınmasına, emeklerinin sömürülmesine, örgütlenme haklarının çalınmasına yönelik çıkarılan yasaya karşı
çıkan kamu emekçilerine saldırdı.
Bir önceki yalanlarından sonra
daha pervasızlaşarak saldırdı AKP
iktidarı. Emzikteki üç aylık bebeği
annesiyle gözaltına almaya kadar
vardırdılar.
18 Şubat günü KESK’e bağlı sendikalı, öğretmenler, büro emekçileri,
sağlık çalışanları ve doktorlar gecenin

bir yarısı evleri, sendikaları basılarak
gözaltına alındılar. “DHKP-C’ye
Operasyon, 28 İlde 184 Gözaltı”
diye duyurdu basın bu baskınları.
Yine polisin servis ettiği yalanları
bir bir taşıdılar ekranlarına ve sayfalarına. Öğretmenler, doktorlar, büro
emekçileri ile ilgili, “Devlet kurumları
hakkındaki sırları örgüte vermek”
gibi akla mantığa sığmayacak yalanlar
çıkmaya başladı ekranlarda. Bu olamayınca “örgüt üyelerini evlerinde
saklamak” yalanına sarıldılar.
Bu da olmazsa başka bir yalan
bulurlar. Ne de olsa bu konuda ustalar.
Ama ne kadar yalan söylerlerse
söylesinler, gerçeğin üzerini kapatamazlar. Er ya da geç yalanları ortaya
dökülecek.
Bu operasyonlar AKP’nin kendi
politikalarına çıkan herkesi susturma,
sindirme operasyonudur. Yapılan saldırı halkın örgütlenme hakkına karşıdır. Geri kalan AKP’nin halkı aldatmak, gerçeklerin üzerini kapatmak
için söylediği yalanlardır.
Operasyonlarınızla, yalan, demagoji ve komplolarınızla bizleri bitiremezsiniz.
Ne kadar yalan söylerseniz söyleyin, ne kadar saldırırsanız saldırın
karşınızda her zaman haklarını çalmanıza karşı çıkacak işçileri, memurları göreceksiniz.
İşçiler, memurlar, tüm halk karşınıza çıkacak, yalanlarınızın, saldırılarınızın hesabını soracak.
Faşizme Karşı Demokrasi, Keyfi
Tutuklamalara Karşı Adalet İstiyoruz!
Halkız Haklıyız Kazanacağız!
Bağımsızlık, Demokrasi Sosyalizm İçin Yürüyüş Dergisi
24.02.2013
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GELECEĞİMİZ ÇOCUKLARIMIZ ÖĞRETMENLERİNİ SAHİPLENİYOR

Faşist Yüzünüzü,
Keyfi Tutuklamalar n z
Nas l Anlatacaks n z Çocuklar n za?
Onlar Türkiye’nin en iyi öğretmenleridir. Çünkü onlar devrimcidir.
Her zaman kendi

kişisel çıkarlarını
değil, halkın çıkarlarını düşünürler . Öğrencilerini de aynı bakış
açısıyla yetiştirirler.
Kamu Emekçileri Cepheli öğretmenler tutuklandıklarında Sivas’ta
Öğretmenlik yapan Ali Beyaztaş’ın
öğrencileri de öğretmenlerinin gözaltına alınmasını eylemlerle protesto
ettiler. Öğretmen Ali Beyaztaş’ın öğrencilerinin eylem haberi bazı gazetelerde şöyle yer aldı:
“ÖĞRENCİLERİ AĞLIYOR
Okul Aile Birliği Başkanı Seher
Uğurlukçu, Ali Beyaztaş'ın yaklaşık
10 yıldır okulda görev yaptığını ve
çok iyi bir öğretmen olduğunu söyleyerek şöyle dedi: "Birçok öğrenci
yetiştirdi kendisi, hepsi de şu anda
iyi yerde öğrenciler. Dünden bu yana
çocuklarımız bir hayli tedirgin. Öğretmenimiz şu anda ilkokul 3'üncü
sınıfı okutuyordu. Dünden beri çocuklarımız hep ağlıyor. Yaşlarının
küçük olması sebebiyle anlatamıyoruz
da. O nedenle öğretmenimizin bir

an önce özgürlüğüne kavuşmasını
istiyoruz. Tekrar okula, aramıza dönmesini istiyoruz." (Gökhan CEYLAN/DHA)
19 Şubat’ta Kamu
Emekçileri Cephesi’ne
yönelik operasyon kapsamında Sivas’ta gözaltına alınan öğretmenleri için yaptıkları, ilköğretim öğrencilerinin
de katıldığı eylemde
konuşuyor Seher Uğurlukçu. Türkiye’nin her
yerinde yapılan protestolarda en dikkat
çekenlerinden biri
de, ilköğretim öğrencilerinin ve öğrenci velilerinin
de içinde olduğu
150 kişinin katıldığı bu eylem oldu.
Faşizm sömürünün kalıcılaşması,
insanların kapitalizmin sömürü çarkının
birer kölesi haline gelmesi, sömürüye
ve zulme seslerini çıkarmamaları için
eğitimi gericileştirir.
Tüm halka düşmandır AKP. Halkını vatanını seven, haklarını arayan,
sömürüye ve zulme karşı çıkan herkese düşmandır. Devrimci öğretmenlere düşmandır. AKP’nin saldırdığı
devrimci öğretmenler ve Kamu
Emekçileri Cephesi; AKP’nin gericiliğine, eğitimi gericileştirmesine
karşı verilen mücadelenin, haklar ve
özgürlükler mücadelesinin en önünde
yer alan örgütlü memurlardır.
Devrimci öğretmenler örgütlü oldukları, gerici eğitim sistemine karşı
çıktıkları, bağımsız ve demokratik
bir ülke mücadelesi verdikleri, halkını
ve vatanını sevdikleri, halka, halkın
çocuklarına değer verdikleri, düşünen,
soran, sorgulayan ve hakkını arayan
insanlar yetiştirdikleri için AKP düşmandır onlara. Aynı zamanda öğretmeni oldukları çocuklar ve aileleri
tarafından çok sevilmelerinin ve sa-

hiplenilmelerinin nedeni de budur.
AKP faşizminin saldırılarının nedenlerinden biri de bu sahiplenmedir,
bu sahiplenmeden duyduğu korkudur.
AKP iktidarı iyi olan, güzel olan
her şeye, herkese saldırıyor, zulmünü
artırıyor. “Terör” demagojisiyle kitleleri aldatmaya çalışıyor hala. Ama
artık inandıracak kimseyi de bulamıyor. Kime, neyi, nasıl anlatabilir
ki? Kendilerine çok değer veren öğretmenlerine “terörist” diyerek ne
anlatabilirsin o çocuklara? Zulmünü
açıklayabilir misin?..
Halkımız; iyinin, doğrunun, güzelliğin nerede ve kimde olduğunu
çok iyi görün. “Geleceğimiz olan
çocuklarımızı, AKP’nin gericiliğine
teslim etmeyeceğiz” diyen devrimci
öğretmenlerin, öğrencileri ve onların
aileleri tarafından sahiplenilmelerinden daha doğal bir şey yoktur.
Devrimci öğretmenleri sahiplenmek, çocuklarımıza karşı sorumluluğumuzun gereğidir aynı zamanda.
Devrimci öğretmenleri sahiplenmek,
onları ve mücadelelerini, örgütlülüğü
sahiplenmektir. Bu sahiplenmeyi büyüterek AKP’nin saldırılarını boşa
çıkarabilir, gericiliğinin karşısında
durabiliriz.
Halkımız, öğrenciler, öğrencilerin
aileleri; geleceğimiz için, çocuklarımız için sahiplenmemizi büyütelim.
Sivas’taki sahiplenmeden öğrenerek,
bu örneği çoğaltalım, Sivas’la sınırlı
kalmasın. Devrimci öğretmenlerin
yalnız olmadığını; gericiliğe, köleleştirmeye karşı mücadelenin devrimci öğretmenleri gözaltına alarak,
tutuklayarak engellenemeyeceğini
AKP faşizmine gösterelim.
Sivas’taki öğrenciler bize bir şeyi
daha gösterdi. Demek ki, herkesin
yapabileceği bir şeyler varmış. Tutuklanan öğretmenlerimizi sahiplenirsek AKP’nin Kamu Emekçileri
Cepheliler üzerinde estirdiği terörü
boşa çıkartırız. Tutuklanan memurları
özgürlüklerine kavuştururuz.

YIKMAK İÇİN SAVAŞIYORUZ!
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DOĞMAMIŞ ÇOCUKLARIMIZIN YAŞAM
HAKKI İÇİN AKP’YE KARŞI
MÜCADELE EDELİM

Sağlık hakkı
zengin için mi var
sadece? Yoksulun sağlığı ne olacak?
Halkımız, organ nakli için günlerce, aylarca, yıllarca beklerken; çoğunlukla nakil fırsatı bulamadan ölürken; AKP'nin eski bakanlarından Kemal Unakıtan kalp ameliyatı için
ABD'ye gittikten sonra, şimdi de
böbrekleri için kök hücre tedavisi yaptırmaya İsrail’e gitti. Kök hücre tedavisinin ortalama masrafı 50 bin dolar. Yoksulun kapısından bile geçemeyeceği tedaviler bunlar.
Neden yoksul halkımız organ yetmezliğinden ölümlere atılıyor da;
zenginler geçen hafta ölen İhlas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Enver
Ören gibi ikişer kez organ nakli yaptırabiliyor?
Daha dün "one minut" diyerek
meydan okumuştunuz İsrail'e. Hani
onların elleri kanlıydı? Mavi Marmara’da 9 Türk vatandaşını öldürdü,
hesabını sordunuz mu?
Dışarı düşman görünürler, içlerinde can ciğer kuzu sarmasıdır Türkiye oligarşisiyle İsrail. İkisi de Amerika’nın köpeğidir.
Halk düşmanları, can korkusuyla,
tedavi olmak için ağababalarının,
suç ortaklarının yanına koşuyorlar hemen…
Başka ülkeye gitmelerine gerek olmadığında da ülkemizdeki en lüks
hastanelerde, en son teknoloji ile en
gelişmiş tedavileri yaptırıyorlar. Sıra
halka geldiğinde ise Allah’a havale
ediyorlar. Tayyip Erdoğan, 1 Şubat’ta,
ambulans filosunun açılışı sırasında
yaptığı konuşmada “'Doktor elinden
geleni yapar, hemşire elinden geleni yapar. Netice şüphesiz Allah'tandır” dedi.
Yoksul halkımızın “Rabbim Cleveland dedi” deme şansı yok. Dini de
halk düşmanlıklarına alet ediyorlar.
Allah zengine Cleveland, Tel-Aviv diyor; yoksula ise dua et diyor…
Erdoğan, böyle alçakça konuşa-

biliyor.
“Başbakan Erdoğan’ın Marmara
Tıp Fakültesi’nin uygulama hastanesi
olan Pendik Araştırma ve Eğitim
Hastanesi’ndeki ameliyatını, Özel
Amerikan Hastanesi’nden gelen ünlü
cerrah Prof. Dr. Dursun Buğra gerçekleştirdi. Prof. Dr. Buğra laparoskopi denilen kapalı yöntemle yaptığı ameliyatta hastaneninkini değil,
kendi getirdiği aletleri kullandı.”
(Hürriyet, 30 Kasım 2011)
Peki, doktor bulamadığı için ölen
yoksullar ne yapacak? Devletin olanaklarını kendisi için kullananlar
halka dost olamazlar, açıkça bir avuç
kan emici halk düşmanıdırlar.
Erdoğan, aynı konuşmasında,
"Türkiye sağlık konusunda devrim
yaptı" dedi. Şimdi bakalım, AKP sağlık konusunda hangi devrimleri yapmış da, halk bu devrimlerden nasıl yararlanmış? Çok uzak bir tarihe gitmeyeceğiz. Hemen hemen her gün
sağlıkla ilgili haberleri izliyoruz ve
dinliyoruz. Kiminde yeterli sağlık
hizmeti alamadığı için doktoru döven,
kiminde eline yavrusunun ölüsü bir
kutu içinde verilmiş babalar, kiminde ise daha doğmamış bebekleriyle
birlikte ölen annenin haberi. Bir de
kobay olarak kullanılan ilkokul çocuklarına yapılan aşı.
Bir ay önce yapılan aşı neden
tekrar yapıldı? Hangi "bilimsel" deneyi yapıyorlardı acaba?
Çocuklardan birinin annesi şöyle
soruyor: "Ya bu çocuklar aşıdan sonra felç kalsalardı, bunun hesabını biz
kimden soracaktık?" Evet iş hesap
sormaya gelince ortada kimseyi bulamazsınız. Zor bela bir suçlu bulunur her şey onun üzerine yıkılır, asıl
sorumlular da bir sonraki suç için ilerlemeye devam eder.
Bir diğer olay da Adana'da yaşandı. İkiz bebeklere 5.5 aylık hamile olan 36 yaşındaki Hatice Demet
Buzpınar'ın, Down Sendromu olduğu öğrenilen ikizlerinden birinin kal-

bine iğne yapılarak gelişimi durdurulunca, diğer bebek de anne de öldü.
İnsan hayatı sudan ucuz… Doktora soruyorlar, neden öldüler diye.
Böyle komplikasyonlar olabilir, risk olduğunu söylemiştim diyor… Bu kadar
basit değil. Tedavi parası olana yapılıyor, olmayanlar da Allah’a havale ediliyor. Anne karnındaki bebeğin canını alan tüm pisliğiyle bu düzendir…
Bir başka örnek ise Yozgat’ta yaşandı. Olayı burjuva basından aktaralım: “Kırşehir'in Çiçekdağı İlçesi’ne
bağlı Köseli Beldesi’nde oturan Zeynep Sağlam (21), 1 Kasım 2012 tarihinde eşi Ercan Sağlam ile hamilelik
döneminde sürekli gittiği Yozgat'taki özel bir hastaneye geldi. Burada 3
Kasım 2012'de sezeryanla Mehmet
Baran adını verdikleri bebek dünyaya getiren Zeynep Sağlam'ın kanamasını durdurmak için önce rahmi
alındı, ardından elektrikli ısıtıcıyla vücut ısısı dengede tutulmaya çalışıldı.
Bu sırada bacaklarında 3. derece yanık oluşan Zeynep Sağlam, ambulansla Kayseri'deki Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk
edildi. Yoğun Bakım Ünitesi'nde yanık, hipotansiyon, zatürre, akut böbrek yetmezliği ve solunum yetmezliği tedavisi gören Zeynep Sağlam, 74
gün sonra hayatını kaybetti.”
Hastaneler ellerinden geleni yapıyor, gerisi Allah’a kalmış diyordu
Erdoğan… Hepsi yalan, hepsi kandırmacadır.
Sağlık hakkımız halk düşmanları
tarafından gasp edilmiştir. Adaletsiz
bu düzenden sağlık hakkımızı almak için örgütlenmeliyiz. Zeynep’in,
Hatice’nin, Mehmet Baran’ın, doğmamış çocuklarımızın hesabını sormak için oturup dua etmekten, halimize şükretmektense hesap sormalıyız. Çünkü halimizde şükredecek bir
şey kalmamıştır. Bugün Zeynep’in,
Hatice’nin başına gelenler yarın bir
yakınımızın veya bizim de başımıza
gelebilir. İzin vermeyelim!
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“Devrimci Bir Eleştiri Denemesi”
Değil, Devrimci Bir Filme Duyulan

HAZIMSIZLIK!

Özgür Gelecek dergisinin 49. sayısında yayınlanan
F Tipi Film'e eleştirisine cevaptır.
***
Direnmeyen çürür. Çürüyenler kokuşur. Ağızlarını
her açtıklarında bu bilinç çürümesinin kokuşmuşluğu
yayılır etrafa. Özgür Gelecek dergisinde (49. sayı) yayınlanan "Devrimci bir eleştiri denemesi ya da P/C
tipi film" başlıklı yazı da bu kokuşmuşluğun ürünüdür.
Öncelikle şunu vurgulayalım, sözkonusu yazı "F
Tipi Film"e yönelik "devrimci bir eleştiri" değildir.
Devrimci bir eleştiri yapabilmek için, devrimci bir bilinç,
kültür ve ahlaka sahip olmak gerekir. Emeğe saygı ve
devrimden yana, halk için olan her şeyin hakkını vermek
gerekir. Bunları taşımayanların kokuşmuşluğuna "devrimci
eleştiri denemesi" denemez. Devrimci eleştirinin "denemesi"ni bile yapmayı başaramamışlardır.
Peki ne yapmışlar? Tecrite karşı Büyük Direnişimiz
karşısında her zaman ne yapıyorlarsa yine aynısını yapmışlar. Bu kez "F Tipi Film" üzerinden Büyük Direnişimiz'e yönelik karalamaya girişmişler.
Evet, direnmeyen çürüyor. Çürüyenler de işte böyle
laf ebeliği yaparak direniş kaçkınlığını örtbas etmeye
çalışıyor.
Siz bırakın çürük çapınızın yetmeyeceği "devrimci
eleştiri denemesi" yapmayı da, önce emeğe saygıyı öğrenin. "F Tipi Film"e emeği geçen yönetmenlere, oyunculara, set emekçilerine en azından teşekkür edebilmeyi
deneyin önce. Ne o "komünistler" emeğe saygıyı bilmez
mi yoksa.
F Tipi Film, devrimci sanatın bir ürünüdür. Halk
içindir ve mücadeleye hizmet eder. Çünkü, tecrite dair
gerçekleri sanatsal bir dille işleyerek tecrite karşı mücadeleye yönelik duyarlılık yaratır. Ve bu yanıyla tecrite
karşı mücadele derdi olan herkesin teşekkürünü hak eder.
Bunu neden yapmıyorsunuz? Çünkü, yapacak gücünüz
yok. Çünkü, çürümeye, çürüdükçe de kokuşmaya devam
ediyorsunuz. Kokuşmuşluğunuz gerçekleri kabul etmenizi
engelliyor.
F Tipi Film'e dokuz yönetmenin (Ezel Akay, Aydın
Bulut, Barış Pirhasan, Hüseyin Karabey, Mehmet İlker
Altınay, Reis Çelik, Sırrı Süreyya Önder, Vedat Özdemir,
Grup Yorum) emeği geçmiştir. Yönetmenler, tecrit gerçekliğini kendine has bir biçimde ve sinema dilleriyle
anlatmışlardır. Bu yanıyla, F Tipi Film, kolektif bir
emeğin, dayanışmanın eseridir. Ne yapıldığı kadar, nasıl
yapıldığı da önemlidir. F Tipi Film, ortaklaşa üretilmesiyle de tecrite indirilen ideolojik, kültürel bir
darbe olmuştur. Özgür Gelecek çizgisi bunları bırakın

anlamayı, algılayacak durumları yoktur. Neden? Çünkü,
bu kafada devrimcilik değil, devrimci harekete, Büyük
Direnişimiz'e kara çalma saplantısı vardır.
F Tipi Film, tecrite ve tecrite karşı direnişe dairdir.
Yılgınlığı değil, karamsarlığı değil coşkuyu ve umudu
anlatır. Bunlar, niye sizi rahatsız ediyor? Niçin, bunların
bir de sinema diliyle anlatılmasına bu kadar tahammülsüzsünüz? Bu hasetlik neden?
F Tipi Film'i karalamak için filmin değişik sahnelerinden cımbızlama çekip alarak eksiklik aramışlar. Filmi
bu motivasyonla izlemişler. Ve bu çabanın mantıki
sonucu olarak, saçmalamaya götürmüş.
Bu saçmalamalarına bir örnek vermemiz yeterli olur:
"...Kahvaltı yapan tutsakların menüsü zengin olmamakla
birlikte çatalları var. Bazı hapishanelerde "çatal"ın (evet
çatal" yasak (Tekirdağ) bazılarında serbest (Kandıra)
olduğunu da hatırlatalım."
Bravo! İyi ki hatırlattınız. Kaçmaz sizin gözünüzden
böylesi eksiklikler, değil mi? Filmdeki kahvaltı sahnesinde
çatal kullanılmışmış... Halbu ki, çatal şu hapishanede
varmış ama bu hapishanede yokmuş. Yani? Yani'si şu
ki, Özgür Gelecek çizgisinin "devrimci eleştiri
denemesi"nin çapı, işte bu "hatırlatma" kadar.
Özgür Gelecek, tecrite karşı mücadeleye dair her
şeyde Büyük Direnişimiz'in belirleyiciliğini görüyor. F
Tipi Film'e baktığında da gördüğü budur. Ve bu doğrudur.
F Tipi Film, Büyük Direnişimiz'in zaferinin sanat alanına
mütevazı bir yansımasıdır.
F Tipi Film, Büyük Direnişimiz'in zaferinin ürünü
olduğu için, Özgür Gelecek çizgisine kendilerinin direniş
kaçkınlığını hatırlatıyor. Filmi karalamaya çalışmalarının
gerçek nedeni budur.
TKP/ML'nin direniş kararı yoktur. 20 Ekim 2000'de
de direnişe başlamamıştır. Bekle gör iradesizliği ve
kendini-kremayı- koruma çarpıklığı içindedir. 19
Aralık katliam ve direniş günlerinde ise TKP/ML Temsilcisi, düşmanın eline tutuşturduğu megafonla Özgür
Tutsaklar'a teslimiyet çağrısı yapmıştır. TKP/ML, 19
Aralık sonrası götürüldükleri "F Tipleri'nde mecburen
direnişe başlasa da, Mayıs 2002'de direniş saflarını terk
etmiştir. TKP/ML'nin, tecrite karşı direniş içindeki
yerinin özeti budur.
Şimdi kalkmışlar, "film eleştirisi" adına şu satırları
yazıyorlar: "...Evet direnişse, düşmanın 19 Aralık saldırısına karşı direnildi! Herkes kendi doğru bildiği
politikayla direndi. Küçük burjuva kendi çizgisiyle,
proletarya kendi çizgisiyle..."
"F Tipi Film" adı üstünde, F Tipi tecrit koşullarında
yaşananlara dair bir filmdir. Böyle olduğu içindir ki,
özel olarak 19 Aralık katliam-direniş günlerini içermez.

YIKMAK İÇİN SAVAŞIYORUZ!
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İŞTE AKP’NİN ADALETİ: Cem Aygün’ün Katili Polise Takipsizlik Kararı
Verilirken, Ablalarına 58 Yıl Hapis Cezası İsteniyor

Yetmez: Cem’in Katili Polise Ödül Verin,

Ablalarını ASIN!

Ankara’nın Keçiören İlçesi’nde, 30
Ağustos 2012’de, polisin “dur” uyarısına uymadığı gerekçesiyle açılan
ateş sonucu katledilen Cem Aygün’ün
ablalarına katil polisleri protesto ettiği
için 58 yıl hapis isteyen savcı; ablaları
darp eden polisler hakkında takipsizlik
kararı verdi.
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AKP’nin adaletini, yargısını anlatmak
için başka ne demek gerekir? Yukarıdaki paragraf her şeyi bütün gerçekliğiyle ortaya sermektedir. AKP’nin
ileri demokrasisi, açılımları, çağdaşlıkları hepsi bu bir paragrafın içindedir.
Bakın AKP iktidara geldiğinden bu
yana, mahkeme dosyalarında hırsızların, soyguncuların hortumcuların,
katliamcıların nasıl korunduğunu göreceksiniz. Katleden polise değil de
katledilen Aygün’ün ablalarına ceza
istiyorlar. Sırtından vurup sakat bırakan polise 9 yıl isteyen mahkeme
bir ömrü tekerlekli sandalyede geçirecek olan Ferhat’a 15 yıl istiyor. Ve
daha onlarca örnek var. Ölenin ablalarını ölmeyenin de neden ölmedin
diye kendisini yargılıyor. Bir devletin

mahkemelerini düşünün, sanatçısını
tutsak etmekle yetinmeyip savunma
hakkını kullandırmıyor. Sözde adaletin
yeri olan kürsüsünün önünde işkence
yaptırıyor. Müvekkilinin savunma
hakkını savunan avukatı salondan atmaya çalışıyor. Avukatı tutukluyor,
müvekkilini savundun diye. Gazetecisini tutukluyor, fotoğraf çektin diye.
Ama tutuklamıyor polisini, katlettin
diye. Komplolar düzenledin, işkence
yaptın diye. Polisi her şeyi yapabilir.
Savcısı hakimi kılıfını diker. Olmadı
mı başbakanı genarali girer devreye.
İyi çocuktur tanıyorum der. Elini soğutmayalım der. Yani biz istediğimizi
yaparız sen sus der. İşte Cem Aygün’ün ablalarına da dediği budur.
Devlet kardeşinizi öldürebilir ama
bir şey demeyeceksiniz diyor. Eğer
itiraz ederseniz sizi de yaşadığınıza
pişman ederim diyor.
Bu tüm faşist iktidarlarda olduğu gibi
AKP’nin de tüm halkı baskı altında
tutmak için kullandığı bir zulüm sindirme politikasıdır. AKP Aygün’ün
ablaları nezdinde tüm halka gözdağı

Buna rağmen, Özgür Gelecek yukarıdaki satırları yazabiliyor. Çünkü onun derdi başka. Direniş saflarını terk
etmiş ve 19 Aralık'ta düşmanın, eline verdiği megafonla
teslimiyet çağrısı yapmış olmanın ezikliğiyle kendini
aklamak için illa ki "Herkes kendi doğru bildiği politikayla direndi" demek zorunda hissediyor kendisini.
Hangi taktikle direndiniz? Anlatın da “taktik” öğrenelim... Düşmanın elinize verdiği megafonla teslimiyet
çağrısını anlatmayın ama, bilmediğimiz başka taktikleriniz
varsa onları anlatın.
Geçin bu saçmalıkları. "Herkes kendi doğru bildiği
politikayla direndi" diye bir şey yoktur. Ya direniş
içindesinizdir ya da dışında. Ya elinizde Ahmet İbili'nin
feda ateşi vardır ya da düşmanın megafonu. Bunun
arası, ortası yoktur. "Biz de direndik" diyerek direnilmiş
olunmuyor. Direnişin ölçüsü, direnmenin örneği vardır.
19 Aralık'ta TKP/ML'nin elinde düşmanın megafonu
vardı. "Doğru bildiğiniz politika" gereği o megafonu
elinize aldınız ve bize teslimiyet çağrısı yaptınız. Biz
ise Fidanlar, Ahmet İbililer olarak "Bir canım var
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vermektedir. AKP Hitler’in ruhuna
rahmet okuturcasına faşizmin tüm
yöntemlerini halka karşı kullanmaktadır. AKP’nin adaleti hep hırsızı
soyguncuyu katili koruyan aklayan
bir adalettir. Çünkü AKP’nin kendisi
yağma ve talanın katillerin işkencecilerin bir araya getirilerek oluşturulan
uşak bir partidir. Ve uşaklığını en iyi
şekilde yapmak yurdumuzu olabildiğince emperyalizme peşkeş çekebilmek için halkı susturmaya ihtiyacı
vardır. Bunun için de AKP’nin polisi,
askeri olduğu gibi yargısı da halkın
sırtında sopa görevi görmektedir.
Nitekim halkta da bu adaletsizliğe
karşı adalet özlemi büyümektedir.
AKP’nin işkence salonlarından halka
adalet çıkmayacaktır. O salonlarda
kimin parası varsa hukuk ona işlemektedir. İşte bundan dolayı İbrahim
Çuhadarlar, Alişan Şanlılar halkın
adalet özlemini sahiplenmişlerdir.
Adaletin olmadığı yerde halkın kendi
adaleti işler. Zalimlerden hesap sormak
meşrudur. Yaşasın Halkın Adaleti.

feda olsun halkıma" diyerek direndik. Eline düşmanın
megafonunu alıp teslimiyet çağrısı yapanlar, "proletarya", biz "küçük burjuva"yız, öyle mi? Sizin gibi
"komünist" olmaktan allah bizi korusun. (!)
Sonuç olarak,
1- Direnmeyen çürümeye devam ediyor. Çürüyenler
kokuşuyor ve ağızlarını her açtıklarında bu bilinç çürümesinin kokuşmuşluğu yayılıyor etrafa.
2- Özgür Gelecek çizgisi emeğe saygıyı öğrenmeden,
direniş kaçkınlığıyla hesaplaşmadan bu çürümesinden
de kurtulamaz...
3- Devrimci bir eleştiri de yapamaz. Örnek "Devrimci
bir eleştiri denemesi ya da P/C tipi film" başlıklı
yazıdır.
4- F Tipi Film teslimiyeti değil, direnişi, tecriti
anlatan bir filmdir. Tecriti, direnişi anlatmak bile başlı
başına bir yürek ister. Düşmana karşı vurulan bir
darbedir. Devrimci bir eleştiri bu gerçeklik gözardı
edilerek yapılamaz...
ÜMİT İLTER

AKP’NİN FUHUŞ DEVLETİNİ

Tüm Parti Cepheliler’e-Yoldaşlarıma: Ya Tam
Bağımsız Türkiye Ya Ölüm! Ya Özgür Vatan Ya Ölüm!

ŞİMDİ FEDA ZAMANIDIR!
Mahir'den Dayı'ya, Kızıldere'den
günümüze, devrimimizin engebeli,
sarp, dolambaçlı yollarında, omuz
omuza mücadele ettiğim, ölüme can
yoldaşlığı yaparak birlikte savaştığımız yoldaşlarım. Yoksul halkımızın
kurtuluş kavgasını, Amerikan emperyalistlerinin ve onun, ülkemizdeki
işbirlikçi köpeklerinin, kanlı vahşi
saldırıları altında yürütüyoruz. Diri
diri yakılıyoruz. Büyük bedeller ödüyor ama biz yolumuzdan dönmüyoruz. Hiçbir şey ama hiçbir şey bağımsızlık ve özgürlükten daha değerli olamaz diyoruz.
Hepimizin “Amerika Defol Bu
Vatan Bizim” diye biriken öfkesini
taşıyorum.
Yıllardır buna isyan ediyor, isyanı
örgütlemeye, büyütmeye çalışıyorsunuz. İncirlik üssünün kapısına,
füze kalkanının kapısına, konsolosluğunun kapısına dayanıyor. “Tam
Bağımsız Türkiye” konseriyle yüzbinleri, Amerika'ya, emperyalistlere
karşı bir araya getirip, büyük bir
halk korosu oluşturuyorsunuz. İsyanı
büyütüyorsunuz. Öfkeyi örgütlüyosunuz. Emeğinize, ellerinize, yüreğinize sağlık. Sizleri çok seviyor,
sizlerin yoldaşı olmaktan onur, gurur
duydum-duyuyorum. Milyonları da
biraraya getireceğinize bunu başaracağınıza inanıyorum.
Yoldaşlar, Cepheliler, gönlü Cephe’den yana olanlar. Dünyanın başbelası emperyalizm ve onların da
başı Amerika'ya karşı uzlaşmaz bir
tavırla, cepheden savaşmadan halktan
yana bir şey yaptığını idda edenler,
ALÇAKTIR, NAMUSSUZDUR,
halkımızı, halkları kandırıyor, yanıltıyordur. Emperyalizmle BARIŞMAK halktan yana çözüm değildir.
Halkı, davasını satmaktır. Amerikan
emperyalizmi el attığı, dünyanın
hangi ülkesinde halklara kan ve gözyaşından başka ne getirmiştir?
Birde bunları bütün dünyaya
TV’lerde izlettirip, "Ya benden ya-

nasınız ya da bana karşısınız" diyerek "Ya teslimiyet, ya ölüm" seçeneğini dünya halklarının önüne
koyuyorlar. Amerikan imparatorluğunun bu dayatmasına boyun mu
eğeceğiz? Yoksa bu güne kadar olduğu gibi direnip, savaşacak mıyız?
Cepheli yoldaşlarım, hepinizin sesini
duyuyorum, hissediyorum bu satırları
yazarken. HAYIR, BİN KERE HAYIR! BİZ SENDEN YANA DEĞİL
SANA KARŞIYIZ, SANA KARŞI
TAM BAĞIMSIZ TÜRKİYE İÇİN
SAVAŞIYORUZ” diyorsunuz. “Sizin
terör listenizde baş sırada olmayı
ŞEREFLERİN EN ŞEREFİ, ONURLARIN EN YÜCESİ SAYIYORUZ!” diyorsunuz.
İşin özü yoldaşlarım: İç ve dış
düşmanlarımıza karşı, hiç uzlaşmadan, militan bir beyin ve ruhla savaşmalıyız. Artık söz eylemini bitirdi.
Bu duygularla, işte aranızdan bir
adım öne fırlayıp, halkım, yoldaşlarım, tüm Cephelilerin öfkesi olup,
PATLAYACAĞIM KATİL YANKEELERİN ALIN ÇATINDA.
Halklarımız, dünya halkları adına
Cepheli bir Feda savaşçısı olma onur
ve gururuyla çekeceğim yüreğimin
pimini.
Katil Amerika’dan Hesap Soracağım, Şehit Olacağım! Biliyorum
yoldaşlarım, bu toprakların Amerika’ya karşı öfkeli bir haykırışı olacağım. Artık dilinizde slogan, sizlerle
sıkılı bir yumruk, elinizde bağımsızlık
bayrağı olacağım.

BU BİZİM ALİŞAN

Sevgi, saygı ve bağlılıkla tüm
yoldaşlarımı kucaklıyorum.

Bu bizim Alişan
yürüyüşünden belli
bakın kavgasına
ancak tarih böyle yürüyebilir
geleceğin kesintisiz adımlarıyla
bu denli gözü kara
ve doğal
dayanır kapısına Amerikan
karargahının
halklar adına
selam olsun Alişan'a
helal olsun Anadolu'nun
başeğmezliğine
şan olsun...
Bu bizim Alişan
yürüyüşünden belli
bakın onuruna
ancak Büyük Direniş böyle
yürüyebilir
alınbandını takmak için hayata
nasıl mağrur yürümüşse o gün
öyle yürüyor işte bugün
ve alnında parlayan yıldızın
çekiyor pimini
selam olsun Alişan'a
helal olsun Anadolu'nun
başeğmezliğine
şan olsun...
Bu bizim Alişan
yürüyüşünden belli
bakın fedasına
ancak Kızıldere böyle yürüyebilir
Beyaz Saray'ın üzerine
Kerpiç Ev'den yadigar hınç ile
selam olsun Alişan'a
bin selam...
Bu bizim Alişan
yürüyüşünden belli
bakın umuduna
ancak Anadolu böyle yürüyebilir
Kurtuluşa Kadar Savaş'arak
Mahir'den Alişan'a
selam olsun, bin selam...

Alişan Şanlı

Ümit İlter

Sizler bu satırları okurken şehitlerimizin, Ahmet İbililer’in, Zeynepler’in omuz başında zafer halayına çoktan karışmış olacağım.
Ne mutlu bana gözüm arkada gitmiyorum. Çünkü sizler gibi yoldaşlarım
var. Kendinize iyi bakın, mücadelenizde hepinize başarılar.

YIKMAK İÇİN SAVAŞIYORUZ!
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Tarihi Direnenler Yazar ve Tarih
Kimin Direndiğini, Kimin
Direnmediğini Açıkça Gösterir!
E
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mperyalizm ve işbirlikçilerinin
ülkemiz devrimci hareketini imha
ve tasfiye operasyonunu, 2000-2007
yılları arasında süren Büyük Direnişimiz'le püskürttük. Ülkemiz devrimci hareketi açısından belirleyici
öneme sahip bir aşamada, saldırının
önüne bedenlerimizle barikat kurarak,
122 şehidimizle sonuç almalarını engelledik. Büyük bedeller ödedik ve zaferi şehitlerimizle kazandık. Bilinir ki,
büyük saldırılar büyük bedeller ödenmeden durdurulamaz. Neden bu kadar büyük bedelleri göze aldığımız,
feda ruhuyla direnmemizi gereksiz
görenler, zaferimizi küçümsemeye
kalkanlar gerçekte saldırının boyutunu
anlamadıkları gibi, Büyük Direnişimiz'in siyasi ve tarihsel muhtevasını
da anlamamışlardır.
mperyalizm ve oligarşinin karşıdevrimci iradesi, tecrit-teslimiyet
saldırısı doğrultusunda devrimci iradeye boyun eğdirmek istiyordu. Nasıl yapacaklardı bunu? Devrimci tutsaklar teslim alınacak, devrimci hareket tasfiye edilecek ve böylece
halk sindirilmiş olacaktı.
evrimci iradenin somutlanmış biçimi olan Büyük Direnişimiz,
emperyalizm ve işbirlikçilerinin bu
planını boşa çıkardı.
zgür Tutsaklar, direnişe başlarken bu saldırıyı nasıl püskürteceklerini dosta düşmana şu sözlerle
ilan attiler: "Bir kefen giymek gerekirse eğer, bu asla düşmanın bize biçtiği kefenler olmayacaktır. Devrim
eğer canlarımıza ihtiyaç duyarsa,
kızıl bantlarla, kızıl bayraklarla süslenecek kefenleri giymekte tereddütümüz olmayacaktır."
öz konusu olan feda ruhuydu ve
Cepheliler, içeride-dışarıda feda
ruhuyla direnerek, "Bir canım var
feda olsun halkıma, vatanıma" diyerek, "Kahramanlar Ölmez Halk
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Yenilmez" şiarları eşliğinde ölümsüzleşerek emperyalistler ve işbirlikçilerinin teslimiyet saldırısını boşa
çıkartmayı bildiler.
üyük Direnişimiz'in ilk şehidi Fidan Kalşen'den son şehidi Fatma
Koyupınar'a aynı feda ruhu ve kararlılıkla direnen Cepheliler, bir kez
daha, ideolojik sağlamlıkları ve Anadolu'nun direngen damarı oldukları bilinciyle, emperyalistler ve işbirlikçilerinin teslimiyet-tasfiyecilik saldırılarını püskürttüler. Zafer, işte budur,
ve bu yanıyla, Büyük Direnişimiz'in
her anı, içerisiyle-dışarısıyla zaferdir.
afer, emperyalistler ve uşaklarının kanlı saldırısı karşısında geri
çekilmemek, direnme kararı alarak ve
bedeller ağırlaşsa bile direniş saflarını
terk etmeyerek direnişin her anını “namus günü”, “kavga günü” olarak somutlamaktır.
afer, devrime kadar ulaşan bir
perspektif içinde bu mevzi çarpışmanın tarihsel yeri ve öneminin bilincinde olarak Büyük Direnişimiz'i
yaratmış olmaktır.
üyük Direnişimiz, esas olarak,
ideolojik sağlamlığımız ile halk
ve vatan sevgimizin zaferidir.
deolojik sağlamlık nedir? Devrimci ideolojiye sahip olarak, Kızıldere'nin "Kurtuluşa Kadar Savaş"
çizgisinden milim şaşmamak demektir.
alk ve vatan sevgisi de, halkın
zulüm ve sümürüden kurtuluşu
ve vatanın emperyalist tahakkümden bağımsızlığı için ölümüne dövüşerek, feda ruhuyla direnerek somutlanır ancak. Öyle de olmuştur. Bakın, direnişin ilk şehitlerinden Fidan
Kalşen'in 19 Aralık 2000'deki feda eylemini yoldaşları nasıl anlatıyor:
Fidan şebekenin ardındaki özel
timlere dönerek, yüreği ve bilincindeki tüm öfkeyle haykırdı: ‘Siz bu
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vatanı sevemezsiniz, sevseydiniz
Amerikan postalları altında çiğnetmezdiniz. Siz bu halkı sevemezsiniz,
sevseydiniz ak saçlı analarımızı coplatmazdınız. Düşmansınız, DÜŞMANNN!’
üşmana sesinin son gücüyle ve
öfkesiyle son sözünü haykırdıktan sonra, Fidan üzerindeki kırmızı
kapşonlu hırkasını çıkardı. Yanındaki benzin bidonunu alıp başından
aşağıya boca etti... Ağzına dolan benzinden dolayı zorlukla konuşup, “çakmak nerede, çakmak, çakmağı verin”
dedi güçlükle... Alır almaz ateşledi
kendini. Birden alev alev yanmaya
başladı. O buz gibi Aralık soğuğunda onun alevleri yüzümüze vurdu
bir anda...
acakları hafifçe aralıktı, çok hafif. Kendini dengelemek içindi
kuşkusuz. Mutlaka en fazla nasıl
ayakta kalırım diye önceden düşünüp
hazırlığını yapmıştır. Bu onun tarzıdır çünkü, hiçbir şeyi oluruna bırakmaz, alır önlemini. Mutlaka bu yüzden ayakta yandı, düşmedi yere. 7 dakika boyunca en ufak bir kıpırdama,
titreme olmadan bu şekilde bir anıt
gibi kaldı...
ynı anda maltada bulunan herkes
elindeki demir, sopa ne varsa şebekelere, kapılara vurmaya başladı.
Ve aynı anda sloganlar patladı:
‘Kahramanlar Ölmez Halk Yenilmez!’ Boğazlar yırtılırcasına, zaptedilemez bir öfke ile atılıyordu bu
slogan. Ve biz, ilk defa Fidan'la atıyorduk bu sloganı. Daha bir iki gün
önce Partimizin bir yazısında kullanılmıştı. Ve özellikle Fidan'ın o kadar
çok hoşuna gitmişti ki. Hatta, ailelere yapacağı bir konuşmanın sonunda
atmaya karar vermişti. Ama heyecandan karıştırıp atamamıştı. Şimdi
ilk defa biz onun için atıyorduk ve Fidan bizi duyuyordu...
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lümle, acıyla alay ediyordu Fidan. Düşmana alevlerin anlattığı
buydu. ‘Siz bizi ölümle korkutmaya
geldiniz, öldürmeye geldiniz. Alın
size ölüm, aldık bu silahı elinizden.
Ölüm Orucu'na başlarken almıştık
daha, şimdi karşınızda gösteriyoruz
bunu, alın ölümünüzü, biz böyle rezil rüsva ederiz işte” (Tecriti Yaşayanlar Anlatıyor. syf: 308-309-310.
Boran Yayınları.)
deolojik sağlamlık ve halk sevgisini
işte böyle, feda ruhuyla kuşananlara
halk düşmanlarının boyun eğdirmesi imkansızdır.
eformist-oportünist kesimler ise
bu ikisine (ideolojik sağlamlık ile
halk ve vatan sevgisi) sahip olamadıkları için, başlangıcından sonuna bir
bütün olarak Büyük Direnişimiz'in
içinde yer alamamışlardır. Bedellerin
ağırlaşması karşısında direniş saflarını terk etmişlerdir. İçinde yer almadıkları direnişin karşısına geçerek,
karşı-devrimci saldırıya güç vermişlerdir. Bu yanıyla, bedellerin daha da
ağırlaşmasına sebep olan direniş kaçkınlığı rolünü kendilerine yakıştırmışlardır...
portünizmin direniş içinde yer aldığı kısa süre içinde oportünistliklerini karakterize eden tavırları
vardır. Bu noktada söyleme değil, eyleme bakmak gerekir. Ne yazdıklarını değil, nasıl davrandıklarını incelemek gerekir. Halkımız ne güzel
demiş: Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz...
portünizmi laf ebeliğinden arındırırsanız, ortada pespaye bir
çürümeden başka bir şey kalmaz.
- Oportünizm, direnişe başlama kararı alamamıştır. Emperyalizm ve
oligarşinin saldırısını soyut olarak tahlil etmekte ama somut olarak bir tavır geliştirme iradesinden yoksundur.
Oportünizmde olmayan devrimci iradedir. "Bekle-gör" inisiyatifsizliği
içindedir. Bunun nedeni, saldırıya
karşı direnilemeyeceğini, saldırının
püskürtülemeyeceğini düşünmeleridir. Kendisine ve halka güvensizdir.
Kendisine güvenmez, çünkü ölümüne direnemeyeceğini bilir. "İçeride-dışarıda hücreleri parçala" diye atıp tu-
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tar ama bunun gereğini yapmaya
mecali, inancı, cüreti ve kararlılığı
yoktur. Bu mecalsizlik onu "kremayı -yani kendisini- koruma" çarpıklığını teorize etmeye götürür. Bunların hepsi "komünist" geçinirler ama
işte bedel ödeme noktasına gelince
durumları bu denli pespayedir.
- 19-22 Aralık katliam saldırısı sürerken, TKP/ML temsilcisi şahsında oportünizmin "kendini korumacı" çizgisi, düşmanın eline tutuşturduğu megafonla ölümüne direnen
Cepheliler'e teslimiyet çağrısı yapabilmiştir. Oportünizmi bu noktaya
getiren, kendini koruma sağcılığıdır.
Düşman şiddeti karşısında oportünizmin sağcılığı boyun eğmiş ve teslimiyet çağrısı yapabilmiştir. "Komünist" burunlarından kıl aldırmayan
oportünizm, düşman şiddeti karşısında
bu hale düşmüştür.
endini korumacılık; 20 Ekim'de
birlikte direnişe başladığımız
MKP için de geçerli olmuştur. Düşman saldırısı karşısında ölüm orucu
direnişçilerinin feda eylemi yapması
kararının altına imza atmalarına rağmen bunu yapmamışlardır. Yapamadılar, çünkü altına imza attıkları kararı, meğerse düşmana "blöf" yapmak
için atmışlar. Göstermelik, içi boş,
kuru bir tehditmiş yani. Bu sağcı
kafanın savaş gerçeğinden anladığı,
işte budur. Ama savaş "blöf" ile yürümez. Yürütmeye kalkanlar, 2012
sonbaharında Dersim'de MKP'lilerin yaptığı gibi silahlarını atıp teslim
olurlar. 19 Aralık'ta "blöf" yapmışlardı, Dersim'de teslim oldular. Doğrusu, "istikrarlı" bir çürüme bu.
- F Tipleri'ne götürüldükten sonra ölüm orucuna başlayanlarla
birlikte oportünizm, direniş içindeyken bile direniş kırıcılığına soyunmuştur. Önce direnişin taleplerini
geri çekmeye çalıştılar. Sonra da Mayıs 2002'de direniş saflarını terk ettiler. Yaşadıkları tam bir bozgundu.
Ölümüne direnmeyi değil, kendini korumayı seçenler, "yaşamak" için karşı-devrimin iradesine boyun eğdiler.
Bizim için Büyük Direniş olan bu süreç, oportünizm için büyük bir bozgun ve çürümeye dönüştü.
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- Oportünizm için söz konusu
olan direniş kaçkınlığı, giderilmediği oranda mantıki sonuca ulaşarak, direniş düşmanlığına dönüştü.
Ve oportünizm, kendisine rağmen
süren ve bu yanıyla oportünist-reformist kesimlerin direniş kaçkınlığını
da teşhir eden Büyük Direnişimiz'e
yönelik değişik biçimlerde saldırıya
geçti. Kimi zaman yok saydı, sansür
uyguladı, kimi zaman da karalamaya
çalıştı. Bu çarpık yaklaşımı, Büyük
Direnişimiz'in zaferinden sonra bu kez
zaferi yok sayma, karalama ve küçümseme şeklinde devam etti, ediyor.
Böyle davranmalarının nedeni, Büyük
Direnişimiz'in başlangıcından zaferine
kendilerinin direniş kaçkınlığını ve direnmeyen çürür gerçekliği içindeki
savruluşlarını teşhir etmesidir. Bundan kurtulmak için, direnişimize saldırıyor, karalamaya çalışıyor hala.
Böylece çürüme gerçekliklerinin örtbas edilebileceğini sanıyorlar. Bunlar
zavallıdır. Tarih yazımını, dergilerine
yazdıkları yazılardan ibaret sanıyorlar. Oysa, tarih, kanla yazılır. Tarihi direnenler yazar ve tarih, kimin direndiğini kimin direnmediğini açıkça
gösterir. Bu açıklıktan kaçış yoktur.
portünistler zafer nedir, nasıl
kazanılır bilmezler. Reformistoportünist sol'un bedelini ödeyerek
kazandığı tek bir zaferi bile yoktur.
Oportünizmin karakteristik özelliği,
zafere inaçsızlık ve bedel ödemekten
kaçıştır. İşte bu yüzden, kendilerinin
inanmadığı ve bu uğurda bedel ödemekten kaçtığı zaferin direne direne,
öle kala kazanılmış olduğu gerçeğini kabul edemediler. Gerçeği kabul
edememe hastalığının çarpıklığı içinde çürümeye devam ediyorlar.
portünistler, direniş saflarını
Mayıs 2002'de terk etmişlerdir.
Bu tavırlarıyla, devrim ile karşı-devrim arasında süren çarpışmada, devrimci iradeyi değil karşı-devrimci
iradeyi güçlendirmişlerdir. Oportünizmin direniş kaçkınlığı karşı-devrimci saldırıya güç vermiştir. Buna
rağmen, tek başımıza da olsak, ağırlaşan bedeller göğüslenmiş, direnişin
rotasından sapılmamış ve tecrit-teslimiyet saldırısı püskürtülmüştür.
Emperyalizm ve oligarşiye karşı,
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halk cephesinin bir zaferi daha tarihe kanla yazılmıştır.
üyük Direnişimiz'in muzaffer
şehitlerinden Hüseyin Çukurluöz ve Bekir Batur'un ifadesiyle söylersek: “Tek kelimeyle bugün zafer;
devrim ve devrimciliğe dair tüm
umutları yok etmek isteyen emperyalizm ve işbirlikçilerine karşı baş eğmemek, teslim olmamak demektir.
Bugün zaferin adı, ölümüne direnmektir...”
iz, direnip zafer kazandık. Oportünistler direnmeyip çürüdüler.
Halleri ortadadır: “...7 yıl direndik. Diğerleri direnmediler. Ne oldu? Tarihin
penceresinden bakalım. Adım adım
çürüdüler. Bölündüler. Parçalandılar. Devrimci ahlaklarını lekelediler.
Sosyalizmin prestijini ayaklar altına
aldılar. Devrimcilik adına pespaye düşünceleri savundular. Eşcinselliği
keşfettiler. Yaşamak için direnişi sattılar. Kendi şehitlerine ihanet ettiler.
Yetmedi, hainlerini alınlarından öptüler. Onları “ne yapalım siz de bu kadar direnebildiniz” diyerek kutsadılar.
Hainden devrimci yaratmaya kalkıştılar. Bizim hain dediklerimize onlar
kahraman dediler. Neden böyle yapıyorsunuz diye sorduğumuzda ise
“biz sizin gibi düşünmüyoruz” diyerek burunlarından kıl aldırmadılar.
Çürümeye devam ettiler...
onuç; Dersim'de ellerinde silah
teslim oldular. En keskin “komünist” geçinen bir başkası “kaymak
tabakayı koruyalım” derken, örgütü
bile korumaktan aciz basiretsiz bir
kaymak tabaka hala yaşıyor. Uzun
ömürler.
rgütü ikiye sonra dörde bölünmesinden parçalanmasından kurtaramadılar. En Marksist-Leninist
komünist parti olan bir başkası ise yasal sol partiyi keşfetti.
abi bunlar bir gecede olmadı. 7
yılda ne ektilerse onu biçtiler. Onların hanesine bunlar düştü. Solun bu
biçare durumuna Kürt milliyetçilerinin uzlaşmacılığını da eklemek lazım.
Bizle aralarına fark koyanlar 19 Aralık saldırısında düşmanla aralarına
mesafe koyamadılar. Biz direnirken
onlar koğuşlarını askerlerin refaka-
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reniş'i duyarsınız.
akın, ne diyordu Büyük Direnişimiz sırasında örgütlenip halk
savaşçısı olan ve tecrit hücrelerinde
sınıf kinini büyüten Hasan Selim
Gönen yoldaşımız: “F Tipi tecrit
politikasını kesin olarak yendiğimizi de net bir şekilde gördüm ayrıca. Düşmanın yaratmak istediği psikolojinin tam tersi bir etki yaratmayı başarıyoruz.” Etki, Büyük Direnişimiz'in sağladığı moral üstünlüktür, yaşattığı örgütlülük ve devrim
inancıdır. Zafer, her şeyden önce işte
budur.
AFER Mİ GÖRMEK
İSTİYORSUNUZ?
irincisi, Büyük Direnişimiz'in
her anına bakacaksınız; ikincisi,
İbrahim Çuhadar yoldaşımızın eylemine bakın, söylediklerini dinleyin.
Kör değilseniz zaferi görür, Büyük Direnişi duyarsınız.
akın ne diyor 19 Aralık katliamını yaşayıp tecrit hücrelerinde
tutulan İbrahim Çuhadar yoldaşımız:
“Düşmanın ateş çemberinden geçtik.
F Tipleri'nde kendimi daha fazla geliştirdiğim bir süreç oldu. Bir yıl tek
kişilik hücrelerde kaldım, kendimi
hiç yalnız hissetmedim. Ki en başta
şehitlerimiz ve Büyük Direnişimiz'in
gücü vardı.”
AFER Mİ GÖRMEK
İSTİYORSUNUZ?
irincisi, Büyük Direnişimiz'in
her anına bakacaksınız; ikincisi,
Alişan Şanlı yoldaşımızın eylemine
bakacaksınız. Var mı daha ötesi? Kör
değilseniz görür ve Büyük Direniş'e
selam durursunuz...
mperyalizm ve işbirlikçileri, Alişan Şanlı'ların devrimci düşüncelerini imha ederek teslim olmalarını
istiyor, tecrit altında düşünce değişikliği dayatıyorlardı. Başaramadılar!
Büyük Direnişimiz bu hesabı bozdu,
saldırıyı püskürttü ve tecrit politikasını yenilgiye uğrattı. Zafer, Büyük
Direnişimiz'in oldu. İşte, karargahının
kapısına dayanıp halkların devrimci
öfkesiyle hesap soran. Zafer, budur...
ligarşinin Başbakanı Ecevit, 19
Aralık katliamının ardından ne
diyordu, hatırlanır: “Artık devletle
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tında terk ettiler. Biz barikatlarda
yaralanırken, yaralarımızı sararken,
onlar üst maltadan tek sıra halinde koğuşlarını düşmana teslim ettiler, hapishanenin daha güvenliklil yerlerine
götürüldüler.
Nasıl bir yozlaşma ki bu biz ölürken onlar canlarını düşünebildiler.
Aman bize bir şey olmasın diyorlar.
Aradaki fark neydi? İdeolojikti. Onlar uzlaşmanın teorisini yapıyorlardı
sürecin bütününde ara yol arıyorlardı. Biz ise bunun tersini...” (Aktaran:
Yürüyüş-Sayı: 344)
iz, emperyalizm ve oligarşiye
karşı girdiğimiz bu mevzi çarpışmasında "kurtuluşa kadar savaş"
yürüyüşümüze uygun adımlar attık.
Devrim hedefimize hizmet eden bir
Büyük Direniş gerçekleştirdik...
AFER Mİ GÖRMEK
İSTİYORSUNUZ?
irincisi, Büyük Direnişimiz'in
her anına bakacaksınız; ikincisi,
Erdal Dalgıç yoldaşımızın eylemine
bakın, söylediklerini dinleyin. Kör değilseniz zaferi görür, Büyük Direniş'i
duyarsınız.
akın, ne diyor tecrit hücrelerinde Büyük Direniş'i soluyarak,
yaşayarak tahliye edilen Erdal Dalgıç: “Ömrüm, 19 Aralık şehitlerimize
ve beni yeniden yaratan Özgür Tutsaklara borcumdur. Feda olsun.”
AFER Mİ GÖRMEK
İSTİYORSUNUZ?
irincisi, Büyük Direnişimiz'in
her anına bakacaksınız; ikincisi,
Engin Çeber yoldaşımızın direnişine
bakın, söylediklerini dinleyin. Kör değilseniz zaferi görür, Büyük Direniş'i
duyarsınız.
akın, ne diyordu Büyük Direnişimiz'den etkilenerek örgütlenen Engin Çeber yoldaşımız: “Devrimcilere sempati duymama neden
olan ölüm oruçları ve de böyle bir
hayatla ilk kez karşılaşmış olmam.”
AFER Mİ GÖRMEK
İSTİYORSUNUZ?
irincisi, Büyük Direnişimiz'in
her anına bakacaksınız; ikincisi
Hasan Selim Gönen yoldaşımızın eylemine bakın, söylediklerini dinleyin.
Kör değilseniz zaferi görür, Büyük Di-
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başa çıkamayacağını öğrenmiş olmalılar.” İşte hesapları buydu. Katliamla, tecritle, saldırılarla bize baş eğmeyi öğreteceklerdi.
izse, emperyalistlere ve uşaklarına devrimci harekete boyun
eğdiremeyeceklerini, halkı yenemeyeceklerini göstere göstere öğretiyoruz. Daha da öğrenecekler halkın
yenilmez, Alişan'ların tükenmez olduğunu. Kapılarına dayana dayana,
alınlarının çatında patlaya patlaya, hayatın ve kabuslarının içinde karşılarına çıka çıka, bu zulüm ve sömürünün hesabını sora sora göstereceğiz
halk düşmanlarına halkın nasıl yenilmez olduğunu.
mperyalistler ve uşakları, tecritteslimiyet saldırısıyla kendilerine karşı koyulamayacağını, direnilemeyeceğini göstererek bütün halkı
sindirmek istiyorlar. Karşı-devrimci
iradenin amacı buydu.
iz ise bu saldırıya karşı koyup
emperyalistlerin zulmüne direnilebileceğini göstererek halkın devrimci yürüyüşünün önünü açmak istiyorduk. Devrimci iradenin amacı
buydu.
evrim ile karşı-devrim arasındaki
bu çatışmanın görünen yüzünde
faşizm ve devrimci tutsaklar olsa da,
çatışmanın özü halk ile emperyalizm ve oligarşi arasındaydı. İşte bu
çarpışmada, yedi yıl boyunca düşmanın teslim politikasına direndik. Direnişi kırmaya yönelik tüm manevraları boşa çıkardık. Saldırıyı püstürterek halk zulme karşı direnilebileceğini, halk düşmanlarına da halkı
yenemeyeceklerini gösterdik. Zulme karşı direnme hakkını can bedeli savunduk. Burjuvazinin “yaşam
kutsaldır”, “hiç bir şey için ölmeye değmez” türü karşı-devrimci düşünceleriyle inşa ettiği ideolojik kuşatmayı, feda ruhunun taarruzuyla
parçaladık. Ve bütün bunların toplamı olarak, Büyük Direnişimizle devrim umudunu hiçbir saldırının, dayatmanın, katliamın bu topraklardan
silinemeyeceğini gösterdik. Tecrit
saldırısı, bizi halktan koparmayı
amaçlıyordu. Aksine, tecrite karşı
canlarımızla inşa ettiğimiz Büyük
Direnişimiz, halkla bütünleşmemizi
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daha da güçlendirip sağlamlaştırdı.
Zaferi şehitlerimizle kazanacağız,
demiştik. Her bir şehidimizi ve bir bütün olarak Büyük Direnişimiz sayesinde devrim umudumuz Anadolu
topraklarına daha bir kök saldı. Zafer,
işte budur...
üyük Direnişimiz'in henüz ilk yılında, direnişi kırmak için dışarıda devlet görevlileri ve düzen partileriyle çeşitli görüşmeler yapan
oportünizmin bir temsilcisi, kendi
dergilerinde yaptığı görüşmeleri aktarırken bir yerde şunu da anlatır:
...DSP'nin önde gelen isimlerinden,
orduyla da arası iyi bir milletvekili
net ifadelerle şunu söyledi:
Askerler (DHKP/C'yi kastederek-parantez içi Ufuk Çizgisi'ne
ait) bu örgütle pazarlık yapılıyor görüntüsü verilmesine de, bu örgüte
'devleti dize getirdik, zafer kazandık'
propagandası yapma bahanesi olacak
en küçük bir tavizin verilmesine de
karşılar.” (Aktaran: Büyük Direniş Ve
Sol-Syf: 667-Boran Yayınları)
arşı-devrim kendisine karşı “zafer kazandık” dememizi engellemek için elinden geleni yaptı.
Saldırdı, katletti, diri diri yaktı, tecrit etti, ölüm orucu direnişçilerine zorla müdahalede bulundu. Küçükarmutlu'da dahi katliam yapmaktan
geri durmadılar... Amaç, NATO'nun
aldığı karar gereğince “ya düşünce
değişikliği, ya ölüm” dayatmasına boyun eğmemizi sağlamaktı. Boyun
eğmedik. “Ölüm” silahını ellerinden
alarak feda ruhuyla karşı-devrime
yönelttik. “Bir canım var feda olsun
halkıma, vatanıma” dedik. Ve her anı
zafer olan Büyük Direnişimiz'e somut
bir kazanımla son verdik.
üyük Direnişimiz boyunca “Cephe'ye zafer kazandık, dedirtmeyeceğiz” diyenler karşı-devrimciler iken, Büyük Direnişimiz'in zaferinin ardından bu kez oportünistler
koro halinde “Cephe zafer kazanmadı, bu bir zafer değil” demeye başladılar. Hala ve her fırsatta bu kirli
yaklaşımlarını sürdürüyorlar. Açık
olan şu ki, direnmesini beceremeyenler zaferin değerini de bilemezler.
Oportünizm gerçeği işte budur.
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KP hükümetinin hapishanelerde
tecritin varlığını kabul edip F
Tipleri'nde tecritte gedik açan on tutsağın haftada on saat tredmana bağlı olmadan bir araya gelerek sohbet etmesini sağlayan 45/1 sayılı genelgesini yayınlamısının ve bu sürenin 20
saate kadar çıkarılacağını taahhüt etmesinin ardından 20 Ekim 2000'de
başlayan Büyük Direnişimiz, 22 Ocak
2007 tarihinde siyasal zaferine eklenen somut bir kazanımla sonuçlanmış
oldu.
ugün F Tipi hapishanelerdeki
devrimci tutsaklar örgütlülüklerini korumakta, komün olarak yaşamakta, idarelerle de ilişkilerini
temsilcileri üzerinden sürdürmektedirler. Bunu sağlayan Büyük Direnişimiz olmuştur.
ünya halkları anti-faşist yazarlarından Stefan Zweig, tecriti şöyle tanımlar: “... bizi tümüyle hiçliğin
içine yerleştirdiler, çünkü bilindiği
gibi yeryüzünde hiçbir şey insan ruhuna hiçlik kadar baskı yapamaz.”
ecritin dayattığı ve insan ruhunu
baskılayıp öğütecek hiçliğin karşısında Büyük Direnişimiz vardır.
Böyle olduğu içindir ki, ilk kez tutsak
düşen devrimciler bile hüclerde yalnız olmadıklarını bilirler. Ahmet İbili'den Muharrem Karademir'e “Bir canım var feda olsun halkıma, vatanıma” diyen 122'lerle doludur bütün
hücreler. Ve bu, tecritin dayattığı
hiçliğin karşısına Büyük Direnişimiz'in gücüyle çıkmak demektir.
üyük Direnişimiz'in etkisiyle örgütlenen ve mücadele içinde tutsak düşüp bir süre F Tipi hücrelerde
kalan Hasan Selim Gönen yoldaşımızın sözleri bu gücün nasıl somutlandığını özetler: “...F Tipi tecrit
politikasını kesin olarak yendiğimizi de net bir şekilde gördüm. Düşmanın yaratmak istediği psikolojinin
tam tersi bir etki yaratmayı başarıyoruz...”
ugün, F Tipi hapishane koşullarında yaşam koşulları çok daha
kötü değilse, kimi haklar kullanılabiliyorsa, devrimci tutsaklar komün olarak
yaşıyor ve kendine has örgütlü işleyişlerini sürdürebiliyorsa... Büyük Dire-
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Kamu Emekçileri Cephesi’nin Büyük Suçu:
ABD Büyükelçiliği’ne Yapılan Feda Eylemini Kutlamışlar!

Ne Bekliyordunuz Amerikan Köpekleri?

Yas mı Tutsalardı?
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Evet, devrimci memurların büyük suçlarından biri bu.
ABD Büyükelçiliği’nde yapılan feda eylamine sevinmişler... Ne kadar büyük suç işlemişler...
Baskınlarda somut bir delil bulamayan polisler gözaltına alınan memurları tutuklatmak için yalan, iftira dolu
haberlerden medet umuyor.
23 Şubat tarihli Akşam gazetesinin haberine göre polisin ortam dinlemesine takılan Devrimci Memmur Hareketi’nden İzmir’de gözaltına alınan memurlardan birisi,
İstanbul’daki arkadaşıyla yaptığı telefon görüşmesinde
Ankara'daki ABD Büyükelçiliği'ne yapılan feda eylemi
için “Güzel iş yaptınız. Bu ülkeden tüm ABD'lileri kovacağız” demiş ve Konsolosluk eylemini “tebrik” etmiş.
Ya ne bekliyordunuz? Amerikan Büyükelçiliği’nde patlayan bombadan dolayı yas tutacaklarını mı sanıyordunuz?
Siz isterseniz yas tutabilirsiniz. Ama milyonlarca insanımız ne yapacağını çok iyi bilmektedir.
Amerika’nın beyninde patlayan bombadan dolayı helva yapanlarından, tatlı dağıtanlara, birbirini tebrik edenlerden hediyeler vermeye kadar halkımız sevincini nasıl
kutlayacağını çok iyi bilmektedir.
Siz yas tutmaya devam edin Amerikan uşakları.
Amerika’nın beyninde patlayan bomba kimin ne olduğunu
da ortaya çıkarıyor.
Amerika kimdir? Neden bu üzüntünüz? Neden hezeyan
içinde saldırıyorsunuz? Bomba sanki sizin beyninizde patnişimiz, saldırılar karşısında barikat
olduğu içindir. 122 şehidimizle kurulan
bir barikattır bu. 122'lerin ölümüne
direnişi sayesinde, emperyalizm ve işbirlikçileri tecrit politikasıyla istedikleri
sonuçlara ulaşamadılar. Ancak, siyasi
olarak yenilgiye uğratılan tecrit, mimari
ve uygulamalar boyutuyla varlığını
korumaktadır. Hiç kuşku yok ki, bu
uzun bir mücadeledir. Ve fakat, en can
alıcı çarpışmadan zaferle çıkılmıştır. Temel sağlam atılmıştır.
ligarşi geri adım atmış olsa da,
tecritte açılan gediğin büyümemesi ve mümkünse işlevsizleştirilip
anlamsızlaştırılması için elinden geleni yapmaktadır. Bu bir irade sava-
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ladı!
Amerika dünyanın dört bir yanında milyonlarca insanın
katledilmesinden, açlığından, yoksulluğundan, işkencelerden, ülkelerin parçalanıp yıkılmasından sorumlu değil mi? Amerika kendi toprakları dışında dünyanın en fazla askerini barındırıyor. Ne için tutuyor bu askerleri?
Ülkemizin 35 milyon metre karesi Amerikan üsleriyle
işgal edilmiştir. Senin ordu kamutanların bile adımını atamıyor 35 milyon metre kareye. Halkımız açlık ve yoksulluk içinde ise bunun baş sorumlusu Amerikadır. Ülkemiz ekonomik, askeri anlaşmalarla Amerka’nın yeni
sömürgesi. Vatanını seven herkes Amerikan emperyalizminin ülkemizden sökülüp atılmasını ister. Vatanımızın bağımsız olmasını ister.
Kamu Emekçileri Cepheli memurların da Amerikan
Elçiliği’ne yapılan eylemden sonra birbirlerini kutlamasından, bu olaya sevinmesinden daha doğal ne olabilir.
Elbette, devrimci memurlar da tüm halkımız gibi Amerika’nın ülkemizden kovulmasını istemektedir. “Bu ülkeden tüm ABD'lileri kovmak” için mücadele etmektedirler.
Evet, halk düşmanları, vatan hainleri...
Devrimciler Kahrolsun Amerika diyor. Amerika’yı ülkemizden kovacağız diyor. Dünyanın neresinde Amerika’ya karşı bir eylem yapılsa bunu kutlarlar. Buna sevinirler...
Siz yas tutmaya devam edin.

şıdır ve değişik çarpışmaları içermektedir. Şu an oligarşi on saat sohbet hakkını reddetmiyor ama uyduruk
gerekçelerle uygulamayarak tahammülsüzlüğünü gösteriyor. Cepheli
tutsaklar ise, öncelikle on saatlik
sohbet hakkının uygulanmasını ve bir
bütün olarak da tecrite son verilmesini talep etmeyi sürdürüyorlar. Bu
kapsamda, dışarıda Tecrite Karşı Mücadele Platformu, içeride ise Cezaevleri Merkezi Platformu kurularak
tecrite karşı mücadelede solun birliğini sağlayarak belli bir örgütlenme
de yaratılmıştır.
u an, haftada on saat olması gereken sohbet hakkı, asgari olarak

Ş

2,5 ile 5 saat arasında uygulanmaktadır. Elbette, bu durum kabul edilemez. Özgür tutsaklar ve diğer CMP
bileşenleri, 2011 sonbaharından bu
yana, süre sınırlamasına aldırmadan
sohbet yerlerine çıkarak, sohbet hakkını sohbet yerlerinde talep edip savunmanın adımını atmışlardır. Hiç
kuşku yok ki, Özgür Tutsaklar adımlarını sürdüreceklerdir. İrade çarpışması sürmektedir. Devrime kadar da
irili ufaklı biçimlerde sürecektir. İşte
bu irade çarpışmaları içinde kazanılacak zaferlerin yolu, daima direnmekten geçer. Direnmeyenler ise çürümektedir...

AKP’NİN FUHUŞ DEVLETİNİ

KARAYILAN DER Kİ:
AMERİKA DEFOL!

Özgür Tutsaklardan
Amerika ile ortakları Hollanda ve
Almanya emperyalistleri, kendi çıkarlarının gereği olarak Kahramanmaraş, Gaziantep ve Adana'ya patriot füzelerini yerleştirdiler. Emperyalistlerin Patriot birliği kendisine
"Anatolian Protector'ları" yani
"Anadolu'nun Koruyucusu" adını
vermiş. (25 Ocak 2013-Cumhuriyet)
Sizin haddinize mi, alçaklığınıza
böyle bir isim vermek. Siz, Anadolu'nun düşmanısınız. Dünden bugüne, emperyalistler, Anadolu'nun düşmanıdır. Dün, Kurtuluş Savaşımızda
yendik. Antep'in "Gazi"liği, Maraş'ın "Kahraman"lığı buradan gelir.
Siz bu ülkedeki herkesin, uşaklarınız
gibi olduğunu zannetmeyin. Bu toprakların halkı vatanseverdir. Ki bu
topraklarda Karayılanlar’ı, Mahirler’i,
Kahramanlar’ı, Selçuklar’ı, Alişanlar’ı tüketemezsiniz, asla...
Karayılan der ki: Amerika Defol!
Dünya halklarının ortak düşmanı
Amerika'dır. Ve Karayılan Mahir
Çayan haliyle emperyalizme karşı bağımsızlık, faşizme karşı demokrasi,
kapitalizme karşı sosyalizm için yola
çıktığında dedi ki: "Amerikan emperyalizminin hakimiyetini ve yerli uşağı sömürücü sınıfların iktidarını yıkmak, bağımsızlığı kazanmak için tek yol Silahlı Kurtuluş Savaşıdır." Ve bu uğurda Cephenin kararlılığına dair şöyle der Mahir:
"Amerikan emperyalizmini ve köpeklerini ülkeden kovana kadar
mücadeleye her şart altında en
son savaşçısı ölünceye kadar savaşını sürdürmeye kararlıdır."
(THKC'nin 1 No'lu Bülteni'nden)
Karayılan der ki: Amerika

Defol!
Der ve yüreğine davranır Karayılan. Deniz olur darağacında,
İbrahim olur cellatların karşısında ve Mahir, Hüseyin, Ulaş olup
çıkar emperyalizm ve işbirlikçilerinin karşısına. "Kurtulaşa Kadar
Savaş" diyerek ölümün ve zulmün
üzerine üzerine gidip yürünecek yolu
aydınlatır. Ne yürüyüşünü durdurabilir ne de sesini boğabilirler. Ki
emperyalistlerin Beyaz Sarayı’nın
karşısına Anadolu'nun kerpiç eviyle
çıkar Kızıldere'de. Ölürler, katledilirler ama yenilmezler. Çünkü, halk
yenilmez ve kahramanlar ölmez. Bu
toprakların geleneğidir, Mahir olup
kırklara karışanlar, Alişan'ca dönüp
kapısına dayanır emperyalist çakalların...
Karayılan der ki: Amerika Defol! Biz bu toprağın genç, yaşlı, kadın, erkek, çoluk çocuk 72 milletten
karakafalı ve gözü kara halkıyız. Ve
emperyalistleri topraklarımızdan defetmek için Mahir, Hüseyin, Ulaş'tan
bu yana savaşçıyız. 12 Mart ve 12
Eylüller’de Amerikancı faşist cuntalarla kesmek istediniz yolumuzu.
Karayılan'ın Dayı haliyle verdik cevabımızı: “Amerikancı faşist cunta halkı teslim alamaz!”Alamadınız... İşte, Alişan'ız...
Karayılan der ki: Amerika Defol! Karayılan, 1990'lı yıllardaki
“Yeni Dünya Düzeni” yalanlarınıza
boyun eğmedi. “Tarih bitti” yaygaranıza kanıp “akıllı solcu” olmadı.
Emperyalistler olduğu sürece halklar
için 'Kurtuluşa Kadar Savaş'manın tek
doğru yol olduğu gerçeğini halkın
içinde örgütlemeye devam etti. Ve yürüdü, öle kala yarına...
Karayılan der ki: Amerika De-

fol! Amerika'nın bu topraklarda ziyadesiyle işbirlikçisi, uşağı, maşası,
ajanı, askeri, üssü, karargahı, elçilikleri, tesisleri, radarları, şirketleri,
füzeleri... var. Ama bu topraklarda vatanseverler de var. Ve onlar, Mahir
Çayan'ın işaret ettiği şu gerçeğin bilincindedirler: “Türkiye, yeraltı kaynaklarından dış ticaretine, ekonomisinden politikasına, kültüründen
sanatına kadar Amerikan emperyalizminin denetimi altında bir ülkedir”
Vatanseverlik işte bu gerçeğin bilincinde olarak, bağımsızlık uğruna
Alişan'laşmaktır...
Karayılan der ki: Amerika Defol! Böyle demesin ve bu uğurda savaşmasın diye, 19-22 Aralık katliamında Karayılan'ı diri diri yaktılar.
Anti-amerikan, anti-emperyalizm
düşüncelerini değiştirsin diye, tecrit
uyguladılar. "Ya düşünce değişikliği
ya ölüm"ü dayattılar vatan sevgisini
terketsin diye. İşte o zaman, Ahmet
İbili haliyle dedi ki Karayılan: "Bir
canım var, feda olsun halkıma, vatanıma..."
Karayılan der ki: Amerika Defol! Kızıldere'de, 12 Temmuzlarda,
16-17 Nisanlarda, 19-22 Aralıklarda
bu ülkenin vatanseverlerine sıkılan
"Made In USA" kurşunlarının, Ortadoğu halklarının tepesine yağdırılan bombaların, halkların mahkum
edildiği zulüm ve sömürünün karşılığı vardır ve daima olacaktır. Öyle bir
karşılıktır ki bu, yüreğinin pimini çekip dalar Amerikan karargahına Alişan haliyle Karayılan...
Karayılan der ki: Amerika Defol! Bu bizim Alişan'dır. Yürüyüşünden, hedefinden, eyleminden belli. Büyük Direnişimize başlarken
alınbandını bağlamaya doğru nasıl
yürüdüyse, öyle yürüyor işte hedefine. O gün, dünya halkları adına, alnına bağladığı yüreğinin pimini çekecektir şimdi. Bu bizim Alişan'dır.
Alişan, Karayılandır ve Karayılan,
dünya halklarına der ki: EMPERYALİZME KARŞI HARBE OTURAK...
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Tarihin En Gerici, En
Şovenist, En Saldırgan ve
Kan Dökücü Yönetimi:
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“... Emperyalist savaşın temel sebebi kapitalizmin kendi içinde, kapkaççı düzende yatmaktadır. Ancak,
bugünkü uluslararası durumdan ötürü
yaklaşmakta olan savaşı kışkırtan
kapitalizm olmayıp emperyalizmin
en savaşçı ve en saldırgan gücü faşizmdir.” (Dimitrov-Faşizme Karşı
Birleşik Cephe.Sayfa-169)
l. Paylaşım Savaşı’nı, milyonlarca
insanı birbirine boğazlatan bu vahşeti
bir suikaste bağlayacak kadar gülünç
nedenler gösterenler, kuşkusuz II.
Paylaşım Savaşı için de kendi vahşetlerini gizleyecek demagojiler bulmakta gecikmediler. Halklar, soyut
ideallerle kandırılmalı, aldatılmalıydı.
Faşizmin üstün ırk masalı, ya da diğerlerinin, “hür dünya”nın kurtarılması demagojileri, tam da bu türden
bilinç çarpıtmasının ürünleriydiler.
1945 yılı II. Paylaşım Savaşı’nın
sonuydu... Ateşli silahların icadından
buyana, gelişmiş her türlü savaş aracının kullanıldığı bu vahşet ve yıkım
ortamında, on milyonlarca insan yaşamını yitirdi. Savaşın nedenleri, ne
kimilerinin üstün ırkının, tanrısal bir
güçle dünyayı yönetmek istemesiydi,
ne de onlardan dünyayı kurtararak
(!) “hür dünya”ya demokrasiyi hediye
eden kimilerinin hürriyet aşkıydı!
Gerçekler başkaydı. Bunun kökenleri l. Paylaşım Savaşı’ndan hemen sonra başlayıp, II. Paylaşım Savaşı’nın başlangıcına kadar olan süreçte yatıyordu. Gerçek kapitalizmin
dengesiz ve sıçramalı gelişimi ve
bunun zorunlu kıldığı yeniden paylaşım ihtiyacından başka bir şey değildi. Emperyalizm, kapitalizmin
asalaklaşan, çürüyen, zorunlu ve
en yüksek aşamasıydı. Kapitalizm

Faşizm İki Paylaşım Savaşı
Çıkardı Milyonlarca Halkı Katletti
artık ölümcül aşamasına, emperyalist
döneme girmişti; bundan sonra insanlığın ileri adımlarının hepsinde
proletaryanın damgası olacaktı.
Emperyalistler, ağırlaşan krizlerini
çözmenin aralarında derinleşen çelişkileri gidermenin, sömürgeleri yeniden paylaşmanın ve bu arada Sovyetler Birliği’ni tarih sahnesinden
silerek, dünyanın 1/6’sını yeniden
sisteme dahil etmenin yolu olarak
II. Paylaşım Savaşı’nı başlattıklarında;
bu gerçeği, proletaryanın ve ezilen
halkların şamarını yiyerek anlayacaklardı. Ancak çok geç kalmış olacaklardı. Bu gerçeği anlamak onlara
pahalıya mal olmuştu. Krizi çözmesi
beklenen savaş dünyanın 1/3’ünün
emperyalist kamp dışına çıkmasıyla
sonuçlanmıştı. Doğu Avrupa da emperyalist-kapitalist kampın dışındaydı
artık.
Vahşet kasırgası sona erdiğinde,
sığınaklardaki o uzun günler ve gecelerden sonra yukarı çıkanlar yerle
bir olmuş bir dünyayla yüz yüze geldiler. Tekeller arasındaki bu kavga
en korkunç olanıydı ve biri diğerini
alt edebildiğinde, yeryüzündeki bir
kısım ezilen halk, kurtuluş şenliklerine
dururken, bir kısmı daha korkunç
bir pazar sömürüsünün alanıydılar
artık.
Yenilenler için her şey bitmiş sayılırdı. Galipler içinse yeni başlıyordu.
Ancak, savaş sonunda galipler de
hayal ettikleri dünyayı bulamayacaklardı. Onlar sanıyorlardı ki savaş,
bunalımlarının tek ilacıdır ve onu
kökten çözecektir. II. Paylaşım Savaşı,
emperyalizme çok daha büyük bir
darbe vurdu. Doğu Avrupa ülkelerinin

faşizmden kurtarılmasından sonra
kurulan halk demokrasilerini, ulusal
ve sosyal kurtuluş mücadeleleri izledi.
Savaşla birlikte daha derin krizlere
gebe bir tablo ortaya çıkıyordu. Zira,
kapitalizmi ölüme mahkum eden tüm
yasalar işliyor, kendi sonunun habercisi olan çelişkiler, daha da keskinleşerek varlığını sürdürüyordu.
Savaşın temellerinden sarstığı
dünyanın değişen koşullarıyla, büyük
toplumsal çalkantılar, altüst oluşlarla
boğuşmak zorundaydı artık kapitalizm. Ama bundan da öte, artık emperyalizm, yaşadığımız çağı tek başına belirleyebilecek bir güç değildi.
Sahneye ummadığı yeni güçler çıkmıştı.
Emperyalizm, daha savaşta ne olduğunu kavrayamadan, Uzakdoğu’dan gelen ağır bir tokat ile yeniden
sarsıldı. 600 milyonluk Çin de çıkıp
gitmişti sömürge sofrasından!
Uzakdoğu’daki sarsıntılar Çin’le
sınırlı kalmadı. Vietnam, Kore, Laos,
Kamboçya art arda sarstılar dünyayı.
Emperyalizm durmadan darbeler yiyor, dünyanın kurulu düzeni yerinden
oynuyordu.
1 Ocak 1959’da Sierra Maestra’dan uzanan gerilla müfrezelerinin
ilk öncüleri, Küba’nın başkenti Havana’ya girerken, emperyalizm ağır bir
tokat daha yiyordu.
Emperyalist sistemin jandarması,
burnunun ucundaki Küba Devrimi’yle
önce şoke oldu, sonra kudurdu! Küba
Devrimi’nin dünyada yarattığı sarsıntı
kolayca atlatılabilecek gibi değildi.
Afrika kaynıyordu. Emperyalist
sömürücülerce horlanan, aşağılanan
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zenciler uyanmıştı. Angola, Mozambik, Gine-Bissau, Laos, Kamboçya, Zimbabve zaferleriyle emperyalizmin karşısına artık dünyanın
1/3’ünü oluşturan dev bir sosyalist
sistem çıkmıştı.
Ve Nikaragua... Küba’nın yanında,
Orta Amerika’da, ABD emperyalizminin arka bahçesinde bir devrim
daha başarılmıştı!

Emperyalizm, İşbirlikçileriyle
Azgınca Saldırdı Dünya
Halklarına
Azrailleri gibi her an başlarında
bekleyen ulusal kurtuluş savaşları,
onları, eski sömürü metotlarını terketmeye ve yeni-sömürgecilik metotlarını geliştirmeye zorluyordu. Nitekim pazarlarının sürekli daralması
ve sermayenin aşırı birikmesi karşısında, talep yetersizliğinin üstesinden
gelebilmek için, içte ekonomilerini
askerileştirerek militarize ederken,
dışta yeni-sömürgecilik metodlarına
başvurdular. Bütün bunlara rağmen,
emperyalizmin krizi yine de derinleşerek sürdü.
Ulusal kurtuluş savaşları, emperyalizmin pazarlarını daraltmamış olsaydı, ya da pazarlar bugünkü haliyle
sabit olarak kalsaydı bile, emperyalizm için bunalım kaçınılmazdı. Bunun nedeni, emperyalizmin elindeki
aşırı sermaye birikiminin kendini yeniden üretebilmesi için gereksinim
duyduğu, yeni pazar alanlarıdır.
Özellikle ‘60’lı yılların ikinci yarısından bu yana, sürekli bir koma
hali yaşayan emperyalizm, bunalımının derinleşmesine paralel olarak
saldırganlığını da artırdı. Can çekişen
hayvan gibi emperyalizm de, can
havliyle kurtuluş hareketlerine, demokrat kamuoyuna ve halklara artık
işbirlikçileriyle birlikte azgınca saldırdı’.
“Faşizmin sadece ‘Komünist tehlikeye’ karşı yöneldiğini düşünenler
kendilerini acı bir şekilde aldatıyorlar: Bunlar ileride yanlışlıklarının
ve siyasi dar görüşlülüklerinin karşılığını epeyce pahalı ödemek zorunda
kalacaklardır.
“Faşizm sadece anti-komünist ol-

makla kalmayıp, aynı zamanda özünde halka da karşıdır. Faşizmin görevi
sermaye saldırısını, kitlelerin kapitalist bir azınlık tarafından sömürülmesinin siyasi anlamda başarı
kazanmasını ve bu azınlığın halk çoğunluğu üzerindeki egemenliğini sağlamlaştırmaktır.” (Dimitrov-Faşizme
Karşı Birleşik Cephe. Sayfa-13)
“ Faşizmin bu günkü görevi proletaryanın bütün sınıf örgütlerini yıkmak, devrimci proleter öncüleri maddeten yok etmek ve milyonlarca emekçi için terör, kanunsuzluk ve karanlık
bir kölelik rejimi kurmaktır.” (Dimitrov-Faşizme Karşı Birleşik Cephe.
Sayfa-41)

Emperyalizmin Tarihi,
Gericilik ve Faşist
Diktatörlükler Tarihidir
Gelişmesinin son evresine ulaşarak
emperyalizme dönüşen kapitalizm
artık çürüyeni, kokuşanı temsil ediyordu. Bir avuç tekelin yönetimi siyasal gericilikte ifadesini buluyor,
yükselen proleter devrim tehlikesi
karşısında tekelci burjuvazinin son
kozu faşizm kapıya dayanıyordu.
Avrupa’da; önce İtalya’da, sonra
Almanya’da faşizm iktidar oldu. Aynı
şekilde Japonya’da da faşizm iktidara
geldi. Faşist partilerin bu ülkelerde
iktidar olmasının arkasında tekellerin
desteği ve o dönemki siyasi tercihleri
vardı. Faşizmin iktidar olmasıyla silahlanma daha da arttırıldı. Yeni bir
Paylaşım Savaşı’nın askeri hazırlıkları
hızlandırıldı.
Genel bunalımını yaşayan kapitalizm, emekçi sınıfların mücadelesi
karşısında “demokrasi’yi bir yana
atıyor, açık terörist yüzünü gösteriyordu. Tarihte eşi görülmemiş barbarlık ve vahşet örnekleri sergileyen
faşist diktatörlükler sahnedeki yerlerini almışlardı. Dimitrov’un dediği
gibi faşizme damgasını vuran emperyalizmdi.
Emperyalizmin tarih sahnesine
çıkmasından kısa bir süre sonra dünya
pazarlarını paylaşmak için çıkardıkları
1. Paylaşım Savaşı’nda 8 milyon
700 bin insan yaşamını kaybetti, 54
milyon kilometre yol, 2 milyon hektar

ekilebilir alan tahrip oldu. Bu kadar
kan, felaket emperyalizme yetmedi.
Yeryüzünde işgal edilmedik hiçbir
toprak parçası bırakmamışlardı ama
kendi aralarında da anlaşamadılar.
2. Paylaşım Savaşı’nı çıkardılar. 5
yıl süren paylaşım savaşında insanlık
tarihi o güne kadar görmediği vahşeti
yaşadı. 50 milyondan fazla insan
yaşamını kaybetti.
İkinci Paylaşım Savaşı, dünya
halkları açısından tam bir yıkım demekti. Birinci Paylaşım Savaşı’ndaki
ölümlerin yüzde 95’i askeri iken,
İkinci Paylaşım Savaşı’nda bu oran
yüzde 33’tü. Sivil halktan ölümler
ise yüzde 67’yi buldu. Emperyalizm,
“Finans kapitalin en gerici, en şoven
ve en emperyalist öğelerinin açık terörist diktatörlüğü” olan faşizmi
dünya halklarının başına musallat
etti.
Faşizm, emperyalistler arası çelişkileri savaşla çözümlemek için iktidar yapıldı ve milyonlarca insan
tekellerin çıkarları için katledildi. İşçiler, emekçiler birbirine boğazlatıldı.
Faşizm, halklara insanlık tarihinin
gördüğü en büyük vahşeti yaşattı.
Faşizm, içeride “provokasyonlar,
kitlesel tutuklamalar, zindan ve işkenceydi.
İspanya iç savaşında yüz binlerce;
ilerci yurtsever ve komünistin katledilmesiydi.
Daha sonra dünya halklarına, sosyalizmin anavatanına ilan edilen savaş, soykırım ve katliamlar zinciri
olarak gelişti.
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Avrupa’da Faşizmin Yayılışı
1920-30’lu yıllarda tüm Avrupa
ekonomik ve siyasi bir bunalım içindeydi. Almanya’da da siyasi ve ekonomik kriz günden güne derinleşiyor,
hiçbir siyasi önlem bunalımı aşmaya
yetmiyordu. Ekonomi tamamen çökmüştü. 1926 yılında 1 ABD Doları
4 milyon Alman Markına eşdeğer
durumundaydı. Almanya’nın kalbi
Berlin’de sosyalistler hızla örgütleniyor ve yaygınlaşıyorlardı. O yıllarda
yeni yeni örgütlenmeye başlayan faşistler de yaşanılan kriz ortamını iyi
değerlendirip seçimler yoluyla iktidara
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gel mek, sonra da bir darbeyle
diktatörlük kurmak istiyorlardı.
Faşizm, 1922 yılında İtalya’da
doğdu. 1933 yılında iktidara gelen
Alman Nazizmi, onun bir uzantısı
ve taklidi olarak ortaya çıktı. 1927
yılında Portekiz, 1930 yılında Japonya ve 1938 yılında İspanya izledi. Faşizmde Egemenlik hakkı en
üstün olan kişinindir, tek şefindir.
Bu tek şef, İtalya’da “Duçe” (Mussolini), Almanya’da “Führer” (Hitler),
İspanya’da “Cadillo” (Franco) adını
alır.
Dünyada faşizm kavramı ilk kez
İtalyan Benito Mussolini tarafından
kullanıldı. 1. Emperyalist Savaş sonrası yapılan anlaşmada İtalya’ya haksızlık yapıldığını düşünen Mussolini,
Roma İmparatorluğu’nda güçlü birliğinin simgesi olan demet ve balta
sözcüklerinin birleşmesinden yola
çıkılarak, güçlü İtalya fikri üzerinden
1919 yılında ilk faşist grubu kurdu.
Bu grup, 1921 yılında İtalyan Faşist
Partisi’ni kurdu. Mussolini’nin propagandası sonucu kitleselleşen İtalyan
Faşist Partisi, ünlü Roma’ya Yürüyüş’ün ardından 1922 yılında iktidara
geldi. Tarihin lanetlediği faşist diktatörlerden Mussolini iktidarını “...
Eğer tarihte demokratik bir hükümet
sistemi varsa, bu faşist hükümet sistemidir” olarak değerlendiriyordu.(S.
Tanilli, Devlet ve Demokrasi syf:74)
Mussolini’nin bu başarısı, emperyalistler için Ekim Devrimi’ne
karşı geliştirilecek yolu gösteriyordu.
Bundan dolayı Avrupa’nın birçok
yerinde faşist örgütlenmeler gelişmeye başladı.
Emperyalist tekellerin çıkarlarını
korumak ve halk muhalefetini bastırmak için Faşist Mussolini’nin iktidara getirildiği İtalya’da sosyalistlere
ve Katoliklere saldırı kampanyası
başlatıldı.

Emperyalizmin 1929
Krizi Faşist
Örgütlenmelerde Artış
1929 büyük buhranı, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği dışındaki
kapitalist dünyanın bütününü sarmıştı.
Bunalımın tüm yükünü omuzlayan
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işçi ve emekçiler, ya sosyalizme yöneleceklerdi ya da barbarlığın en büyüğü olan faşizm altında birbirini
yok etme yarışının parçası olacaklardı.
Sosyalizme yönelik eğilime karşı
alınan özel önlemlerle, bunalımdan
ve bunalımın sonuçlarından sosyalizme yönelmeden de kurtulunabileceği, bunun yolunun ise “Güç” sahibi
olmaktan, “Güçlü devlet” olmaktan
geçtiği fikri işlendi. Faşist ideolojinin
en önemli yanı olan “güç” miti üzerinden bunalımın faturası altında inleyen işçi ve emekçiler, faşizmin
destekçisi haline getirildi. Almanya
dışında Avrupa’nın birçok yerinde
faşist örgütlenmeler arttı.
Mussolini’den etkilenen, Avusturya doğumlu çavuş Adolf Hitler
idi. Hitler, 1921 yılında daha sonra
kısaca Nazi partisi olarak da tanınacak, faşist Alman Ulusal Sosyalist
İşçi Partisi’ni kurdu. Hitler, 1933’te
iktidara geldi. 1929 bunalımının yükü
altında ezilen işçi ve emekçileri,
“Güçlü Almanya” sloganı ile etkileyen Hitler, “Güçlü Almanya”nın aslında ırkçı, işgalci, katliamcı, soykırımcı; insanlık dışı faşist bir Almanya
olduğunu, insanlığa ağır bedeller
ödeterek gösterdi.
Hitler’in 1933 yılında iktidara
getirilişiyle önce Almanya’da tüm
demokratik haklar terör yöntemleriyle
rafa kaldırıldı; siyasal partiler, sendikalar kapatıldı. Hitler, 1934’te Cumhurbaşkanı Hildenburg’un ölümüyle
boşalan Cumhurbaşkanlığı makamına el koydu. Seçimle iktidarı alan
faşizmin darbe yöntemleriyle devam
ettirdiği kurumlaşma tamamlanmıştı.
Bundan sonra tek tek tüm Avrupa
ülkeleri işgal altına alınmaya başlandı.
Milyonlarca sosyalist, komünist, Yahudi, açılan toplama kamplarına dolduruldu. 1187 toplama kampında
ölen insanların sayısı birçok ülkenin
nüfusuyla boy ölçüşebilecek yoğunluktadır. Bu sayı, yaklaşık 4 milyondur.
Faşizm, kafatasçı anlayışını bilimsel ve kültürel alana da yansıtmış,
“Alman Fiziği”, “Alman Kimyası”
gibi kavramları ortaya atmıştır. Faşizmin bilimi yorumlayışı Philip Lenart’ın şu sözleriyle özetlenebilir.

“‘Bilim uluslararası niteliktedir’ deniyor. Bu yanlıştır. Gerçekte bilimi
her insan faaliyeti gibi bir ırk olayıdır
ve insanın taşıdığı kanla koşullanmıştır.”
Faşizm, Almanya’nın bilimde
uzun yıllar sonucu katettiği mesafeyi
kısa sürede yerle bir etti. Faşizmin
baskısı altında çalışma koşulları kalmayan birçok bilim adamı ülkeyi
terketti. Aynı durum daha sonra Hitler
faşizminin işgal ettiği ülkelerde de
yaşandı.

Emperyalistler Hitler’i
Destekledi
İtalya örneği sonrasında iktidarı
alan Hitler’i, emperyalist tekeller sonuna kadar desteklediler. Nazi Almanya’sı döneminde de bu desteklerinin karşılığını bol bol aldılar. Çalışma kamplarındaki Yahudiler, Çingeneler, komünistler, sosyalistler bu
tekellerin köleleri haline getirildiler,
tekellerin fabrikalarında açlık içinde
ve işkence altında yaşamlarını yitirircesine çalıştırılan köleler haline
getirildiler. Tekeller, Hitler’in işgal
ettiği tüm Avrupa ülkelerindeki katmerli sömürünün uygulayıcısı oldular.
Mussolini’yi, Hitler’i de iktidara
getiren l. Paylaşım Savaşı’ndan yenik
çıkan ve yeni pazarlara ihtiyaç duyan
emperyalist tekellerdi. Hitler’in arkasında Almanya’nın en büyük silah
ve ağır sanayi tekelleri Tyhssen,
Krup, Kirdoff, Farben bulunuyordu.
Thyssen, Almanya’nın en büyük
kömür ve çelik tekeli. Yani, Nürnberg
mahkemelerinde belgelere geçtiği
üzere; I.G. Farben (Bugünkü BASF,
Hocest ve Bayer), Krupp, Birleşik
Çelik, Köln Bankası, Deutsche Bank,
Commerz und Privat Bank, Dresdener
Bank, Allianz vb. tekellerle birlikte,
Hitler’i iktidara taşıyanların başındaydı.
Alman tekelleri Hitler’i kuşkusuz
çıkarları için desteklediler. Yeni sömürgeler, pazarlar elde etme ile birlikte,
Almanya’da yükselen sınıf savaşımının
boğulmasıydı istenilen. Fritz von
Thyssen anılarında desteğinin nedenini
şöyle açıklıyordu: “Devrimcilik ve
anarşist eğilimlerle savaşmak üzere
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askeri nitelikte çeşitli kuruluşları
(Devrimcilere karşı savaşan tüm kontrgerilla ve faşist örgütlenmelerin arkasında bu şekilde büyük tekeller vardır) destekledim, bunların arasında
Nasyonal Sosyalist Partisi de vardı...
Sonunda Alman halkının otoriteye
karşı duyduğu geleneksel saygısına
çok iyi uyan bir devlet biçimini kuracağını kuvvetle umuyordum. Böylece bu devrimci bunalımı atlatmış
olacaktık.”
S.A ve S.S ordularını donatan,
Hitler özel harcama fonları kuran,
giderek artan şekilde Hitler’e destek
veren tekeller, daha çok içte devrimci
sınıf savaşını tasfiye etmeyi planlarken, ABD ve Avrupa kapitalistleri
de, dünyayı talan etmelerinin önünde
engel olarak gördükleri, tüm ezilenlere
büyük umut olan Sovyetler’i yok
edecek güç olarak gördükleri için
Hitler’le gizli açık işbirliği yaptılar.

Faşizm, Tarihin Gösterdiği
Gibi, Savaş ve Katliam,
Soykırım Demektir
Faşizm, 6 milyondan fazla Yahudiyi, Çingeneyi, komünisti, sosyalisti
ve ilericiyi işkencelerden de geçirerek

katletmiş, 1939 yılında dünya pazarlarının yeniden paylaşılmasının
adı olan İkinci Paylaşım Savaşı’nı
çıkarmış, bu savaşta 50 milyonun
üzerinde işçi ve emekçi yaşamını yitirmiştir.
Almanya denilince akla ilk gelen
faşizmdir. Çünkü Hitler faşizminin
anayurdudur Almanya. SS’ler, SA’lar,
gaz odaları, yakma fırınları, kısacası
vahşettir. Ve Almanya tarihi boyunca
işlediği suçlarla nefret ve lanetle
anılmayı hak etmiştir.
30 Ocak 1936’da, Almanya’da
dev sanayi tekellerinin desteğiyle
Hitler başbakan oldu. Tekellere borcunu ödemek için Hitler her yana
saldırmaya başladı ve 2. Paylaşım
Savaşı’nı çıkardı. Tüm 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.
Almanya, II. Paylaşım Savaşı’nda 50 milyondan fazla insanın
ölümünden, 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 komünisti vahşice öldürmüştür.
Emperyalist sömürünün en kaba
ve en yok edici anlatımı bu Paylaşım
Savaşı’nın genel çerçevesi içinde ortaya çıktı. Bu sömürünün nesnesi
Nazi kamplarında toplanmış emekti.
Hitlerci KZ’lerin başlangıçtaki amacı
Alman halkının geri kalanını siyasal
hasımlarından ayırmaktı. Bunlara o
kadar sert davranılıyordu ki, 1933
ve 1940 arasında çok büyük bir bölümü öldü. Daha sonra kampların
bekçileri olan SS’ler mahkumlarını
kendilerine ait işletmelerde, özellikle
taş ocaklarında çalıştırarak onlardan
para kazanmak için yararlandılar.
Toplama kampındaki emek sömürüsüyle Krupp, Siemens, İG
Forben Industrie, Messerschmidt
gibi en büyüklerinden en küçüklerine kadar tekellere büyük karlar
sağladılar.
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Sürecek

Bu Düzenin “Adaleti”
Halka Uyguladığı Zulümdür!
Danıştay Başkanı Hüseyin Karakullukçu, “Geliştirilmiş
Bilirkişilik Sistemi AB Eşleştirme Projesi”nin açılış toplantısında yaptığı konuşmada "Beni buraya çıkartma,
beni konuşturma” dedim sayın genel müdürüm, konuşturdun. Yani şimdi eğer biz görevimizi yapmıyorsak,
kusuru başka yerde aramamamız lazım. Şu memlekete
baktığım zaman, affınıza sığınıyorum, işte polis, emniyet
teşkilatımız savcı olmuş, bilirkişi de hakim olmuş,
mübaşir de yazı işleri müdürü olmuş, ondan sonra
'adalet' diye bağırıyoruz. Yok ya. Böyle bir şey olmaz.
Mümkünatı yok" dedi. Hüseyin Karakullukçu; bu düzenin
adaletsizliğini itiraf ediyor ama yaptığı görev itibariyle
bu adaletsizliğin en büyük çarklarından biridir. Bunca
yıldır bu düzene hizmet etmiş, şimdi de kalkmış adaletsizlikten bahsediyor. Riyakarlık, yalancılık diz boyu.
Sanki kafasına taş düşmüş, birden “adalet timsali”
kesilmiş. O koltuklarınızda nutuk çekmek kolay; o bahsettiğiniz adaletsizliği ise bize siz yaşatıyorsunuz.
Ey sürüngenler... İşte çok övdüğünüz “Hukuk Devleti”.

Çok değil daha 1 hafta önce “DHKP-C'ye 28 ilde
'Şafak' operasyonu” şovlarıyla 184 memuru gözaltına
aldınız. 59 kişiyi tutukladınız. AKP talimat veriyor,
polis komplo kuruyor, burjuva basın polisin yaptırdığı
haberlerle keyfi tutuklama zulmünü meşrulaştırıyor.
Mahkemeler tutukluyor. Suç büyük ne de olsa; aşure
yapmak, konsere gitmek, bilet satmak, sendikada
toplantı yapmak. vb. Bunların hiçbiri mevcut yasalara
göre de suç değil. Ne adaleti ne delili... Ortada suç yok...
İnsanlar mahkemeye çıkmadan aylarca hatta yıllarca tutuklu kalıyor. Devrimci avukatlar, sanatçılar, gazeteciler,
memurlar, işçiler, hak arayan herkesi işkencelerden
geçirilip tutukluyor bu düzen. İşte Karakullukçular’ın
ve onun gibilerin “adalet” sizliği budur. Bu nedenle
adalet konusunda tek bir söz bile söylemeye hakları
yoktur.
Adalet için biz savaşıyoruz. Bu düzenin sahiplerinin
yüzüne halkın adalet özlemini bir tokat gibi patlatmaya
devam edeceğiz!
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Sevgili Devrimci Okul Okurları
Merhaba,
Şovenizm; Değişik ırk ve uluslar
arasında düşmanlık yaratmayı amaçlayan ve bu yolda kışkırtmada bulunan aşırı ulusçuluk; bir diğer anlamıyla ezen ulus milliyetçiliğidir.
Şovenizmin nasıl ortaya çıktığından
söz edelim. Kapitalist üretim ilişkileri gelişmeye başladıkça burjuvazinin
ulusal bilinci oluşmaya başlamıştır.
Burjuvazide bu bilinci yaratan neden, kendine ait bir pazara sahip olmak istemesidir. Çünkü feodal iktidar burjuvazinin
gelişmesine engel oluşturuyordu.
Gelişen kapitalist üretim ilişkileriyle yeni bir toplum ortaya
çıkıyordu. Bu yeni toplum içinde burjuvazi giderek güçlenmekteydi. Ama yine de feodal iktidar var olduğu sürece burjuvazi pazar üzerindeki egemenliğini tam olarak sağlayamıyordu. İşte bu
noktada burjuva feodal iktidara karşı
kendi burjuva devletini kurabilmek
için doğal olarak hem burjuvaları bir
arada tutacak, aynı amaca yöneltecek, hem de halkın desteğini almasını
sağlayacak manevi değerlere, ruhsal şekillenmeye de ihtiyaç duymaktaydı. Ve
tek bayrak altında ulusal devlet bunu
sağlamak için uygundu. Milliyetçilik
belli bir ırk ya da din birliğinin ötesinde
burjuvaziniwn çıkarlarına hizmet ediyordu. Aynı zamanda ulusun bağımsızlığını ve egemenliğini istediği, feodalizmi yıkıp daha ileri bir düzeni hedeflediği için olumlu bir rol oynuyordu. Bu dönem 1850'lere kadar sürdü.
Ama bu tarihten sonra, yani kapitalizmin emperyalizme dönüşmeye
başlamasıyla birlikte, başka ulusları
egemenliği altına almak isteyen burjuvazi, milliyetçiliği halkları birbirine karşı kışkırtmak için bir araç olarak kullanmaya başladı. İşte bu noktadan sonra milliyetçilik gerici bir ka-

rakter kazandı. Yani
burjuvazi milliyetçiliği başka bir milliyeti boyunduruğu altına almaya, ezmek
için kullanmaya başladığında şovenizme
dönüşmüştür.

Emperyalizm Şovenizmle
Sömürge Gerçeğini
Gizlemeye Çalışır
Emperyalizm kendi çıkarları doğrultusunda hangi ülkeyi sömürmek istiyorsa milliyetler, uluslar, farklı inançlara ve dillere sahip halklar arasında
ayrımlar yaratarak şovenizmi körükler. Burjuvaziye göre bireyler kendi

eder... Milliyetçilik temeli üzerinde
yükselen şovenist politikalarla, ezilen
ulusun egemeniyle işbirliği yapmaktan ezilen ulusun inkarına, asimilasyon politikalarından, katliamlarına,
yalan, iftira, karalamalardan, provokasyonlara kadar akla gelebilecek
her şeyi kullanır. Burada egemen
ulusun burjuvazisinin ezilen ulus üzerindeki hakimiyetini, sömürüsünü sürdürebilmek, ilhak veya işgaline, baskı, zor ve asimilasyon politikalarına
meşruiyet kazandırmak için kullandığı
milliyetçilik, ezen ulus milliyetçiliği
yani şovenizmdir.” (Halk Sınıfı 1.)
Burjuvazi kendi düzenini sürdürebilmek adına yaptığı sömürüleri
gizlemek, bir kılıfa sokmak için halkların inançlarını, kültürlerini,
dillerini, kendi milliyetlerine
özgü değerleri kullanarak şovenizmi kışkırtıyor. Tıpkı Irak'ta
olduğu gibi. Emperyalizm her
dönem Şiiler ve Sünniler arasında ayrılıklar yaratmıştır. Bu
aralıkların kime yaradığı çok
açıktır. Emperyalizm bu vesileyle birçok ülkede olduğu gibi
Irak'ı da sömürgeleştirmek için
her yolu denemiştir. Gürcistan
ve Abhazlar arasındaki çatışmalar da bu duruma örnektir. Gürcüler ve Abhazlar arasında çelişkiler olsa
da, çatışmasız bir arada yaşamışlardır.
Ancak SSCB (Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği) nin yıkılmasından
sonra çatışmaya başladılar. Uzun yıllar birlik içinde yaşayan halklar
SSCB'nin yıkılışıyla Rusya’nın, ABD
ve İslamcı güçlerin kışkırtmalarıyla savaşlar yaşamışlardır.
Emperyalizm, halklar ve uluslar
arasında düşmanlığı körüklüyor. Ulusun tarihini yüceltiyor. Diğer ulus ve
halklar üzerindeki sömürü, baskı, terör, katliamlar meşrulaştırılmak için
ulus değerleri yücelterek arkasına bir
kitle almaya çalışıyor. Örneğin Hitler
Almanyası kendilerini dünyayı yönetecek üstün bir ırk olarak ilan etmiştir. Ve Hitler daha da ileri giderek,
kendilerine destek kitle oluşturabilmek
adına sosyalizmin değerlerini kullanmıştır. Kendilerinin “Nasyonal
Sosyalist” olduklarını, yani ulusal
sosyalizmi savunduklarını söylemiş-

Vatansever Olmak İçin
Anti-Emperyalist
Olmak Gerekir
Gerçek Vatanseverler
Devrimcilerdir
uluslarının çıkarlarını kendi kişisel ve
sınıfsal her türlü çıkarlarının üstünde
görmeli ve ulusların çıkarları için
mücadele etmelidirler.
Elbette burada asıl bahsedilen
ulusların çıkarları değil burjuvazinin
çıkarıdır. Burjuvazi bu milliyetçi düşüncelerle kendi sömürüsünü gizleyerek halkı kandırmayı amaçlar.
“Burjuvazi iktidar olduktan sonra
da emekçi halkın kafasını bulanıklaştırıp sınıf bilincinin gelişmesini
engellemek, sömürüsünü gizlemek,
iktidarını ve sömürüsünü daha kolay
sürdürebilmek için halkın milliyetçi
duygularını kullanmaya devam eder.
Sınıfsal farklılıkları, çelişkileri, kar
ederek kendi çıkarları için yaptığı her
şeyi güya milletin çıkarı, refahı ve mutluluğu için yapıyormuş gibi göstermeye çalışır, Kapitalizmi över en iyi
bu düzendir, der ama esasında kapitalist düzen onun cennetidir.
“Egemenlik ulusundur” der ama
bu onunla kendi egemenliğini kast
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lerdi. Buna göre Alman vatandaşları eşit haklara sahip olacak
ve refah içerisinde yaşayacaktır.
Bu demagojilere emekçilerin
büyük bir kısmı inanmıştır.

Ülkemizde
Şovenizm Devlet Eliyle
Kışkırtılmıştır

Gerçek vatanseverler sadece
devrimcilerdir. Bağımsızlık bayrağını
sadece devrimciler taşıyabilir.
Emperyalizme karşı yıllardır bu
topraklarda bağımsızlık mücadelesi
yürütenler devrimcilerdir. Bu uğurda
bedel ödeyenler, işkencelerden
geçirilenler, kaçırılıp katledilenler
devrimcilerdir.
Halkının açlığına, yoksulluğuna,
acılarına son vermek için vazgeçmeden
savaşanlar devrimcilerdir.

Ülkemizdeki devlet bir avuç
sömürücü azınlığın, yani oligarşinin devletidir. Bir avuç emperyalist işbirlikçinin devletidir. Halka düşmandır. Sürekli kar etmek için halkı sömürür, halkı açlığa,
yoksulluğa mahkum eder. Ve bu düzeni ancak halkı baskı altında tutarak
sürdürebilir. Bu nedenle katliamlara,
işkencelere her daim ihtiyaç duyar.
Yani yönetim biçimi faşizmdir. Ülkemizde yaşanan Maraş Katliamı,
Sivas Katliamı da bu faşist düzenin
yapmış olduğu katliamlardan sadece
bazılarıdır.
24 Aralık 1978'de Maraş'ta gerçekleştirilen katliamda 111 kişi ölmüş,
yüzlerce insan yaralanmıştır. Yaşlı
kadınların, kundaktaki bebeklerin
gözleri oyulmuş, kadınlara tecavüz
edilmiş, hamile kadınların karınları deşilmiş, insanlar vahşice katledilmiştir.
Bu katliamlara sebep olarak gösterilen Alevi-Sünni düşmanlığı elbette ki
burada yaratılmıştır. Sünni kesim içerisinde yıllardır Alevi halka karşı
düşmanlık yaratılmaya çalışılmış, komünizmin gelip dini yok edeceği propagandaları yapılmıştır. Katliam sırasında da "Cami bombalandı",
"Müslümanlığa, dine saldırı var",
"Kanımız aksa da zafer İslam’ın"
gibi sözler de kullanılmıştır. Katliamı
yapan MHP'lilere müdahale edilmemiş, katliam günlerce sürmüştür. Katliam sırasında asker, polis katliamı izlemiş, hatta yardımcı olmuştur. Devamında da katliamcılar mahkemelerde de korunmuşlardır.

Linç Saldırılarının
Sorumlusu Devlettir
Emperyalizmin uşağı işbirlikçi
devlet emperyalistlerin çıkarları için
her yola başvuruyor. 6-7 Eylül olayları da bu politikaların sonucudur. 6-

7 Eylül'de yaşanan linç saldırısının her
aşaması en ince ayrıntısına kadar
planlanmıştır. Kontrgerillacılar 6-7
Eylül 1954 günü İstanbul, İzmir ve
Ankara’da aynı saatlerde Rum ve
Ermenilerin ev ve iş yerlerine karşı linç saldırıları başlattı. Polisin denetiminde 2 gün boyunca yağma ve
talan yaşandı. 73 kilise, 8 ayazma,
2 manastır, 1 fabrika, 3584'ü Rumlara ait olan toplam 5538 gayrimenkul yakılıp yıkıldı. 3 kişi katledildi, 30 kişi yaralandı. 70 bin Rum
canlarını kurtarmak için Türkiye’den kaçtı.
Linçler her dönem devlet politikası
olarak karşımıza çıkmıştır. O dönem
Menderes Hükümeti’nin kullandığı
yöntemler şimdi AKP Hükümeti’nin
yöntemleri olarak kullanılmaktadır.
Daha önceki iktidarlar nasıl halkı
sindirmek, mücadeleyi engellemek
için Sivas katliamına, Gazi katliamına nasıl ihtiyaç duyduysa; AKP iktidarı da ihtiyaç duyduğu zamanlarda
linçleri kendi eliyle örgütlüyor. 2005
yılında Trabzon'da TAYAD'lılara yönelik yapılan linç saldırısı böyledir.
Kürt halkına yönelik Bursa-İnegöl'de,
Hatay-Dörtyol'da, Mersin-Kazanlı'da
gerçekleştirilen saldırılarda evler, iş
yerleri yakılıp yıkılmıştır.
Edirne'de Gençlik Federasyonu’na
yönelik linç saldırısında da benzer
yöntemler kullanılmıştır. Gençliğin
anti-emperyalist mücadelesi karşısında çaresiz kalan polisler Edirne halkını da "Edirne uyuma vatanına sahip
çık" diyerek kışkırtmıştır. Her zamanki gibi sivil faşistlere "hassas vatandaşlar" denilerek ortaya sürülmüşlerdir. Hatta linç saldırılarını gerçekleştiren sivil polisler halktan insanlarmış

gibi gösterilmeye çalışılmıştır.
Trabzon'da TAYAD'lılara yönelik linç saldırısında "PKK'liler Türk bayrağı yakıyor" diyerek kışkırtılmaya çalışılmıştır.
Elazığ'da, Gümüşhane'de, Aydın-Nazilli'de İzmir'de, Adana'da
Kürt halkına yönelik saldırılar
gerçekleştirildi. Elazığ'da Dersim'li esnafların iş yerleri polislerin gözü önünde taşlanarak yakıldı,
Oligarşi milliyetçiliği kullanır... Onların vatanseverlikleri
sahtedir, ikiyüzlüdür. Emperyalizmin
uşaklığını yapanlar, ülkemiz topraklarını satanlar vatansever olamaz.

Vatansever Olmak İçin
Anti-Emperyalist Olmak
Gerekir Gerçek
Vatanseverler
Devrimcilerdir
Vatanımızın 5 milyon metre karesi Amerikan ve NATO üsleriyle dolu.
Kendi vatanımızın 5 milyon metre karesi bize yasak. Emperyalistlerin işgali
altında. Sözde milliyetçi geçinenlerin,
ulusalcı geçinenlerin hiçbirisi ülkemizdeki emperyalizmin varlığından,
işgalinden rahatsız olmazalar. Emperyalist kuruluşların varlğından rahatsız olmazlar. Emperyalistlerle yapılan ekonomik, askeri bağımlılık
anlaşmalarından rahatsız olmazlar.
Hatta sözde milliyetçi geçinen faşistler onyıllardan beri emperyalizmin
ülkemizdeki varlığının bekçiliğini yapmışlardır. Devrimcilerin anti-emperyalist mücadelesinin karşısında her zaman
faşistler, dinciler çıkartılmıştır.
Onun için gerçek vatanseverler
sadece devrimcilerdir. Bağımsızlık
bayrağını sadece devrimciler taşıyabilir. Emperyalizme karşı yıllardır bu
topraklarda bağımsızlık mücadelesi
yürütenler devrimcilerdir. Bu uğurda
bedel ödeyenler, işkencelerden geçirilenler, kaçırılıp katledilenler devrimcilerdir.
Halkının açlığına, yoksulluğuna,
acılarına son vermek için vazgeçmeden savaşanlar devrimcilerdir.
Sevgili okurlar haftaya başka bir
konuda görüşmek üzere hoşcakalın...
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OPERASYONLARLA, KOMPLOLARLA,
İFTİRALARLA, YALANLARLA,

NAMUSSUZLARIN,
ÇETELERİN, ONURSUZLARIN
KORUYUCUSU AKP!
7 ARALIK 2006; İSTANBUL'DA Kİ
UYUŞTURUCU, FUHUŞ, KUMAR BAŞTA
OLMAK ÜZERE HER TÜRLÜ
YOZLAŞMAYA KARŞI MÜCADELEYİ
HEDEF ALAN BASKINLAR

3
BİZİ BİTİREMEZSİNİZ!
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AKP’nin halk düşmanlığını anlattığımız komplo serisi boyunca
AKP halk düşmanlıklarına, komplocuğuna yeni komplolar eklemeye devam etti. Halkın her türlü hak arama
mücadelesini tutuklamayla bastırmaya
çalışan AKP yanılıyor. Memurlara,
işçilere, öğrencilere, gecekondu mahallelerine saldırarak devrimci mücadeleyi bitiremeyecek. Bitiremediğinin kanıtı tarihtir. AKP halk düşmanlığına devam ederken her süreçte
çeteleri, mafyaları, katilleri korumuştur. Ve her zaman karşısında devrimcileri, Cephelileri bulmuştur.
Bundandır ki AKP’nin yaptığı hiçbir
saldırı bizi şaşırtmıyor. Biz nasıl bir
ülkede yaşadığımızı nasıl bir düzende
mücadele ettiğimizi biliyoruz. Bu
düzen bizi hiç şaşırtmadı şimdiye
kadar. AKP’nin halkın değil namussuzların, uğursuzların, ahlaksızların
iktidarı olduğu kendi icraatları delildir.

 7 Aralık 2006:
Fuhuş Devleti Saldırdı:
18 Dernek Basıldı Onlarca
Gözaltı, 16 Tutuklama
Tecrite karşı mücadelenin sürdüğü
Anadolu toprakları zalimler karşısında
yiğitlerini çıkarmaya devam ediyordu.
Bir yandan her cepheden tecrite karşı
mücadele yükseltilip sansür duvarları
yıkılırken, diğer yandan Cepheliler
halkın en temel sorunlarına da sahip
çıkıyordu.
Ülkemizde yozlaşma, fuhuş, kumar, alkol, hırsızlık... bizzat devlet
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AKP’nin Devleti Fuhuş
Devletidir!

eliyle teşvik edilmektedir. Özellikle yoksul halkın
yaşadığı mahallelerde yozlaşma çok
sistemli bir politika olarak uygulanmaktadır. Halkın örgütlenip açlığının,
yoksulluğunun hesabını sormasını
engellemenin en etkili aracı uyuşturucudan kumara, fuhuştan hırsızlığa,
alkole halkın yozlaştırılmasıdır.
AKP de yoksul halkın yaşadığı
gecekondu mahallelerinde bu politikaya ağırlık vermiştir.
Halk Cephesi 2006 yılında
AKP’nin yozlaşma politikalarına
karşı etkili bir kampanya başlattı.
Yozlaşmaya karşı kapsamlı, kararlı bir mücadele içine girdi.
AKP çetelerin, mafyaların,
namussuzların devleti olduğunu
yoksul mahallerindeki saldırılarıyla gösteriyordu. Devrimciler
halkın yozlaşmasına karşı, gençlerin uyuşturucu, fuhuş bataklığına
batmaması için devrimci alternatifini geliştiriyordu.
Bu kampanya, halkın her kesiminden destek almıştı. Çünkü yozlaşma, şu veya bu şekilde halkın tümünü rahatsız eden boyutlardadır.
Lüks semtlerden gecekondu semtlerine kadar yayılan batakhaneler,
toplumu, halkı, aileleri, tek tek kişileri, adım adım bataklığın içine
çekmektedir. Devrimciler, halkın
bataklığa sürüklenmesini seyredemezdi elbette. Bataklığın herkesi içine çekmesinin karşısına
bir set örmek gerekiyordu. Bu
seti, devletin, hükümetin, onların polisinin örmeyeceği açıktı. Çünkü bataklığı yaratan ve halkı

o bataklık içine çekip çürütmek isteyen, onlardır. Öyleyse bu görevi
bu ülkede yapabilecek ve yapması
gereken tek güç, devrimcilerdi. Devrimciler işte bu bilinç ve sorumlulukla
başlatmışlardı yozlaşmaya karşı mucadeleyi.
Halkın desteğini alarak büyüyen
yozlaşmaya karşı kampanya elbette
halka güven verirken, fuhuş devletinin
düzenine çomak sokuyordu. Bunun
için halkın yaşadığı yozlaşmaya karşı
mücadele verilen mahallelere saldırdılar. Talana, işgale gelir
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gibi gelmişlerdi. 7 Aralık 2006 günü
İstanbul’un birçok mahallesinde, bu
ülkede örgütlenme özgürlüğünün
“sözde” olduğunu gösteren manzaralar yaşandı. Temel Haklar Federasyonu merkezi ile, kentin gecekondu
mahallelerinde, yoksulların, oligarşinin örgütsüzleştirmek istediği kesimlerin yaşadığı mahallelerde kurulu
bulunan Temel Haklar Dernekleri
polis tarafından basıldı. Gaz bombaları, balyozlar, havada uçuşan kurşunlarla gerçek yüzünü gösteren iktidar, karşısında devrimcilerin ve
yoksul halkın direnişini buldu. Okmeydanı ve Gazi başta olmak üzere,
sokaklarda ve caddelerde barikatlar
kuruldu, saatlerce direnildi.
İstanbul’da Temel Haklar Federasyonu, mahallelerdeki Temel Haklar
dernekleri, Yürüyüş dergisi, Ozan
Yayıncılık ve İstanbul TAYAD’ın da
aralarında bulunduğu çok sayıda basılan kurumlar önünde kuşatma saatlerce sürdü.

 Halk Devrimcileri Onur,
Namus İçin Savaşanları
Sahiplendi
Baskınların yapıldığı bütün mahallelerde, birkaç saat sonrasında
basın açıklamaları ile protestolar gerçekleştirilirken, birçok dernekte direnişler yaşandı. Okmeydanı, Gazi
ve Gülsuyu’ndaki direnişler ise, sokaklara taştı, barikatlarda örgütlenme
özgürlüğü savunuldu. Temel Haklar
Federasyonu’nun da bulunduğu Okmeydanı sokakları saatlerce süren
direnişlere sahne oldu. Baskınlara
tepki gösteren mahalle halkı ve devrimciler, yollara barikatlar kurarak
ateşe verdiler. Gazi Mahallesi’nde
600 kişilik yürüyüşler yapıldı. Mahallelerde saatler süren direnişe hedef
göstererek ateş açan polis, direnen
teslim olmayan ise halktı.

 Hemen Baskın Akşamı
Cephe Güçleri̇ Korsan
Koymuşlar İstanbul’da
Di̇reni̇ş Ateşleri̇ Yakmışlar,
Tesli̇m Alınamayacaklarını
Göstermi̇şlerdi̇
8 Aralık günü baskının ardından

tirilerek burjuva medyaya servis
edilip günlerce TV’lerde yayınlatıldı.
18 demokratik kurumun basıldığı
onlarca kişinin gözaltına alındığı
operasyonda 15 kişi tutuklandı.

 25 Aralık 2006:
Küçükarmutlu Operasyonu
Yozlaştırma Politikasının
Devamıdır

Temel Haklar Federasyonu’nda bir
basın toplantısı yapılarak federasyona
bağlı derneklere yapılan saldırılar ve
baskınlar kınandı ve gözaltına alınanların serbest bırakılması istendi.
Anadolu’nun dört bir yanında direnen teslim alınamayan devrimcilere
destek eylemleri düzenlendi.
Operasyon bugün olduğu gibi hukuksuzca ve kanunsuzca yapılmıştı.
Yine suçlamalar arasında düzmece
itiraflar konulmuş “Erdoğan Kaldi”
olayı tekrarlanmaya çalışılmıştı. Kozmik oda yalanları o gün de basında
yine düzen eliyle şişiriliyordu. Kurumların çelik kapıları yine klipleş-

AKP İKTİDARINDA
FUHUŞ YÜZDE 220 ARTTI
Adalet Bakanı Sadullah Ergin'in
verdiği bilgilere göre; fuhuş suçundan 2002 yılında 2669 kişi
hakkında dava açılmışken, bu sayı
AKP'nin çıraklık dönemi olarak
adlandırılan dönem sonunda, yani
2007 yılında 4494'e çıkmış ve
kalfalık dönemi sonu olan 2010
yılı sonu itibariyle de 8409'a
ulaşmıştır. Başka bir ifadeyle
2002-2010 yılları arasında yaklaşık
yüzde 220'lik bir artış oldu.
AKP’nin sürekli geleneklerden,
törelerden, inançlardan bahsediyor.
Dindar pırıl pırıl bir nesil yetiştiğini
söylüyor. Sürekli ailenin kutsallığından bahsediyor. Ama istatistik
rakamları AKP’nin gerçek yüzünü
ortaya koyuyor. AKP ülkemizi fuhuş yuvasına çevirdiğini bizzat
AKP’li bakan söylüyor.

Uyuşturucu sattığı için Küçükarmutlu’da Cepheliler tarafından cezalandırılan “Kardeşler Market”in
sahibi polisle işbirliği yapıp bir anda
50 kişinin kendisini dövdüğünü iddia
ederek 50 kişinin yüzünü teşhis etti.
25 Aralık sabahı polisin beklediği
an gelmişti ve 16 eve baskın düzenleyerek 16 kişiyi gözaltına aldı. Aynı
gün, 1 Mayıs Mahallesi’nde de Hakan
ve Özkan adlı 2 kişi gözaltına alındı.
Yozlaşma operasyonları sürüyor tutsakların sayısı artıyordu. Buna karşın
halk kampanyayı sahiplenmeye devam ediyordu. Küçükarmutlu’da yapılan baskınlar aynı gün Küçükarmutlu halkı tarafından 250 kişinin
katılımıyla protesto edildi.
Polis destekli çeteler bu operasyondan sonra meydanı boş bulduklarını zannettiler ama yanıldılar. Esenyurt’ta devrimcilere saldıran çeteler,
halkın devrimcileri sahiplenmesiyle
mahalleden defedildiler. Uyuşturucularına el konuldu.
7 Aralık 2006‘da düzenlenen ve
yıllarca mahkemesi süren bu operasyondan tutuklu olanların sayısı gittikçe
artmıştı. Her mahkemede devrimciler
düzenin ahlakını sorguluyor, AKP’nin
ahlaksızlığını ortaya seriyordu.
AKP iktidarı yıllarca süren davalarla ve tutuklamalarla halkı yıldıramadı, yıldıramaz. Halkın her kesimine saldırsa da devrimcileri bitiremez çünkü devrimciler halktır halk
tükenmez.
Bugün de AKP’nin yoksul gecekondu mahallelerinde yozlaşma politikaları sürüyor. Halk Cepheliler
yine AKP’nin yozlaştırma politikalarının karşısındaki en büyük engeldir.
Halkımız sahipsiz değildir. Fuhuş
devleti ne kadar saldırırsa saldırsın
halkı örgütlemekten vazgeçmeyeceğiz.
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İSRAİL HAPİSHANELERİNDE AÇLIK GREVİ YAPAN
FİLİSTİNLİ TUTSAKLARIN DİRENİŞİNİ DESTEKLİYORUZ!

Amerika’nın Kuklası Siyonist İsrail;

Filistinli Tutsakların Taleplerini
Kabul Et!
hapishanelerinde tutukluların avluya
çıkmasını engellediği ve açlık grevi
yapan tutuklulara cezai müeyyide
uygulanacağı yönünde tehdit ettiği
belirtildi.

Siyonizm Zorla Besleme İle
Direnişi Kırma Çabasında
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Siyonizmin haksız, hukuksuz ve
adaletsiz uygulamalarına, onursuz
dayatmalarına karşı adalet ve onurları
için direniyorlar.
İsrail’in hapishanelerinde yaklaşık
5 bin Filistinli tutsak bulunuyor. Yaşadıkları koşulları direnişlerle düzeltebilen tutsaklar, keyfi tutuklamalara son vermek ve koşulları düzeltebilmek için yine açlık grevindeler. İsrail hapishanelerinde koşulların düzeltilmesi ve haksız yere hapishanede tutulmalarını protesto için
açlık grevi yapan 4 tutsağın durumları
kritik bir aşamaya geldi. 19 Şubat
itibariyle, açlık grevinde bulunan
Semir el-İsavi 214 günden beri,
İman eş-Şaravne 146 günden beri,
2011 yılında İsrail ve Hamas arasında
yapılan esir takası anlaşmasının ardından serbest bırakıldıktan sonra
tekrar tutuklanmalarını protesto
için, Cafer İzzeddin ve Tarık Kadan
da 84 günden beri idari tutuklamalara tepki olarak açlık grevi yapıyor.
“İsrail Hapishanelerindeki Esirler
Yüksek Kurulu'' tarafından yapılan
yazılı açıklamada, açlık grevcilerine
destek olmak için, 19 Şubat’ta Halk
Cephesi, Filistin'in Kurtuluşu için
Demokrasi Cephesi, Hamas ve İslami Cihad hareketlerine mensup
1000 tutsağın da açlık grevine başladığı duyuruldu.
Açıklamada, İsrail Hapishaneler
Yönetimi'nin, Eşel, Remon, Nefha

İsrail Cezaevi Müdürlüğü dört
mahkumun "tatmin edici koşullarda"
bulunduğunu ve gerekli tıbbi tedaviyi
gördüklerini, fakat protestoya başladıklarından bu yana aile ziyareti
hakkını kaybettiklerini açıkladı.
İsrailli kampanya grubu İnsan
Hakları Doktorları, mahkumlardan
ikisinin Kasım ayından bu yana açlık
grevinde olduğunu ve sadece su içtiklerini, vitamin ve mineral alımı
ve tedaviyi reddettiklerini açıkladı.
Grup, mahkumların 10 Şubat'ta
hastaneye kaldırıldığını ve zorla
tedavi uygulandığını söyledi.

Direnen Halkı Yenemezsiniz
Emperyalizm ve siyonizm; her
türlü baskı, şiddet ve terörüne rağmen
şanlı Filistin direnişini bitiremediler.
Çünkü ülkeleri işgal edilmiş, topraklarına el konulmuş, kendi ülkelerinden ve topraklarından zorla koparılarak mültecileştirilmiş bir halktır.
Bu hak, hukuk ve adaletsizliğe karşı
savaşarak tutsak düşmüşler ve siyonizmin elinde rehindirler. Siyonizm
de biliyor ki mücadeleyi bastırmanın
direnişleri bitirmenin yolu halkın öncüllerini devrimci ve devrimci tutsakları teslim almaktır. Bunun için
de her yöntemi kullanarak ideolojik
olarak teslim almayı deniyor, ideolojik
olarak teslim alamadıklarına da işkence hücrelerinde halkla ve dünyayla
ilişkilerini keserek her türlü insanlık
dışı uygulamaları dayatıyor.
Onursuzluğu, kişiliksizleşmeyi
reddeden, düşünceleri ve inançlarıyla

yaşamayı savunan, bu uğurda ölümü
göze alarak mücadele ederken tutsak
düşen Filistinli devrimci tutsaklar bugün de kavganın başka alanı ve mevzisi olan hapishaneler cephesinde
mücadeleye devam ediyorlar. Filistinli
devrimci tutsaklar bugün Siyonizm’in
zindanlarında adaletsiz uygulamalara
karşı bedenlerini açlığa yatırarak ideolojilerini ve ideallerini yaşatıyorlar.
Kuruluşundan bugüne kadar ABD
ve Avrupa Birliği emperyalizmin Ortadoğu’ daki çıkarlarını koruyan ve
güvence altına alan siyonizme her
türlü desteği veriyorlar. Siyonist İsrail
de bu aldığı maddi ve manevi destekle
saldırganlıklarına ve katliamlarına
devam ediyor. Halkların tepesine
bombalar yağdırıyor, şehirleri ve kasabaları yakıp yıkıyor. Filistin halkının
yaşadığı bölgeleri açık hapishanelere
çeviriyor. Ambargolarıyla güvenlik
duvarlarıyla halkı teslim almaya çalışıyor. Bu amaçlarına varmak, hedeflerine ulaşmak için Filistin halkının
bilinçli ve örgütlü gücü olan devrimci
tutsakları teslim almak istiyorlar.
Filistinli devrimci tutsaklar teslim
olmuyor ve direniyorlar. Bizler de
Filistinli devrimci tutsakların şanlı
direnişlerini destekliyoruz. Haklı ve
meşru taleplerinin derhal kabul edilmesini istiyoruz.
EMPERYALİZM VE
SİYONİZM YENİLECEK,
DİRENEN VE SAVAŞAN
HALKLAR KAZANACAK!
KAHROLSUN
EMPERYALİZM VE
SİYONİZM!
YAŞASIN ENTERNASYONAL
DAYANIŞMA!
YAŞASIN FİLİSTİNLİ
TUTSAKLARIN AÇLIK GREVİ
DİRENİŞİ!

AKP’NİN FUHUŞ DEVLETİNİ

“Devletin
Büyüklerine Bile
Bu Çadırı
Kaldırtamadık”
Behçet Kemal Çağlar
Lisesi Müdürü
Yalçın Özüsağlam

Direndik ve Kazandık! Yaşasın Direniş Yaşasın Zafer!

Hale Nur Elibüyük Okula Geri Alındı!
Okula almak zorundayız” cevabını
verdi. 21 Şubat saBUGÜN ÇADIR DİRENİŞİMİZLE bahı Hale’nin ailesini arayan okul
OKUMA HAKKIMIZI
idaresi “tasdiknaKAZANDIK, YARIN DEVRİMLE meyi alın gelin,
kaydını yapacaDÜNYAYI KAZANACAĞIZ!
ğız” dedi. Bunun
YAŞASIN DİRENİŞ, YAŞASIN
üzerine Behçet
Kemal Çağlar LiZAFER!
sesi öğrencileri zaBundan yaklaşık 2 ay önce Liseli
feri kutlamak amaçlı bir dayanışma
Dev-Genç’li Hale Nur Elibüyük okulyemeği yaptılar.
dan atılmıştı. Okul müdürü Yalçın
22 Şubat günü Liseli Dev-Genç’liÖzügürler, “Bana tüküreni, hakaret
ler, Behçet Kemal Çağlar Lisesi önünedeni hayatta bir daha okula almam”
de yaptıkları eylemle çadır direnişlerini
diyordu.
zaferle sonuçlandırdıklarını duyurLiseli Dev-Genç, çadırını ilk açtığı
dular. Eylemde Hale Nur Elibüyük’ün
günden itibaren tüm halkın desteğini
keyfi bir şekilde okuldan atıldığı analdı. Yiyecek ve yakacak masraflarını
latıldı ve bu çadırı “Hale Nur geri
Küçükarmutlu halkı, okul öğrencileri
alınana kadar kaldırmayacağız” dive Baltalimanı halkı karşılıyordu. Çayerek kurdukları hatırlatıldı.
dırın 5. günü özel harekat çadıra
Kazandıkları zaferle, “Bugün bubaskın yaparak çadırı talan etti. Daha
rada direnişin örneği olduk ve arkasonra zabıtalar çadıra gelerek tıpkı
daşımız Hale Nur okuluna geri alındı”
bir serseri gibi Liseli Dev-Genç’lilere
diyen Liseli Dev-Genç’liler, “Di17.15’te geleceğiz, çadırı kaldırmazrendik Kazandık! Eğitim Hakkımız
Engellenemez Polis İdare İşbirliğine
sanız biz kaldırmasını biliriz” dediler.
Son” pankartını açtılar.
Daha sonrasında AKP’nin ahlaksız
“Keyfi Okuldan Atmalara Son”,
polisleri çadıra gelerek Liseli Dev“Yaşasın Direniş Yaşasın Zafer” sloGenç’lileri taciz etti.
ganları atılan eylemde Dilan Poyraz
Tüm bunlara rağmen Liseli Devtarafından bir açıklama yapıldı. PoyGenç’liler direnişe odaklanmıştı. Zaraz “Son sözü hep direnenler söyler”
feri kazanacaklarından şüpheleri yokdiyerek, kararlılıkları karşısında hiç
tu. Bunu gören okul idaresi Hale’nin
bir gücün engel olamayacağını belirtti.
okula alınıp alınmayacağını soran
Poyraz sözlerini “Şimdi Behçet Keöğrencilere “Güçleri çok büyük, devmal Çağlar Lisesi’nde örgütlenip
letin en üstleri bile çadırı kaldıramadı.

LİSELİYİZ BİZ;

karşılarına çıkacağız. Yaşasın Direniş
Yaşasın Zafer” diyerek sonlandırdı.
Polisin çekim yapmasına Liseli
Dev-Genç’lilerin müdahale ederek
izin vermemesini hazmedemeyen polis
de Yürüyüş muhabirine saldırarak engel olmaya çalıştı. Yürüyüş muhabirinin “Devrimci Basın Engellenemez!”
sloganı atarak direnmesi üzerine polisler geri çekildi. Polislerin çekilmesinin ardından eylem sona erdi.
Gençlik Federasyonu da 24 Şubat’ta yazılı bir açıklama yaparak,
“Bizim kararlılığımız karşısında hiç
bir güç engel olamaz. Son sözü hep
direnenler söyler. Açtığımız direniş
çadırında yağmur çamur demeden
soğuğa aldırmadan kararlılığımızı
göstermiş olduk. Defalarca kez polislerin tacizine uğradık ama bizi engelleyemediler. Şimdi Behçet Kemal
Çağlar Lisesi’nde örgütlenip karşılarına çıkacağız” dedi.
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Direniş Günlüğünden:
“Bugün çadırımızın 14. günü. Diğer günlerden farklı olarak İHA (İhlas
Haber Ajansı) geldi. Bir arkadaşımızla
röportaj yaptılar. Arkadaşımız durumu
anlattı ve çadırımızın çekimlerini
yaptılar. Küçükarmutlu halkı tarafından ihtiyaçlarımız karşılandı. Bizde
çevrede ki ağaçlardan odun kestik.
Halkımızın ilgisi yoğun. Bugün bir
jip yaklaştı, içinden bir aile, telefonlarıyla çadırın fotoğraflarını çekip
çadırın telefon numarasını aldılar.
Haberci tanıdıkları varmış onlara
ulaştıracaklarını söylediler. Kağıt

YIKMAK İÇİN SAVAŞIYORUZ!

37

toplayan çocuklar yine çadır misafirimizdiler. Bizimle çay içip sohbet
ettiler. Grup Yorum dinlettik. İlk defa
dinlediklerini söylediler. Mahir Çayan
rozetlerini hediye ettik. Ayçe İdil’i,
F Tipi tecriti ve 2000 ölüm orucunu
anlattık. Dergimizi gösterdik, onlar
için okuduk. Daha sonra tekrar halk
geldi ziyarete. Çayımızla sohbet ederek ağırladık onları. Çadırımızın ilk
günlerinde tanıştığımız bir abimiz
her akşam düzenli olarak geliyor.
İhtiyaçlarımızı karşılıyor. Bu akşamda
bize yemek getirdi. Tutsağımız Harran
Aydın’a mektup yazdı. Gecenin ilerleyen saatlerinde bir abimiz bize bir
kutu baklava getirdi. Bugünü de
böyle geçirmiş olduk.

“Burada Normalden Farklı Bir İlişki Var”
Hale’nin
okuldan arkadaşı olan Büşra Kaya ile
yapılan röportajı yayınlıyoruz:
Eylemi ne zaman gördünüz?
Büşra Kaya: Çadırın açıldığı ilk
gün.
Sence bu eylem nasıl bir eylem?
Büşra Kaya: Ben Hale’nin okul
arkadaşıyım. Olayların başından itibaren takipçisiyiz. Tüm okul Hale’nin
adaletsiz bir şekilde okuldan atıldığını

biliyor. Ve eylemi destekliyoruz.
Çadırda duran arkadaşların
yaklaşımı nasıldı?
Büşra Kaya: Arkadaşlar çok
sıcak kanlı. Burada normalden farklı
bir ilişki var.
Çadır etrafındaki insanların
eylem hakkındaki tepkileri nasıl?
Büşra Kaya: Herkes merak ediyor. Ve haklı buluyor. Okul idaresine
tepkiler büyük.
Başka eklemek istediğiniz bir
şey var mı?
Büşra Kaya: Kazanacağınıza inanıyorum. Teşekkürler.

Parasız Eğitim, Sınavsız Gelecek ve Tutsak Dev-Genç’lilere
Özgürlük İstiyoruz
“Bağımsız Bir Türkiye İçin Dev-Genç Saflarında Birleşelim!”
Sayı: 354

İstanbul

Yürüyüş

İstanbul’da, 26 Şubat’ta, Taksim
Galatasaray Lisesi’nde bir araya
gelen Dev-Genç’liler, tutsak arkadaşlarının serbest bırakılması için
yaptıkları oturma eylemlerine bir
yenisini daha eklediler. Dev-Genç’liler arkadaşlarını geri alıncaya kadar
eylemlerini sürdüreceklerini, Galatasaray Lisesi önünde adaletsizliği
anlatmaya devam edeceklerini söylediler. Tutsak Dev-Genç’lilerin resimlerinin olduğu, “1 Mayıs’a Katılmak, Parasız Eğitim İstemek, Grup
Yorum Konserine Katılmak, Füze
Kalkanına Hayır Demek Suç Değildir” pankartı açılan eylemde, sloganlar atıldı.
Gençlik Federasyonu adına bir
açıklama yapan Ufuk Anıl Çalımlı,
ailelerin polisle işbirliği yapmak yerine çocuklarının mücadelesini sahiplenmeleri gerektiğini ifade etti.
Polislere güvenilmemesi gerektiğini
vurgulayan Çalımlı, bugün ailelere
dost görünen polislerin, yarın çocuklarının katili olabileceğini söyledi.
Çalımlı sözlerini, “Bağımsız, demokratik bir Türkiye için Dev-Genç
saflarında birleşelim” diyerek son-
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landırdı.
Sloganlar eşliğinde yapılan oturma eylemi bir buçuk saat sürdü.

Bursa
Dev-Genç’liler, Bursa’nın Teleferik Mahallesi’nde 18 Şubat günü
“Parasız Eğitim Sınavsız Gelecek
İstiyoruz Alacağız ve Tutsak DevGenç’lilere Özgürlük” kampanyasının afişlerini astılar. 47 afişin asılmasının ardından Dev-Genç’liler Teleferik Mahallesi Nuri Erbak Lisesi
önünde bildiri dağıttılar. Faşist AKP
iktidarının Dev-Genç’lileri tutuklamalarla bitiremeyeceği anlatıldı. 20
dakika süren bildiri dağıtımı sloganlar
atılarak bitirildi.
20 Şubat günü yine Nuri Erbak
Lisesi önünde masa açıldı. İşbirlikçi
okul müdürü ve özel güvenlik masaya gelerek, masa açmanın yasak
olduğunu söyleyerek polisleri çağıracakları tehdidini savurdular. Özel
güvenliğin ve okul müdürünün tehditleri işe yaramayınca AKP’nin ahlaksız polisleri gelip, bağırıp çağırarak
masanın kapatılması gerektiğini söylediler.

Dev-Genç’liler, ise alandan ayrılmayacaklarını, bildiri dağıtımına
devam edeceklerini söylediler. İşkencecilerin tüm tehditlerine slogan,
ajitasyon ve kuşlamalarla cevap
veren Dev-Genç’liler, okul önünden
ayrılmayıp liselilere tüm olan bitenleri
anlattılar.
Masada imza kağıtları, Yürüyüş
dergisi, Liseli Devrimci Gençlik Tarihi kitapları ve Grup Yorum DVD’leri yer aldı. “Yaşasın Dev-Genç Yaşasın Dev-Genç’liler”, “Parasız Eğitim İstemek Suç Değildir”, “Tutsak
Dev-Genç’liler Serbest Bırakılsın”
sloganları atılarak imza masası kapatıldı.

Ankara
Ankara’oa, 26 Şubat günü dört
Dev-Genç'li Yüksel Caddesi’nde
masa açtılar. 2 saat açık kalan masada
200 bildiri ve 22 Yürüyüş dergisi
halka ulaştırıldı. Bunun yanında Ankara Emniyeti’nin Dev-Genç'lilerin
ailelerini arayarak rahatsız etmesi
halka teşhir edildi. Ayrıca masaya
gelen birçok insan ile sohbet edildi.

AKP’NİN FUHUŞ DEVLETİNİ

11 Kapılı Kozmik Sahneli Konserde Binlerce
Yürek Haykırdı: Faşizme Karşı Omuz Omuza
Baskıların, baskınların ardı arkasının kesilmediği bu günlerde faşizme
karşı onlarca sanatçı demokrasi ve
adalet talebiyle bir araya geldiler.
Türkiye'nin aydınları, sanatçıları,
Grup Yorum ve devrimci avukatlar
için 24 Şubat günü Bostancı Gösteri
Merkezi'nde bir konser düzenlediler.
Baskınlarda polisin kirli postallarıyla ezdiği, kırdığı gitarlar, üzerlerinde parmak izi aradığı bağlamalar,
resminin bile düşmana korku salmaya
yettiği, polisin gözlerini parçaladığı
İdil resmi ve 11 kapı sahnenin önüne
asılmış, kozmik bir sahne oluşturulmuştu.
“11 Kapılı, Kozmik Sahneli Konser” başladığında salonda beş binin
üzerinde kişi vardı. Konserin sunucuları Pelin Batu ve Serdar Orçin
öncelikle, konserin neden bu başlıkla
düzenlendiğini ve 11 kapı, kozmik
oda masallarının neyi çağrıştırdığını
ifade ettiler.
Halkın Hukuk Bürosu avukatlarından Avukat Evrim Deniz Karatana
yaptığı konuşmada yaşanan süreci
anlattı. Karatana, devrimci avukatların
mücadelesinin tutuklamalarla son
bulmayacağını ve kendilerinin arkadaşlarının işlerini devraldıklarını
ifade etti.
İlk olarak sahne alan Kardeş Türküler, söyledikleri türkülerin ardından,

Grup Yorum’u sahiplenmenin yarını
da sahiplenmek olduğunu ifade etti.
Sinema sanatçısı Menderes Samancılar ve yazar Eşber Yağmurdereli
sahneye çıkarak, birer konuşma yaptılar. Eşber Yağmurdereli özgürlüğü
kazanmanın yolunun mücadele etmekten geçtiğini ifade etti. Menderes
Samancılar ise polislerin İdil Kültür
Merkezi’nden kendisinin şiirlerine
de el koyduklarını belirterek, Grup
Yorum’un bestelemesi için şiir yazmaya devam edeceğini söyledi.
Redd Grubu, Doğan Duru ve Güneş Duru devrimci sanat engellenemez diyerek Don Kişot isimli şarkılarını seslendirdi. Redd ardından kozmik sahneye, Nejat Yavaşoğullarını
davet etti. Nejat Yavaşoğulları ise
Grup Yorum’un Büyü şarkısını seslendirdi. Böylece Grup Yorum’un
kozmik sahnesinde, Grup Yorum olmadan ilk Grup Yorum şarkısı seslendirilmiş oldu.
Sadık Gürbüz, Nazım Hikmet’ten
“Şiirlerim basılmıyor / birgün basılacak” dizelerini anımsattı ve devrim
mücadelesinde tutsak düşen herkesi
selamladı. Sadık Gürbüz ardından
sahneye İsmail Hakkı Demircioğlu’nu
çağırdı. İsmail Hakkı Demircioğlu’ndan sonra ise Pınar Aydınlar, Hakan Yeşilyurt ve Burhan Berken sahneye çıktılar. Aydınlar, Berken ve
Yeşilyurt, tutsak devrimci avukatları,

devrimci sanatçıları ve tüm devrimci
tutsakları selamlayarak Grup Yorum’un Gel ki Şafaklar Tutuşsun türküsünü seslendirdiler.
Bakırköy Kadın Kapalı Hapishanesi’ndeki devrimci tutsakların selamlarıyla gelen Bilgesu Erenus, devrimci sanatçı Gamze Keşkek’in kendisine yazdığı mektubu okudu. Mektupta Gamze Keşkek, polis otosunda
elleri arkadan kelepçeli bir şekilde
ayaklarıyla ritim tutarak Çav Bella’yı
söylediklerini ve bu şekilde direndiklerini ifade ettiğinden, salonda
bulunanlardan bu şekilde Çav Bella’yı
söylemelerini istedi. Tüm salon ayaklarıyla ritim tutarak kolları arkadan
kelepçeliymiş gibi, Çav Bella’yı söyledi.
Rahmi Saltık "jandarma biz sosyalistiz..." türküsünü, Ruhi Su Dostlar
korosundan Hasan Yükselir de "Şişli
meydanında üç kız" türküsünü söyledi.
Şarkıların yanı sıra şiirlerin de
eksik olmadığı gece de İbrahim Karaca ve Mehmet Özer de sahne alarak
şiirlerini seslendirdi. Ayrıca İbrahim
Karaca, Gökhan Birben ve Efkan
Şeşen’in selamlarını getirdiğini söyledi.
Grup Yorum’un kozmik sahnesinde dakikalar ilerledikçe sürprizler
de devam ediyordu ve sahne sırası
Mor ve Ötesi’ne geldi. Mor ve Ötesi,
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yıllar sonra bu günler anlatıldığında
kara günler diye bahsedileceğini ve
bu günlerden çıkabilmenin tek yolunun birlikte hareket etmek olduğunu
söyledi. Mor ve Ötesi “Canımız, dostlarımız” diyerek Grup Marsis’i sahneye davet etti. Marsis ise Grup Yorum’la büyüdüklerini ve ilk Lazca
şarkıyı Grup Yorum’dan duyduklarını
ifade ederek Avlaskani Cunali’yi seslendirdi.
Gece de aynı zamanda gelen mesajlarda okundu. Pelin Batu’nun okuduğu mesajların ilkinde Devrimci
Tutsak Sanatçılar Gamze Keşkek,
Seçkin Aydoğan, Ayfer Rüzgar, Bahar
Kurt ve Veysel Şahin geceyi selamlayarak, aydın sanatçı son sözü faşizme bırakmaz şiarını yineledi ve o
şiar altında buluşmanın gerekliliğini
ifade etti. Okunan mesajların bir diğerinde ise Kandıra 1 Nolu Hapishanesi’ni Kandıra Baro’suna çeviren
devrimci avukatların, devrimci coşku
ve selamları salonda bulunanlara iletildi. Bir mesaj da Sine-Sen’den geldi.

Sinemacılar Sendikası kaleme aldığı
mesaj ile devrimci müzisyenleri, devrimci oyuncuları, devrimci sinemacıları ve mücadelelerini selamladıklarını ifade etti.
Mesajların okunmasının ardından
Zuhal Olcay, Grup Yorum’un Başeğmeden adlı şarkısını seslendirdi.
Zuhal Olcay kendisinin ardından
sahneye çıkmaları için Işıl Özgentürk
ve Bülent Emrah Parlak’ı davet etti.
Işıl Özgentürk, yazdığı bir şiirle kitleyi
selamlarken, Bülent Emrah Parlak,
diri diri yakılan altı kadını hatırlatıp,
onların yarattıkları yangınların bizleri
yok edemeyeceğini, aksine daha da
çoğalmamızı sağlayacağını ifade etti.
Kozmik sahneye daha sonra Adile
Yadırgı, Mehmet Gümüş ve Niyazi
Koyuncu çıkarak, Grup Yorum’un
Sıyrılıp Gelen şarkısını seslendirdi.
Ali Baran ise, direnenlerin mücadelelerini selamladığını ifade ederek,
Kürtçe ezgileri ile sahne aldı. Yasemin
Göksu ve Erdal Bayrakoğlu “Güneş
bile yasak” diyerek Güleycan’ı seslendirdiler. Herne Peş’i söyleyen
Rojin sahneye İlyas Salman’ı davet
etti. Salman, Ahmed Arif’in şiirleriyle
kitleyi selamladı. İlyas Salman’nın
ardından sahneye gelen Ferhat Tunç,
tüm mücadele edenleri ve mücadelelerini selamladığını söyleyerek, yakın zamanda yaşamını yitiren Berfo
Ana'yı da andı. Dersim ağıdıyla başlayan Tunç, ağıdın ardından Özgürlük
Mahkumlarını söyledi.
Kürtçe’nin, Türkçe’nin, Lazca’nın
bir arada söylendiği gece de tekrar
bir Karadeniz grubu, Karmate sahne
alarak Lazca türkülerini seslendirdi
ve kendi gruplarını kurarlarken, Yorum’un varlığından da beslendiklerini
ifade etti. Daha sonra Yeni Türkü
sahne alarak Fırtına şarkısını seslendirdi. Müzisyenlerin, şairlerin, oyun-

cuların, tiyatro sanatçılarının sahne
almaya devam ettiği programda tiyatro
sanatçıları Ragıp Yavuz ve Dolunay
Soysert sahne alarak, İdil Tiyatro
Atölyesi oyuncuları Gamze Keşkek
ve Veysel Şahin’den bahsettiler. Ragıp
Yavuz, Tiyatro Platformu üyesi 19
tiyatronun selamını getirdiğini ifade
ederek, Gamze ve Veysel ile birçok
alanda tiyatroların örgütlenmesi için
mücadele ettiklerini, faşizmin kör
baskılarının bunlara engel olamayacağını, mücadele etmeye devam edeceklerini ve her koşulda arkadaşlarını
sahipleneceklerini ifade etti. Ayrıca
Grup Yorum’un, “En Güzel Besteyi
Daha Yapmadık, En Güzel Konseri
Daha Vermedik” sözünü hatırlattı ve
“Bu söz bize daha yürüyecek çok
yolumuz olduğunu anlatmaktadır”
dedi.
Dolunay Soysert ise Sinan Tuzcu’nun yazdığı yazıyı okuyarak, geceye katılanları selamladı. Dolunay
Soysert ve Ragıp Yavuz’un ardından
ise Grup Abdal sahne alarak bu dayanışma içinde olmaktan mutluluk
duyduklarını ifade etti ve Altın Yüzüğüm Kırıldı türküsünü seslendirdi.
Grup Abdal daha sonra Hüseyin Turan’ı sahneye davet etti. Hüseyin Turan ise “Korkmirem Balam” türküsünü
seslendirdi ve onların zulmünden
korkmuyoruz dedi. Hüseyin Turan’ın
ardından sahne alan Tolga Sağ ise
yoksulun sırtından doyan doyana /
bunu gören yürek nasıl dayana diyerek
türkülerini seslendirdi. Tolga Sağ’ın
ardındansa Yaşar Kurt sahne alarak
Grup Yorum’un Asker Kaçakları şarkısını seslendirdi.
Gece de son olarak Grup Yorum
sahne alarak, halay potpori seslendirdi.
Grup Yorum yaptığı konuşma ile faşizme karşı hiçbir zaman boyun eğmediklerini, yine eğmeyeceklerini,
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baskı zulüm arttıkça mücadelenin de
büyüyüp gelişeceğini ifade etti. Gecenin sonuna doğru TAYAD’lı Aileler
sahneye gelerek, katılan tüm sanatçılara karanfil armağan etti. Grup
Yorum son olarak tüm sanatçılarla
birlikte Cemo ve Çav Bella’yı söyledi.
Tarık Akan, Fırat Tanış, Ataol

Behramoğlu, Gizem Soysaldı, Reis
Çelik, Ezel Akay sağlık problemleri
ve program değişiklikleri nedeniyle
geceye katılamadılar.
Beş binden fazla kişinin katıldığı
gece hafızalara, faşizmin zulmüne
karşı birlik olmanın nasıl bir güç olduğunu, devrimci sanatın asla engellenemeyeceğini ve bu zulüm dü-

zeninin ancak birlik olunarak yıkılabileceğini kazıdı.
“Devrimci Sanat Susturulamaz”,
”Devrimci Avukatlar Onurumuzdur”
pankartlarının salona asıldığı konser
boyunca “Faşizme Karşı Omuz Omuza”, “Baskılar Bizi Yıldıramaz”,
“Grup Yorum Halktır Susturulamaz”
sloganları dillerden düşmedi.

Halk Düşmanlarının Adaleti Yoktur, Adaletin
Olmadığı Yerde Direnmek Haktır
Halkımızın sesini kesmek isteyen
AKP iktidarı, yargısı ile polisi ile
komplolar kurarak devrimci-demokrat insanları tutukluyor. Bu komplolarla 1 yıldır tutuklu bulunan
Grup Yorum üyesi Seçkin Aydoğan,
Gençlik Federasyonu üyesi Melis
Ciddioğlu, Eser Morsümbül ve Cemray Baş’ın davaları İstanbul Adliyesi’nde 26 Şubat günü görüldü.
Mahkeme başlamadan önce adliye önünde bir eylem yapıldı. Söz
alan Grup Yorum üyelerinden Cihan
Keşkek, hiçbir gücün birleşmiş halkın
karşısında duramayacağını söyleyerek, “Bunların örneklerini yaşıyoruz.
Siz insanların evlerini yıkmaya çalışacaksınız. Halk sizin kapılarınıza
dayanacak, boğazlarınıza sarılacak.
Bunu Antalya’da ve İstanbul Avcılar’da gördük. Antalya’da 60-70 yaşındaki analarımız nasıl devlet dairelerinin kapılarını dövüyordu bunları
gördük. Halka yapmış olduğunuz
eziyetlerin bir gün hesabını soracağız.
Bunu türkülerimizle ve bütün halkımızla soracağız” dedi.
14 aydır tutuklu bulunan Aydoğan,
Ciddioğlu, Morsümbül ve Baş’ın
katıldığı duruşmada, suçlamanın tek

delilinin bir fotoğraf karesi olduğunu
belirten avukatların, Adli Tıp raporunun da bunu desteklediğini söylemesine rağmen, 15. Ağır Ceza Hakimi tahliye kararı vermedi. Hakim,
söz isteyen Seçkin Aydoğan'a söz
vermedi. Avukatların ve Aydoğan’ın
ısrarı karşısında 15. Ağır Ceza Hakimi, Av. Evrim Deniz Karatana'ya
"laubali" diyerek jandarmaları salona
çağırdı. Salona gelen jandarmalar
tutsakları döverek, yerlerde sürükleyerek dışarı çıkardı.
Duruşma bitiminde Av. Engin
Gökoğlu bir açıklama yaptı. Gökoğlu,
duruşmada hem kendilerine hem de
müvekkillerine yönelik sözlü ve
fiziki saldırı olduğunu, müvekkillerinin asker tarafından sürüklenerek
duruşmadan çıkarıldıklarını söyledi.
Saldırıların mahkeme başkanının talimatıyla gerçekleştiğini, mahkeme
başkanının bunu kendisinin ifade
ettiğini söyleyen Gökoğlu “Mahkeme
başkanı ile ilgili suç duyurusunda
bulunacağız. Çünkü müvekkillerimize savunma hakkı tanımamıştır.
Ve kendisi de bunu kabul ediyor.
Duruşma tarihi 16 Mayıs’a ertelendi.
Bu usulsüz yargılamaları takip etmeye devam edeceğiz” dedi.
Mahkemeye katılan
Eser Morsümbül’ün annesi Ayten Morsümbül
Adliye çıkışında hukuksuzluğa karşı tepkilerini gösterdi.
Morsümbül, “Sen
gözaltına alınırken işkence yapıyorsun.
Mahkemeye getirirken

işkence yapıyorsun. Savunma hakkını
vermiyorsun. Bizim çocuklarımız
ne suç işlemiş? Bu adalet hırsızlara
çalışıyor. Benim çocuğum kabadayılık yapsaydı bu adalet çalışırdı.
Bu adalet tecavüzcülere çalışır. Ne
yapmış bizim çocuklarımız. Özgürce
yaşamak istemişler. Özgürce okumak
için yapıyorlar. Benim çocuğum böbrek hastası, buna rağmen asker, oğlumu yerde sürükleyerek götürüyor.
Burada adalet yok, Türkiye’de adalet
yok. Adalet şerefsizler için çalışıyor.
Adalet insanlar için çalışsın. Bizim
çocuklarımıza savunma yaptırmıyor
madem, kendin ver kararını, gönder
dosyayı. Ne için getiriyorsun ki?”
diyerek tepkisini gösterdi.
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Eylemde “Kahrolsun Faşizm Yaşasın Mücadelemiz”, “Türküler Susmaz Halaylar Sürer” sloganları atıldı.
Grup Yorum, 26 Şubat’ta yaptığı
yazılı açıklamada, üyeleri Seçkin
Aydoğan’a mahkemede söz hakkı
verilmemesiyle ilgili olarak, “Seçkin'i, Ayfer'i tutuklayabilirsiniz. Ama
asla Grup Yorum'u susturamazsınız.
Bugünden söyleyelim: Hepimizi tutuklayın! Siz daha tutanaklarınıza
imza atmadan Anadolu'nun dört bir
yanında; adını bile duymadığınız ilçelerde, köylerde onlarca Grup Yorum kurulacaktır. Ve her zaman, zulmünüzün karşısında kahırlanan değil;
direnen ve susmayan bir Grup Yorum
Ailesi bulacaksınız! Faşizmin bize
her gün, her saat, her dakika söylettiği
gibi: TÜRKÜLER SUSMAZ HALAYLAR SÜRER!” değerlendirmesinde bulundu.

YIKMAK İÇİN SAVAŞIYORUZ!
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Sanatçı Tarafsız Olamaz! Bütün Sanat Eserlerimizi
AKP Faşizmine Karşı Bir Silaha Dönüştürelim!

Sayı: 354
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Çok konuşulur ve tartışılır "Sanat
sanat için mi, sanat halk için mi?"
diye. Bu soruya vereceği cevap, bir
sanatçının hangi safta yer aldığının
da göstergesidir. Ya düzenin, burjuvazinin tarafında yer alacaktır ya
da halkın tarafında. Artık saflar bu
kadar nettir.
Burjuvazinin yarattığı "sanatçı"lara
baktığımızda kendisinin yaşam içerisinde herhangi bir tarafı temsil etmediğini belirtir. Ona göre "sanatçı"
tarafsız olmalıdır. Ama bu mümkün
değildir, bunu söylerken de, sanatını
yaparken de taraftır aslında. İçinde
yer aldığı, bu nedenle para kazandığı
sınıfın, burjuvazinin tarafındadır. Bu
cümleleri kurmak onu taraf olmaktan
kurtaramaz.
"Tarafsızım" demek aslında nedir?
Tarafsızım demek; ben kimseye
dokunmadan sanatımı yaparım demektir onlara göre. Sanat adına neler
yapılır? Müzik yapılır, film çekilir,
resim yapılır, opera, tiyatro, bale
vb. yapılır. Bunların yapılıyor olması
bir önem taşımamaktadır. Önemli
olan nasıl bir müziğin yapıldığıdır.
Ya da nasıl bir filmin çekildiğidir.
Eğer bir sanatçı tam da düzenin istediği gibi bunalım bir film, ahlaksızlığı meşrulaştıran film, şarkı yapıyorsa; sevginin, saygının altını
boşaltıyorsa zaten tarafsız değildir.
Düzenin yanındadır. Bugün içinse
AKP'nin ekmeğine yağ süren taraftandır.
Bugün hiçbir sanatçı tarafsız olamaz. Faşizmin en pervasız olduğu
bir süreçten geçiyoruz. AKP faşizmi
her türlü baskıyı, işkenceyi, zoru
kullanıyor. AKP hakkını arayan,
doğruyu söyleyen, emeğinin karşılığını isteyen herkese, bütün hak
arama taleplerine azgınca saldırıyor.
AKP'nin polisi, savcısı ipinden boşanmış kuduz köpekler gibi her yere
saldırıyor. Avukata, memura, sanatçıya, öğrenciye, herkese saldırıyor.
Bu saldırısı boşa değildir tabi.
Bu, halktan korkusundandır. AKP ik-

tidarı çok korkuyor hem de çok. Halkın örgütlenmesinden, aydınların, sanatçıların, memurun, işçinin birlik
olup AKP'ye karşı mücadele etmesinden çok korkuyor. Bütün halkı
dizgine vurmaya çalışıyor. Halkımızın
dediği gibi "Ahali ayaklanırsa padişah
tahttan iner" bunu biliyorlar ve bundan
korkuyorlar ve bu yüzden saldırıyorlar.
Saldırıyor, kırıp parçalamak istiyor bütün halkı. Böylesi bir süreçte
halktan yana sanat yapıyorum diyen
bütün sanatçı ve aydınların üretimleri
faşizme karşı olmalıdır. Filmlerdeki
sözümüz, sesimiz, müzikteki bestemiz, sözlerimiz, resim çizen ellerimiz,
hepsi AKP faşizmine karşı çalışmalıdır.
Onurlu olan her aydın, sanatçının
bugünkü görevi SANATINI AKP'YE
KARŞI KONUŞTURMAKTIR!
Her türlü baskıyı yaşıyoruz. Halkımız açlık, yoksulluk içinde yaşıyor,
Vatanımıza kan ağlatılıyor, canından
canlar koparılıyor. Suriye halkı bizim
ülkemizden giden silahlarla bombalanıyor. Depremlerde, sellerde ölüyor insanlarımız, sonrasında bu ölümlerin sorgusu da suali de alınmıyor.
Canı sudan ucuz bizim halkımızın.
Bunlar her köşesi uğruna canlar verilesi vatanımızda yaşanıyor. Bunlar,
çok uzağımızda değil. Kulağı ve
gönlü halktan yana atan bütün sanatçıların sanatları da ona göre şekillenmelidir. Bir müzisyen, bir senarist, tiyatrocu, ressam bunları işleyebilmelidir. Sadece işlemekle kalmamalı nedenlerini-niçinlerini sorgulatabilmeli, açlığı-yoksulluğu yaratanları hedef göstermelidir. AKP'nin
yalanlarını, Amerikan uşaklığını gösteren filmler, müzikler yapabilmelidir.
Halkın acısına merhem olamıyorsa
bir sanatçı, düzene hizmet ediyor
demektir. Halkı örgütlenmeye teşvik
eden filmler ve besteler yapılmalıdır.
Evet yasaklanabilir, soruşturmalar
açılabilir, belki sabahın beşinde kapınızı çalabilir AKP'nin ipini koparmış köpekleri. Bunun en yakın

örneği Grup Yorum’dur. Grup Yorum
faşizmin halkın sanatçısı olmanın
bedelini tutsaklıkla, kırılan sazlarıyla,
gasp edilen albüm kayıtları, yasaklanan konserler, işkenceler, baskılar
ile ödüyor. Ama bunun karşılığında
halkın sanatçısı olmanın onurunu
ve gururunu yaşıyorlar.
Bedel ödemeden hiçbir hak kazanılamaz. Eğer halkın içinde olursanız, kaleminiz, müziğiniz, eserleriniz halk için çalışırsa o halk sizi
yalnız bırakmaz. Eğer yalnız olursak
faşizmin saldırısı daha da artacaktır.
Eğer örgütsüz hareket edersek pervasız olacaktır faşizm. Korku salmaya çalışıyor. Bizi korkutursa daha
da saldıracaktır.
Bizim sanatçılarımız kendilerine
Ruhi Sular’ı, Nazım Hikmetler’i,
Yılmaz Güneyler’i, Mahsuni Şerifler’i örnek almalıdır. Onlar gibi
halka gerçekleri göstermek için üretmelidir sanatını.
Halkla iç içe olmak zorundadır
sanatçılarımız. Eğer halkın içinde olmazsa bir sanatçı, onların ne yaşadığını,
ne hissettiğini bilemez, anlayamaz.
Halkın içinde olmak, onların kapısını
çalabilmektir. Uzaktan gözlemlemek
değildir. Onlarla konuşabilmektir. Başka bir ağızdan dinlemek değildir. Sadece konser salonlarında değil, müziğimizi halkımızın yaşadığı mahallelerde
söyleyebilmektir. Bizim sanatçılarımızı
halklaştıracak olan budur. AKP faşizminin baskıları, yozlaştırma politikası
her geçen gün daha da yoğunlaşıyor.
Buna karşılık, yarın yapacaklarımız
bugünü aşmak zorundadır.
Müzik kulağı, sinema gözü belli
bir eğitimle yaratılabilir. Eğittiğimiz
bu yanımızı eleştiri aracı olarak da
kullanmalıyız. İktidarın baskılarını,
eğitim politikasını, işkencelerini, yıkım
politikasını... eleştirmeliyiz. Halkı
mücadeleye çağıran müzikler, filmler
yapmalıyız. Ve sanatımızı da bu temel
üzerine kurmalıyız. Sanatı halk için
yapmalıyız. Halk düşmanlarını teşhir
etmek için kullanmalıyız!
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Tarık Toros ve Köşe Yazarlarına Sesleniyoruz:

İşkencecilerin Demagojilerine
Ortak Olmaktan Vazgeçin!

Haftalardır televizyonlarda ve
gazetelerde ALİŞAN ŞANLI’nın
ABD Büyükelçiliği’ne yönelik
FEDA eyleminden sonra basında, Gençlik Dernekleri Federasyonu’nun, öğrencileri örgüt zoruyla ailelerinden ayrıldığı ve yazlık kamp adı altında
örgütsel faaliyetlere katıldığı yazılmıştı. Özellikle Dev-Genç’li özgür
tutsak Berk Ercan ve Duygu Yücel
üzerinden devrimci öğrencilere dair
karalama kampanyası başlatıldı. Devrimciliğin gençlerin hayatını söndürdüğü üzerine klipler hazırlandı, programlar düzenlendi.
Tutsak düşen Dev-Genç’lilerden
Berk Ercan ve Duygu Yücel'in babalarının bu söylemleri polis kaynaklı
bilinçli karalamalardır. Burjuva medya
ise polis destekli bu haberleri bulunmaz nimet gibi kaptı. Gözü yaşlı
aileler senaryolarını yazıp oynadılar.
Dev-Genç’lileri bu haberler yıldıramaz elbette. 43 yıllık tarihi boyunca
DEV-GENÇ’liler bu halkın en onurlu
evlatları olmuş, vatanlarını bugün
olduğu gibi her dönem, her türlü
baskıya karşı savunmuşlardır. Emperyalizme hiçbir dönem boyun eğmedikleri için DEV-GENÇ’liler düzenin saldırılarına maruz kalmıştır.
Bugün olanlar da budur. Saldırıyor
emperyalistler vatanseverlere, basını,
televizyonu, polisi, iti, MİT’i bir olmuş saldırıyor.
7 Şubat tarihli, Bugün gazetesinde
Tarık Toros’a ait “Bir Babanın
Dramı” isimli köşe yazınızı okuduk.
Öncelikle gazeteciliğin temel mantığını uygularsak bile bütün sorularımız cevaplanacak. Basit bir düz
mantıkla bakabildiğinizde de her şey
apaçık ortaya serilecektir. Öğrencilerin
en temel hakkıdır eğitim hakkını savunmak. Bugün parasız eğitim istedi
diye yıllarca hapishanelerde yatıyor

bu ülkenin gençleri. Hapishaneler
öğrenci gençlikle dolu. Ama bu yazıyı
yazan Tarık Toros’u bunlar da ilgilendirmiyor zaten. Fakat sormadan
da edemeyeceğiz? Bir gazeteci olarak
hiç bu yazıyı kaleme alırken akıl
süzgecinden geçirdiniz mi? Öğrenciler
parasız eğitim istiyor, füze kalkanına
karşı çıktıkları için tutsak ediliyor,
yıllarca işkence altında ve tecrit hücrelerinde tutuluyorlar. Ve polisler bu
“baba”'yı kullanıyorlar, yani gençler
hakkını aramasın diye önünü kapatmaya çalışıyorlar.
TOROS’un köşe yazısında, para
karşılığı çocuğun örgüt tarafından
ailesi ile görüştürülmediği yazılmış.
Bu “baba” tamamiyle polis ile bilinçli
bir ortaklık halindedir. Yalanlarla,
Halkın Hukuk Bürosu avukatlarını,
İdil Kültür Merkezi’ni, Gençlik Federasyonu, Temel Haklar derneklerini
ve devrimcileri hedef göstermekte,
Tarık Toros gibi bu haberleri yapanlar
da buna ortak olmaktadırlar.
Tarık Toros ve Tarık Toros gibi
meslek ahlakına uygun yayın yapmayanlara soruyoruz; Son komplo
operasyonları sizlerin yazdığınız yazılar sayesinde meşrulaştırılmaya çalışılıyor. Tutuklamalarda çocukları,
kardeşleri, eşleri, içeride olan ailelere,
TAYAD’lı ailelerle gidip neden röportaj yapmıyorsunuz? Onlar ana,
baba değil mi? Neden o aileleri görmüyorsunuz, çocukları parasız eğitim
istediği için hücrelerde olan aileleri
neden görmüyorsunuz? Neden 600
öğrencinin hapishanelerde olduğunu
yazmıyorsunuz gazetelerde?
“BABA” İsmail Ercan'ın, dramını
yazıyorsunuz da çocuğu panzerlerin
altında ezilen anaların isyanlarını neden yazmıyor, üstünü örtüyorsunuz?
Çocukları işkence gören, hapishanelerde mektup, ziyaret, disiplin cezaları ile görüştürülmeyen aileler var
neden o ailelerin sesi olmuyorsunuz?
Polis ile işbirliği içerisinde olan ailelerden bahsediyorsunuz. Babaların
acı çekmesine üzülüyorsunuz da neden polis kurşunuyla felç kalan 17

yaşında Ferhat Gerçek’in babasını
yazmıyorsunuz?
Yine bu operasyonlar çerçevesinde
gözaltına alınan ve tutuklanan İstanbul
üniversitesi öğrencisi DUYGU YÜCEL bakın ne diyor mektubunda;
“Sizler beni daha çok babamın
gazetelere verdiği yalan röportajlarla
tanıdınız. Babamın verdiği röportajların gerçeklerle hiçbir ilgisi yoktur.
Babam, 28 Ocak 2013 tarihinde Zaman gazetesine verdiği röportajda,’
Aylık bin ile bin üç yüz lira arasında
para gönderdik, Duygu Kredi Yurtlarda kalıyordu. Aylık masrafı 300
lira civarındaydı, gözaltına alındığında üzerinde benim iki yıl önce
aldığım pantolon kazak vardı. Örgüt
sadece canlarını değil , ceplerindeki
paraları da alıyor”diyor.
“Aileleri yıldırma politikası babamın söylediği tüm bu şeyler. Polis
yönlendirmesiyle yapılmıştır. Kendisi
ile iki yıldır hiç görüşmedim. Öncesinde dahi, olmak üzere maddi manevi
yardım görmedim...”
Biz ise bu asılsız, hiçbir delili olmadan, uydurma haberleri bulunmaz
nimetten sayıp haber yapıp duran
programcılara soruyoruz; Hiç meslek
etiğiniz yok mu, hiç mesleğinize dair
bir sorumluluk hissetmiyor musunuz?
Gazetelerinizde yazdığınız yazılarınızı, hiç araştırdınız mı? Neden mücadele ediyorlar bu gençler onlara
sordunuz mu?
Bu asılsız haberleri yapan yazarlara son sözümüzdür. Oynanan bu
oyunlara, yalanlara ortak olmayınız.
Halkın yazarı olun, halk için yazın.
Polis'in yaptırdığı bu haberlerle halkın
karşısında olmayın. Yüzünüzü halka
dönün, haberlerinizi halkımız için
yapın polis haberlerine köşenizde
yer ayırmayın, diyoruz. Size Berk
ve Duygu ile görüşmenizi öneriyoruz.
Gidin kendileri ile görüşün. Tek suçları halkını sevmek, bağımsızlık özlemi duymak, tek suçları vatanları
ülkesi için mücadele eden bu gençlerin yanında durmalısınız.

YIKMAK İÇİN SAVAŞIYORUZ!
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Ankara

İstanbul-Cağaloğlu

AKP’nin Kölesi Değil, Kamu Emekçisiyiz!

Sayı: 354

Yürüyüş
3 Mart
2013
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Büro Emekçileri Sendikası İstanbul 3 Nolu Şube tarafından Ümraniye
Sosyal Güvenlik Merkezi önünde 21
Şubat günü eylem yapıldı. KESK'e
yönelik gözaltı ve tutuklamaların da
protesto edildiği eylemde, 27 Şubat'ta BES'in almış olduğu karar doğrultusunda greve çıkılacağı duyuruldu. Basın metni Şube Hukuk Sekreteri Kazım Doğan tarafından okundu.
Büro Emekçileri Sendikası İstanbul 3
Nolu Şube tarafından Kadıköy Vergi
Daireleri kompleksi önünde 22 Şubat
günü eylem yapıldı. “Eşit İşe Eşit
Ücret”, “Sözleşmeli Köle Olmayacağız” sloganlarının atıldığı eylemde KESK'e dönük gözaltı ve tutuklamalar da kınandı ve 27 Şubat'ta BES genel merkezinin almış olduğu
karar doğrultusunda greve çıkılacağı
duyuruldu. Basın açıklaması metni
Şube Başkanı Salih Aksoy tarafından
okundu.
Her iki eylemde okunan basın
açıklamasında, “AKP Hükümeti’nin,
Kanun Hükmünde Kararnamelerle
hakları nasıl gasp ettiği anlatılarak,
“Kamuda esnek çalışma ve istihdamda belirsizliğe son verilsin! Rotasyon sürgündür, durdurulsun! Kamu
çalışanlarına ek ödeme adı altında
yapılan her türlü ek ve yan ödemeler
emekliliğe esas kazanca dahil edilsin!
İş kolumuzda gerek aynı işi yapan
çalışanlar arasında ve gerekse de
merkez kadrolar ile taşra arasında
ücret adaleti sağlanarak eşit işe eşit
ücret uygulansın, merkez-taşra, uzman
olan-olmayan ayrımına son verilsin!
Maliye iş kolunda, özellikle İstan-

bul gibi büyükşehirlerde giderek artan iş yoğunluğu nedeniyle, bugüne
kadar iyileştirme mantığı ile ödenen
fazla mesai ödemelerinin kaldırılması sonucu açığa çıkan gelir kaybı,
seyyanen yapılacak bir artışla maaşlara dahil edilsin ve kamuda zorunlu
fazla mesai uygulamalarına son verilsin!
Son olarak kamuda olması gereken en düşük maaş konfederasyonumuz KESK tarafından hesaplanan
yoksulluk sınırı olan 3.537 TL’ ye
yükseltilsin!” denildi.

AKP’nin Ücretli Kölesi
Olmayacağız!
KESK’e Bağlı Büro Emekçileri
Sendikası (BES) ve Türk Büro-Sen’in
çağrısı ile 27 Şubat’ta greve çıkan
kamu çalışanları, ücret adaletsizliğinin giderilmesi, eşit işe eşit ücret verilmesi, ikramiyelerin, ulaşım ödeneklerinin, fazla mesailerin maaşlarına
yansıtılmasını talep eden ve Rotasyon (düzenli bir biçimde yer değiştirme) adı altında sürgünlerinin kaldırılması için 1 günlük iş bırakma eylemi
yaptı.
İstanbul’da Sirkeci Tren Gar’ı
önünde toplanan kitle burada bir süre
halaylar çekti. 19 Şubat sabahı komployla Kamu Emekçileri Cephesi’ne
yönelik yapılan baskınlarda bir çok
KESK üyesi memur tutuklanmıştı.
Onlara desteklerini sloganlarla ilettiler. Eyleme saat 12.00’da “Vergide
Adalet İstiyoruz” yazılı bir pankart
açılarak başlandı. “Ücretli Köle Olmayacağız”, “Zafer Direnen Emekçi-

nin Olacak”, “KESK’li Tutsaklar
Onurumuzdur”, “Emekçiyiz Haklıyız
Kazanacağız” sloganları atılarak, davul ve zurna eşliğinde yapılan
yürüyüşün ardından, Cağaloğlu’da
bulunan İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı önüne gelindi.
Vergi Dairesi önünde BES 3 No’lu Şube Başkanı Salih Aksoy, basın
açıklamasını okudu. Aksoy, “AKP
Hükümeti başa geçtiği günden bu
yana her yıl yüzde 2-3 gibi sefalet
zamlarına mahkum edilen kamu
emekçileri, açlık sınırına yakın, yoksulluk sınırına uzak bir yaşam sürmek
zorunda bırakılmıştır” diyerek sözlerine başladı. İş güvencelerini asla
müzakere konusu yapmayacaklarını
söyleyen Aksoy, grevli ve toplu sözleşmeli sendika talepleri gerçekleşene kadar mücadele etmeye devam
edeceklerini belirtti.
Kamu Emekçileri Cephesi’ne yönelik düzenlenen operasyona da değinen Aksoy, “Bu operasyonun tam da
konfederasyonumuz KESK’in kamu
emekçilerinin iş güvencesinin kaldırılmasına dönük hükümet tarafından
çalışmaların başlatıldığı bir dönemde
ilerde örgütlenme çalışmaları başlattığı gün yapılması manidardır. Yine
bu operasyonun bugün yaptığımız
grev arifesine getirilmesi eylemlerimizin kimi çevreleri rahatsız ettiğini
de göstermektedir” diyerek sözlerini
bitirdi.
Açıklamanın ardından eylem sloganlarla sona erdi.

AKP’NİN FUHUŞ DEVLETİNİ

Şişli

Levent

Direnecek, Kazanacak, Örgütlü Mücadelenin Gücünü
Tüm Kulaklara Fısıldayacağız!
Kazova Tekstil İşçileri
4 aylık maaşları, ikramiyeleri,
mesai ücretleri, kıdem ve ihbar tazminatları verilmeden, 31 Ocak 2013
tarihinde işten çıkartılan Kazova
Tekstil işçileri, 27 Şubat günü iş
yerlerinin önünde eylem yaparak,
gasp edilen haklarını almak için direnişe başladıklarını duyurdular.
Şişli’de bulunan Kazova Tekstil
Fabrikası’nın önünde bir araya gelen
işçiler, “Kazova Tekstil Patronları
Ümit Somuncu ve Mustafa Umut Somuncu’ya Haklarımızı Yedirtmeyeceğiz” yazılı pankart açtılar. “İşçiyiz Haklıyız Kazanacağız", "Direne
Direne Kazanacağız", "Kazova İşçisi Yalnız Değildir” sloganları atan
işçiler adına basın açıklamasını Serkan Gönüş okudu.
Açıklamada; “Kazova Trikotaj
yavaş yavaş taşınmaktayken bir sabah uyandığımızda bir duvar ile atölyenin ikiye bölündüğünü, duvarın
diğer tarafının Nes Triko olduğunu,
yıllarımızı, hayatlarımızı, gençliğimizi, kattığımız yahut kaybettiğimiz Kazova Trikotaj ile duvarın
diğer tarafının alakasının olmadığını
öğrendik. İşçi sınıfını aptal yerine
koyabileceklerini zannettiklerinden
ve bugün direnişimiz ile sarsıldıklarından Kazova Trikotaj sahipleri
Ümit Somuncu ve Mustafa Umut Somuncu karşımıza çıkamamaktadır.
Bizler Kazova Trikotaj’dan atılan
90 işçi olarak, emeğimizin karşılığını
alabilmek için hukuk yolunu başlattık ve adliyelerde her gün, çadırlarda her gün, eylemlerde her gün patronlarımız karşısında direniş baş-

latıyoruz. Emekten yana olan tüm kurumları bize omuz vermeye çağırıyoruz" denildi.
Açıklamanın ardından işçiler her
Çarşamba günü eylemlerine devam
edeceğini duyurarak eylemlerini sonlandırdılar.

Hey Tekstil İşçileri
Patronları Aynur ve Süreyya Bektaş tarafından geçen yıl Şubat ayında tazminatları ve maaş alacakları
ödenmeksizin işten çıkartılan Hey
Tekstil işçilerinin, haklarını almak
için sürdürdükleri mücadeleleri devam ediyor.
Hey Tekstil işçileri, Aynur Bektaş’ın Kadın Girişimciler Kurulu
Başkanlığını yaptığı TOBB (Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği)
önünde hafta içi her gün yaptıkları eylemlerini 21 Şubat günü de gerçekleştirdiler.
Levent’te Kanyon AVM önünde
bir araya gelen işçiler, “TOBB Yöneticisi Aynur Bektaş’tan Haklarımızı
İstiyoruz, Alacağız! - Hey Tekstil İşçileri” yazılı pankartı açarak TOBB binasına doğru yürüyüşe başladılar.
Sloganlar atarak polis barikatının
önüne gelen işçiler, burada yaptıkları
açıklamada, “Hiçbir baskı direnişimizi engelleyemez. Bugün direnişimizin 377. günü. Sadaka değil haklarımızı, alın terimizi, çocuklarımızın
geleceğini istiyoruz. Aynur Bektaş,
Süreyya Bektaş, TOBB yönetimi,
AKP hükümeti ve CHP’ye sesleniyoruz. Biz haklarımızı almadan
bu direniş bitmeyecek” denildi.
Açıklamanın ardından tekrar ey-

lemin başladığı yere kadar yürüyerek
gelen işçiler, bir sonraki gün de aynı
saatte aynı yerde olacaklarını duyurarak eylemlerini bitirdiler.
Hafta içi her gün TOBB önünde
eylemlerini sürdüren işçiler, her Cumartesi günü ise Taksim’de eylemlerine devam ediyorlar. 23 Şubat
günü de Taksim Meydanı’nda toplanan işçiler, “İşimizi, Ekmeğimizi,
Haklarımızı İstiyoruz Alacağız” ve
“Gasp Edilen Haklarımızı İstiyoruz” pankartı arkasında Galatasaray
Lisesi önüne kadar yürüdüler.
İstiklal Caddesi üzerinde yapılan
yürüyüşte, Hey Tekstil ile anlaşması
olan Mango mağazası önünde durularak, Mango’nun da işçilerin haklarının sömürülmesine ortak olduğu
ifade edildi. İşçiler, herkesi Mango’yu
boykota çağırdı.

Sayı: 354

Yürüyüş
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Galatasaray Lisesi önünde Hey
Tekstil işçilerinden Zeki Gördeğir
basına bir açıklama yaptı. Gördeğir,
Aynur Bektaş’ın hırsızlıklarını teşhir
ederken, AKP’nin ve CHP’nin kendilerine karşı hırsızları nasıl koruduklarını anlattı. Eylemde, hiç bir
hakları verilmeden işten çıkarılmaları
karşısında direnme kararı alan Kazova işçileri de yerlerini aldılar. Kazova işçileri adına konuşan Serkan
Gümüş, kendilerinin de işten çıkarıldıklarını ama direnerek haklarını alacaklarını ifade etti ve “Yok
öyle, Müslümanım diyorsan, işçinin
haklarını çalmayacaksın” dedi. Eylem
Çav Bella marşının söylenmesinin
ardından sona erdi.

YIKMAK İÇİN SAVAŞIYORUZ!
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Çanakkale

Dersim

Faşizme Karşı Demokrasi Keyfi
Tutuklamalara Karşı Adalet İstiyoruz!

Sayı: 354

Yürüyüş
3 Mart
2013

Faşizm, baskı ve işkencelerine,
saldırı politikalarına, direnen tüm
kesimlere saldırmaya devam ediyor.
Bunun yanında direnenlerin mücadelesi de devam ediyor. 19 Şubat
günü 28 ilde yapılan operasyonlarda
Kamu Emekçileri Cephesi’nden 184
memur gözaltına alınmıştı. Gözaltına
alınanlardan 63’ü tutuklandı. Baskınlar ve tutuklamalar pek çok şehirde
yapılan eylemlerle protesto edildi.

İstanbul
Sarıgazi: 23 Şubat günü
AKP’nin halka yönelik saldırılarını
anlatmak için bir stant açıldı. Yedi
saat açık kalan stantta Milyonları
Örgütleyeceğiz bildirilerinden 800
adet dağıtıldı, 4 adet Yürüyüş dergisi
halka ulaştırıldı. “11 Kapılı Kozmik
Konser”in biletlerinden 10 tane satıldı.
250 adet de imza toplandı. Demokrasi
Caddesi üzerine “Faşizme Karşı Demokrasi Keyfi Tutuklamalara Karşı
Adalet İstiyoruz” pankartı asıldı.

Gazi: 25 Şubat günü Gazi Özgürlükler Derneği’nin olduğu binaya,
AKP’nin hukuksuzluğuna, baskılara
karşı mücadele çağrısı içeren pankart
asıldı. Halk Cephesi imzalı pankartta,
“AKP Örgütlenme Hakkımızı Gasp
Etti” başlığı altında, “Haklarımız
İçin Savaşacağız, Faşizmi Yeneceğiz”
denildi. 26 Şubat’ta mahallenin birçok
bölgesine “Cephe” ve “Amerika Defol Bu Vatan Bizim” yazılamaları
yapıldı.
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Antalya:
Halk Cepheliler, 19 Şubat’ta gözaltına alınan Kamu Emekçileri Cephesi
üyesi memurların 22 Şubat’ta görülen
mahkemesinde, Antalya Adliyesi önünde adalet nöbeti tuttular. KESK, Eğitim-Sen ve demokratik kitle örgütleri
de oradaydılar. Mahkeme sonucunda
Hüseyin Erdem, Savaş İlhan ve Züher
Çapar isimli öğretmenlerle hemşire
Umut Aras serbest bırakıldı.
23 Şubat günü Antalya Kışlahan
Meydanı’nda, komplo ile tutuklanan
devrimcilerin serbest bırakılması ve
baskınları protesto etmek için eylem
yapıldı. Eylemde son zamanlarda
yapılan baskınların tesadüf olmadığı,
hepsinin daha önceden hazırlanan
bir plan çerçevesinde olduğu söylendi.

Bursa:
19 Şubat günü evleri basılarak
gözaltına alınan 6 Kamu Emekçisi
21 Şubat günü Adliye’ye çıkarıldılar. Savcılık sorguları gece saatlerine kadar sürerken, 22 Şubat günü
de tutuklama talebiyle mahkemeye
sevk edildiler.
Adliye önünde toplanan Halk
Cephesi Kamu Emekçileri Cephesi
ve aileler, yaptıkları eylemle 3 gündür
süren gözaltı ve tutuklamaları protesto
ettiler. Adliye merdivenlerinde “Gözaltılar, Baskılar Bizi Yıldıramaz!,
Gözaltılar Serbest Bırakılsın” pankartı
açılarak, “Kahrolsun Faşizm Yaşasın
Mücadelemiz” sloganları atıldı. Ey-

lemde, Kamu Emekçileri Cephesi’nin
“Bizi Bitirmek İçin Tarihi Yok Etmeniz Gerekir Çünkü Tarihi Biz Yazıyoruz!” başlıklı açıklaması okundu.
Ardından Adliye’ye girildi.
Öte yandan Çanakkale, Eskişehir,
Kütahya ve Balıkesir’den gözaltına
alınarak mahkemeye sevk edilen 6
kamu emekçisi ile ifade vermeye
çağrılan 9 kişiden 9’u tutuklanarak
Bursa E Tipi Hapishanesi’ne götürüldüler.
Bursa’da gözaltına alınan devrimci
memurlardan Erdal Yalçın ve Yalçın
Özay serbest bırakılırken; Mustafa
Tuna, Özgür Yılmaz, İsmail Doğan
ve Derviş Lermi tutuklandı.
Çanakkale'den gözaltına alınan
memurlardan Biga Eğitim-Sen ilçe
temsilcisi Emin Ali Mollaoğlu ile
SES üyesi Gökhan Top tutuklandı.
Balıkesir'de gözaltına alınanlardan
Eğitim-Sen üyeleri Mehmet Cafer
Keleş, Erdoğan Koç ve Ferhat Doğan
tutuklandı.
Tutuklamaları protesto için Bursa
KESK Şubeler Platformu öncülüğünde 22 Şubat günü Fomara Meydanı’nda toplanılarak AKP il binasına
yüründü. Fomara Meydanında toplanılırken. Halk Cepheliler de kızıl
flama ve ellerinde Kamu Emekçileri
cephesi dergileriyle “Devrimci Memurlar Onurumuzdur”, “Emekçiyiz
Haklıyız Kazanacağız”, “Kahrolsun
Faşizm Yaşasın Mücadelemiz” sloganlarıyla yerlerini aldılar.

AKP’NİN FUHUŞ DEVLETİNİ

Çorum

Antalya

Bursa

Çanakkale:

AKP tükenecektir” dedi.

20 Şubat günü, Çanakkale Biga’da Kapalı Çarşı önünde Devrimci
Memur Hareketi’ne yönelik operasyonu protesto etmek amacıyla
eylem yapıldı. KESK tarafından
düzenlenen eylemde “Baskılar Bizi
Yıldıramaz” pankartı açıldı. Çanakkale Gençlik Derneği, Yurtsever
Gençlik ve CHP’nin de destek verdiği eyleme 50 kişi katıldı.

Zonguldak:

Sarıgazi

Çorum:
KESK Şubeler Platformu ve
çok sayıda sendikacı, 19 Şubat
günü Eğitim-Sen Çorum Şubesi
önünde eylem yaparak gözaltıları
protesto etti.
KESK’e bağlı sendikaların şube
başkanlarının yanı sıra Pir Sultan
Abdal Kültür Derneği, Emek Partisi, EDP ve Halkların Demokratik
Kongresi yöneticilerinin de destek
verdiği eylemde “Gözaltılar Tutuklamalar Baskılar Bizi Yıldıramaz”, “Kahrolsun Faşizm Yaşasın
Mücadelemiz” sloganları atıldı.
KESK adına bir açıklama yapan
Eğitim-Sen Şube Başkanı Mehmet
Öztürk, bu tür baskı ve yıldırma politikaları karşısında sessiz kalmayacaklarını dile getirdi.

Dersim:
10 Şubat günü, Dersim’de
KESK’in ve Halk Cephesi’nin çağrısıyla bir araya gelen KESK, Eğtim-Sen ve diğer demokratik kurumlar
bir eylem yaptı. Sanat Sokağı’nda
toplanılarak, Kapalı Çarşı üzerine
kadar yüründü. Burada bir açıklama
yapan KESK Yöneticisi Aziz Avin,
gözaltına alınanların derhal serbest
bırakılması çağrısında bulunurken,
Konfederasyona ve bağlı sendikalara
yönelik baskıların sürekli olarak arttığını söyledi.
Kamu Emekçileri Cephesi de “Faşizme Karşı Demokrasi Keyfi Tu-

Tekirdağ

Zonguldak Merkez’de, 21 Şubat
günü, madenci anıtı önünde, 28 ilde
gerçekleştirilen hukuk dışı operasyonlar protesto edildi. Eylemde, bu
operasyonların AKP faşizminin ve
terörünün bir sonucu olduğu vurgulandı. Halk Cepheliler ve KESK Şubeler Platformu tarafından yapılan
eylemde, Halk Cephesi adına yapılan
konuşmada, “Halkın her kesimine
yönelik yapılan bu baskı ve komploların son bulmasını; sahte gerekçelerle tutuklananların serbest bırakılmasını istiyoruz” denildi.
KESK Şubeler Platformu adına
yapılan konuşmada ise, AKP’nin
“ileri demokrasisinin”, gözaltı ve tutuklama furyası ile devam ettiği belirtildi.
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Ankara:
Ankara
tuklamalara Karşı Adalet İstiyoruz”
pankartı ile eyleme katıldı.

Tekirdağ:
19 Şubat günü KESK tarafından
Tuğlalı Park’ta Kamu Emekçileri
Cephesi’ne yönelik yapılan baskınlarla ilgili eylem yapıldı. Eğitim-Sen
Tekirdağ Şube Başkanı Erdal Korkmaz’ın da bu baskın kapsamında hukuksuz bir şekilde gözaltına alındığı
belirtildi ve KESK’in bu baskınlara
boyun eğmeyeceği Belirtildi. 250 kişinin katıldığı eyleme Tekirdağ Gençlik Komitesi ve Tekirdağ Halk Komitesi de destek verdi.

Samsun:
24 Şubat’ta yazılı bir açıklama
yapan Samsun Halk Cephesi, “Kamu
emekçilerine saldırdıkça Ayşenur Şimşekler, Hasan Balıkçılar çoğalacak,

22 Şubat tarihinde savcılığa çıkartılanlar, tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilmişti. Mahkemenin
kararı ile Akman Şimşek, Acun Karadağ, Arzu Koluaçık, Salih Baydemir,
Hünkar Arslan, Abidin Sırma, Mahsun
Akbal, Gülcan Kalkan ve Mehmet
Polat tutuklandı. 23 Şubat günü de
beş Dev-Genç'li Yüksel Caddesi’nde
masa açtı. Masada “DHKP-C operasyonu” adı altında devrimci memurlara yönelik yapılan hukuksuz
tutuklamalar teşhir edildi.

Hatay:
19 Şubat’ta 28 ilde kamu emekçilerine yönelik yapılan operasyonların ardından 26 Şubat günü Hatay'da, üç memur tutuklama kararı
ile çalıştıkları iş yerlerinden gözaltına
alındı. Gözaltına alınan Ayhan Erkal,
Ahmet Aras ve Merih Şanlı Adana'ya
götürüldü.

YIKMAK İÇİN SAVAŞIYORUZ!
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 Anneler ve Çocuklarını Mücadele Yakınlaştırıyor
Kan Bağı Yoldaşlıkla Anlam Kazanıyor!
Tutsak devrimci annelerin serbest bırakılması için
Bakırköy Hapishanesi’nde yapılan eylemler devam
ediyor. Gençlik Federasyonu ve TAYAD’lı Aileler, 25
Şubat’ta hapishane önünde 1 saat oturma eylemi yaptılar.
Eylemde, tutsak Ünzile Araz’ın oğlu Yusuf Kul bir
açıklama yaptı. “Adaletsizliğin olduğu yerde adalet
aramak suç değildir” diyen Kul, tutuklamalardaki gösterilen
gerekçelerle adeta dalga geçildiğini ifade etti.
Son saldırılara da değinen Kul, “Sudan gerekçelerle
insanlar tutuklanıyor. AKP iktidarı yaptığı baskılarla
asla bizleri yıldıramayacak. Annelerimizin bizleri sahiplendiği gibi bizler de onları zulmün elinden alıncaya

kadar direneceğiz” sözleri
ile açıklamayı sonlandırdı. Açıklamanın ardından
1 saatlik oturma eylemi
yapıldı. Eylem çekilen
halaylarla sona erdi.
26 Şubat günü de Galatasaray Lisesi önünde eylem yapıldı. İlk olarak basına
bir açıklama yapıldı. Açıklamayı Av. Şükriye Erden’in
kızı Merve Önem okudu. Önem, devrimci annelerinin,
mücadelelerinden vazgeçmedikleri için tutuklandığını
söyledi. Ardından bir saatlik oturma eylemi yapıldı.
Atılan sloganlarla eylem bitirildi.

 Özgür Tutsaklara Yapılan Her  Evlatlarımız

Saldırının Hesabını Soracağız!
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İzmir Kırıklar 2 Nolu F Tipi Hapishanesi’nde
özgür tutsaklar Ahmet Doruk Turhan, Binali Çelik ve
Mert Toka, içeri girerken ayakkabılarını çıkarmalarını
söyleyen gardiyanlara; “Hayır çıkarmayacağız bu sizin
uyguladığınız keyfi bir uygulamadır” diye karşılık
verince saldırıya uğradılar. Özgür tutsaklara saldıran
30 gardiyan, yere yatırarak, tekmeleyerek, işkence
yaparak, tutsakların ayakkabılarını zorla çıkardılar.
Bir sonraki hafta da kapalı görüşe gelirken aynı uygulamayla karşılaşan özgür tutsaklar görüşe çıkarılmadılar.
Tutsak düştükleri ilk günden beri ağır bir tecritle
karşı karşıya olan özgür tutsaklar sohbet haklarını da
kullanamıyorlar. Gönderilen mektuplar tamamıyla
keyfi uygulama üzerine 15-20 gün süre geçtikten
sonra veriliyor. Görüşlere ağızları kanlı, gözleri morarmış şekilde geliyorlar. Burada işkence yapıyorsunuz
denildiği zaman ise “Hayır biz bir şey yapmıyoruz
onlar kendilerini yere atıyor” cevabını veriyor işkenceciler. Ege Gençlik Derneği, saldırılarla ilgili bir
açıklama yaparak, “Kırıklar 2 Nolu F Tipi Hapishanesi
Müdürü Necmi Üçler'e sesleniyoruz. Keyfi uygulamalarınızdan vazgeçin. Arkadaşlarımızın başına gelecek
her türlü olaydan siz sorumlusunuz!” dedi.

Onurumuzdur!

TAYAD’lı Aileler; son zamanlarda
artan keyfi tutuklamaları İstanbul Adliyesi önünde 22 Şubat günü düzenlediği eylemle protesto etti. Eylemde,
polisin 15 devrimciyi hedef göstererek
katliamlarına zemin hazırlamaya çalıştığı vurgulandı.
Afişe edilen devrimcilerin bağımsızlık, demokrasi, sosyalizm için mücadele ettikleri ifade edilen eylemde, “Onların
mücadelesini mücadelemiz olarak görüyoruz. Evlatlarımız
onurumuzdur” denildi.
Aynı gün TAYAD'lı Aileler; ÇHD binasında da son zamanlarda artan keyfi tutuklamalar ve hedef göstermelerle
ilgili basın toplantısı düzenledi. Toplantıda, bir ayda polis
terörüyle yüzlerce devrimcinin tutuklandığı belirtilerek, “Bu
da yetmezmiş gibi AKP katliam hazırlıklarıyla evlatlarımızı
hedef göstermeye devam ediyor” denildi.
İsmail Ercan gibi polisle işbirliği yaparak evladının tutuklanmasına sebep olan baba müsveddeleriyle halkın
kafasının karıştırılmaya çalışıldığı söylenilerek, yalanların
hepsinin çok geçmeden ortaya çıkmaya başladığı belirtildi.
Son olarak, “Bizler ana baba olarak, evlatlarımızı hiçbir
zaman sahipsiz bırakmayacağımızı buradan bir kez daha
haykırıyoruz. Onların katledilmesine, onların işkence görmesine, komplolarla tutuklanmasına sessiz kalmayacağız”
denildi.

F Tiplerindeki Tüm İşkencecilere Sesleniyoruz: Tutsaklarımıza
Kalkan Elleri Kıracağız! Unutmayın, Bugünün Yarını da Var!
Tecrite Karşı Mücadele Platformu (TKMP), 22 Şubat
günü Tekirdağ F Tipi Hapishanesi önünde, hapishane
idaresinin, gardiyanların tutsaklara karşı keyfi tutumlarına,
faşizmin son dönemde yenilerini eklediği tecrit politikalarına karşı eylem yaptı. “Tecrite Son” pankartı açılan
eylemde, “İçerde Dışarda Hücreleri Parçala”, “Devrimci
Tutsaklar Yalnız Değildir”, “Devrimci Tutsaklar Onurumuzdur” sloganları atıldı.
TKMP adına yapılan açıklamada, tutsakların arama
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sırasında darp edildiklerinden, sürgün sevklerde
gardiyanların ve hapishane müdürlerinin ölüm tehditlerinden, çıplak arama
dayatmasından, revir ve
doktor hakkının gasp edilmesinden ve kitap yasaklarından bahsedildi.

AKP’NİN FUHUŞ DEVLETİNİ

 Engellemeler Karşısında Pes Demeyiz,
Biz Dev-Genç’liyiz
Sevgili analar, babalar, TAYAD'lı ailelerimiz; pamuk ellerinizden
öper, dev yüreğinizden sıkıca kucaklarız. Nasılsınız? Sağlık sıhhat yerindedir umarım. Bizleri sorarsanız olması gerektiği gibiyiz. Dev-Genç’liyiz!
Tecrit işkencesinin her gün koyulaştırıldığı hapishanelerde, ÖZGÜR-TUTSAK'lığın onuru ve gururunu yaşarken bir yandan da keyfi uygulamaları ve baskıları teşhir ediyoruz. Biliyorsunuz: Babam
polislerin yalanlarıyla konuşup, yalan ve demagojilerine ortak oluyor. Tabi ki haklılığımızı ve meşruluğumuzu hiçbir şey karalayamaz. Hele bizde bu yiğitler oldukça...
Ben, burada yapılan keyfilikleri ve babamın yaptığı yalan açıklamalara karşı, dilim döndüğünce bir şeyler yazdım. Bunları tüm basına yollamaya çalıştım. Ama 24 saat içinde gelen engelleme kararı, 5 gün sonra geldi ve mektuplarım
imha edildi. Bu 5 günlük gecikme her şeyi anlatıyor, mektubu asıl engelleyenleri
de. Tabii pes edecek halimiz yok. Sarıldık yeniden kaleme, yolladık. Şimdi yine
bekliyorum. Engellenmezse size de yollayacağım.
Biz üç Dev-Genç'li aynı hücredeyiz. Yakup, Doğan ve ben. Sohbete de Sergen, Fırat ve Sezer ile çıkıyoruz. Hepsinin sizlere çok selamları var...
Herkese tekrar tekrar selamlar, görüşmek üzere
Selam ve saygılarımla...
Berk ERCAN
Tekirdağ 2 No’lu F Tipi Hapishanesi
20.02.2013

 Komplocu Ankara Emniyeti Ne İş Yapar?
Ankara polisi aileler üzerinde baskı kurarak Dev-Genç’lileri mücadelelerinden vazgeçirmeye çalışıyor. Polis son olarak Gözde Kocamaz’ın ailesini arayıp, kızları hakkında “Yakında canlı bomba olacak” yalanıyla, korkutmaya
çalıştı.
Ankara Gençlik Derneği konuyla ilgili yaptıkları açıklamada, “Hiç bir şerefsizliği cezasız bırakmayız, işte sırf bu yüzden ailelerimizi rahatsız etmekten
vazgeçin” dedi.
25 Şubat günü de Ankara Gençlik Derneği’nden Eda Kaya'nın ailesi Ankara Emniyet Müdürlüğü’ne çağrıldı. Ailesine, Kaya’nın katıldığı demokratik
eylemlerin fotoğrafları gösterilerek, suçlu gibi gösterildi. Kaya’nın babası eve
dönerken, bu durumu kaldıramayıp fenalık geçirdi ve hastaneye kaldırıldı.
Ankara Gençlik Derneği, polisin dolduruşuyla hareket eden ailelere seslenerek, “Bu mücadele evlatlarınız kadar sizlerin de omuzlarındadır. Sahiplendiğiniz ve desteklediğiniz sürece gözü yaşlı anaların acısı dinecektir. Bu
komplolara, tutuklama terörüne, işkenceye ancak bu şekilde sahiplenerek dur
diyebiliriz” dedi.

 Mücadelemizi Bizi Takip
Ederek Engelleyemezsiniz,
Boşuna Peşimizde Dolaşmayın!
26 Şubat günü Dersim Özgürlükler Derneği’nde, Dersim’in yerel gazetecileriyle bir basın toplantısı yapıldı.
Dernek adına hazırlanan açıklamayı okuyan Cihan Gün,
son zamanlarda yoğunlaşan polis takip ve tacizlerini anlattı.
“62 AC 290 plakalı FİAT Doblo marka araba ile sabah

 Anaların Öfkesi
Katilleri Boğacak
F Tiplerinde saldırılar artarak sürüyor. İşkencelerle özgür tutsaklar hapishanelerde yaşayamayacak hale
getirilmek isteniyor, tecrit ve işkence sürüyor.
Tekirdağ F Tipi 1 No'lu Hapishanesi’nde tutuklu bulunan Gökhan
Yıldırım, Hakan Karabey ve Deniz
Şah, 22 Şubat günü kaldıkları hücrede
arama bahanesiyle saldırıya uğradılar. Saldırı sırasında hücre camları kırıldı. Hepsinin dudakları patladı.
Gökhan Yıldırım'ın ayak bileğinde
ezilme, Hakan Karabey'in göğsünde
sıkışma var.
Saldırı ile ilgili önce yazılı bir
açıklama yayınlayarak, “Evlatlarımızı asla yalnız bırakmayacak, her zaman
yanlarında olacağız” diyen TAYAD’lı
Aileler, 27 Şubat günü de İstanbul Adliyesi önünde eylem yapıp ardından
suç duyurusunda bulundular.
“Anaların Öfkesi Katilleri Boğacak”, “Devrimci Tutsaklar Onurumuzdur”, “Kahrolsun Faşizm Yaşasın Mücadelemiz” sloganlarıyla
başlayan eylemde F Tiplerindeki tecrit, saldırı ve işkence anlatılarak sorumluların cezalandırılması istendi.
Açıklamada Deniz Şah, Hakan Karabey ve Gökhan Yıldırım'ın bulunduğu hücrede, saldırı sırasında kırılan hücre camlarının da günlerce takılmayarak tutsaklara soğuk havada
tutulma işkencesi yapıldığı belirtildi.
TAYAD’lı Aileler, “Gardiyan ve askerler işkence yapmış, hapishane
yönetimi de bu suça ortak olmuştur”
diyerek, Tekirdağ F Tipi müdür ve yönetimini de teşhir ettiler.
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evden çıktığımız andan itibaren peşimize takılıp adım adım
dibimizden geliyorlar” diyen Gün, polisin kendilerini bu
şekilde yıldıracağını zannediyorsa yanıldıklarını belirtti.
Ardından polis tarafından takip edilen Ünal Bağıtır da
polisin kendisini takip ettiğini anlattı.
Toplantıda, son olarak “62 AC 314 ve 62 AC 290 plakalı araçların Siyasi Şube polislerine ait olduğunu biliyoruz. Arkadaşlarımızın başlarına gelebilecek her türlü
olumsuz durumdan başta plakasını verdiğimiz bu otoları kullanan polisler ve Tunceli Emniyeti, AKP iktidarı sorumludur” denildi.

YIKMAK İÇİN SAVAŞIYORUZ!
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Avrupa’da
Faşist Tayyip Erdoğan
Avrupa’ya Yüklenerek
Türkiye Faşizmini
Aklayamaz
Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde bulunan
devrimcilerin, vatanseverlerin hedef gösterilerek katliam çağrısı yapılmasıyla ilgili olarak Yunanistan Halk Cephesi yazılı bir
açıklama yaptı. 16 Şubat tarihli açıklamada, “Avrupa’daki bütün devrimciler Türkiye’ye iade edilse, katledilse ne olacaktır?
Türkiye’deki mücadele bitecek midir? Hayır! Yurt dışında devrimciler var diye Türkiye’de devrimci mücadele olmuyor. Türkiye’de emperyalizmin işgali, faşizmin terörü ve kapitalizmin sömürüsü olduğu için
mücadele olmaktadır. Korkmuyoruz. Yılmayacağız. Vazgeçmeyeceğiz. Haklıyız
Kazanacağız” denildi.
Sayı: 354
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Devrimcileri Hedef Gösteriyorlar
Çünkü Yeni Alişanlar’dan
Korkuyorlar
Avusturya’nın Viyana şehrinde, aylardır Türkiye basınında isimleri ve fotoğrafları "canlı bomba" diye yayınlanan Evin Timtik ve Sevtap Türkmen kendileri ile ilgili yapılan yalan kontra haberler konusunda
21 Şubat günü basın açıklaması düzenlediler.
Yapılan açıklamada Sevtap Türkmen, Türkiye'de katıldığı demokratik
eylemlerden kaynaklı on yıllarca ceza aldığını, Türkiye'de can güvenliği
kalmadığı için, 2009 yılında Avusturya'ya siyasi iltica talebinde bulunduğunu ve kabul edildiğini belirtti.
Türkmen, “Aylardır basında ikimizin de adının olduğu ‘15 kişilik
canlı bomba’ listesi yayınlandı. Bu haberlerle 15 kişinin her an sokak
ortasında infaz edilmesinin, tutuklanmasının, işkence görmesinin zemini yaratılmaktadır. Bugün, gazetelerde çıkan bir habere göre FBI, fotoğraflarımızın üzerine ‘Wanted’ yazıp ödül koymayı önermiş” dedi.
Evin Timtik de gazetelerde çıkan resminin Ankara'da yapılan
YÖK protestosunda basın açıklamasını okurken basının çektiği bir resim olduğunu söyledi. Timtik, “Türkiye'de üniversite yıllarında bir DevGenç'li olarak hak alma mücadelesi içinde oldum, İncirlik Üssü’nün
kapatılması ve Irak'taki işgale karşı düzenlenen birçok gösterilerde yer
aldım. AKP iktidarı bizi hedef göstererek suç işliyor. Basın da bu suça
ortak oluyor” diye konuştu.

Anadolu Gençlik, Emperyalizmin Yozlaştırmasına Karşı
Kültürel Değerlerine Sahip Çıkıyor
İsviçre’nin Schwyz bölgesinde 15-17 Şubat tarihleri arasında Anadolu Gençlik tarafından tanışma kampı düzenlendi.
27 kişinin katıldığı tanışma kampında ilk gün herkesin kendisini tek
tek tanıttığı bir sohbet yapıldı. Sohbet
sırasında bağlama eşliğinde türküler
söylendi.
İkinci gün, kahvaltıdan sonra Tavır dergisinden seçilen bir yazı okundu. “Küreselleşen yoksulluk ve yozlaşmada bir tanıklık” isimli anı ya-

zısı üzerine sohbet edildi. Öğle yemeğinin ardından yapılan sohbetlerde “emek”, “bireycilik ve kolektivizm” gibi
bazı kavram ve değerler ele
alındı. Herkes düşüncelerini
ifade etti. Anadolu Gençlik çalışanlarından biri söz alarak
yaptıkları faaliyetleri ve amaçlarını anlattı.
Tüm gençlerin hep birlikte
katıldığı oyunlar kampın en neşeli faaliyetleri oldu.

Belçika'da 20 Şubat 2007 tariFeda Savaşçısı Alişan Nebi Albayoğlu Belçika’da Anıldı hinde akciğer kanseri nedeniyle
hayatını kaybeden Nebi AlbayoğŞanlı Ölümsüzdür!
lu, Belçika Halk Cepheliler’in düzenlediği yemekle ailesi ve dostları tarafınFransa'nın Paris şehrinde 15
Şubat günü Strasbourg Saint-Denis
Mahallesi’nde, tarihi kemerin karşısına, Cephe imzalı, “Feda Savaşçısı Alişan Şanlı Ölümsüzdür”
pankartı asıldı. Asılan pankart ertesi sabah Fransız polisleri tarafından indirildi.
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dan anıldı.
24 Şubat günü, Belçika-Beringen'de Nebi Albayoğlu'nun abisi tarafından işletilen bir kahvede verilen yemek için önce salon düzenlendi. Nebi Albayoğlu'nun
mücadelemizde yaşayacağına vurgu yapılan Belçika Halk Cephesi imzalı bir pankart asılırken, Nebi Albayoğlu'nun resminin olduğu bir masa düzenlendi.
Saygı duruşunun ardından bir konuşma yapılarak, Nebi Albayoğlu'nun devrimci kişiliği anlatıldı. Konuşmanın ardından yemek yenildi. 38 kişinin katıldığı anmada Yürüyüş ve Bizim Gençlik dergilerinin dağıtımı da yapıldı.

AKP’NİN FUHUŞ DEVLETİNİ

Faşizmin Saldırılarına Karşı Birlik Olalım
Fransa
Fransa Halk Cephesi, 23 Şubat günü yaptığı eylemle, ülkede yapılan baskınları protesto etti.
Paris’in Strasbourg semtinde yapılan, “Baskılar, Gözaltılar, Tutuklamalar Bizi Yıldıramaz”, “Devrimci Memurlar Onurumuzdur”, “Kahrolsun ABD, İşbirlikçi
AKP” dövizlerinin taşındığı eylemde “Islah olmayacağız Boyun Eğmeyeceğiz” pankartı açıldı.
Yapılan operasyonların ‘DHKP-C operasyonları’ değil, halkı örgütsüzleştirme ve sindirme operasyonu olduğuna değinildi.

Almanya
Berlin’de Halk Cephesi ile Berlin
Emek ve Demokrasi Platformu tarafından 20 Şubat günü, Kottbusser Tor
Meydanı’nda yapılan eyleme 100 kişi katıldı. Eyleme Halk Cepheliler “AKP
Terörüne Son, Baskılar Bizi Yıldıramaz”
pankartı ve kızıl bayraklarıyla katılırken;

Berlin Emek ve Demokrasi Platformu'da “BEDEP”
pankartıyla katıldı.
BEDEP adına yapılan konuşmada Sinop ve Samsun'daki linç girişimlerine değinildi. Halk Cephesi adına yapılan konuşmada da “DHKP-C adı altında yaptıkları ve komplolardan ibaret olan bu operasyonlar halkların örgütlü güçlerine, direnenlere, AKP faşizmine boyun eğmeyenleredir ve bu komploları da çökecektir” denildi.

Belçika
Kamu emekçilerine yapılan gözaltıları protesto etmek
amacıyla Faşist AKP iktidarının Brüksel Büyükelçiliği
Belçika önünde bir eylem düzenlendi. Eyleme sloganlarla başlandı. Belçika
Halk Cephesi imzalı “Faşist AKP
İktidarı Gözaltı ve Tutuklamalarla Halkı Teslim Alamayacak” yazılı pankart açılan eylemde, Belçika
Halk Cephesi’nin bildirisi okundu.

Yürüyüş’ü Ulaştırdığımız Her Kapı,
Düşmanın Yalan Haberlerine
Vurulmuş Bir Darbedir
Bursa
Bursa’nın Gemlik İlçesi’nde
20 Şubat günü, Yürüyüş okurları, derginin 352. sayısının tanıtımını ve dağıtımını yaptılar. Merkezden başlayarak Balık Pazarı
Mahallesi, Alemdar Caddesi,
Lise Mahallesi, Dereboyu Caddesi, Yunus Emre Mahallesi, Orhangazi Caddesi ve Yeşilova Mahallesi gezilerek 68 dergi Gemlik halkına ulaştırıldı.
21 Şubat günü Teleferik Akçağlayan Mahallesi’nde 3 dergi okuru tarafından yapılan çalışmada toplam 16 dergi halka ulaştırıldı.
23 Şubat günü Panayır Mahallesi’nde bütün kahvelere girilerek, ev ziyaretleri yapıldı. Bursa’nın gecekondu mahallesi
olan Panayır’da halkımızın sorunları dinlendi. 2 saat süren çalışmaya 4 Yürüyüş okuru katıldı; 30 Yürüyüş halka ulaştırıldı.
24 Şubat günü Kestel İlçesi’nde Elmalık ve Kale mahallelerinde 41 dergi halka ulaştırıldı.

İzmir
24 Şubat günü İzmir'de Yürüyüş dergisi tanıtımı yapıldı. Menemen İlçesi’nin Asarlık Mahallesi'nde ve pazar yeri çevresinde
toplam 50 Yürüyüş dergisi halka ulaştırıldı.

Bizim Gençlik Vatansever
Gençlerin Sesidir

Sayı: 354

Yürüyüş
3 Mart
2013

Hollanda Anadolu Gençlik, 22 Şubat günü “Bizim Gençlik” gazetesinin dağıtımını yapıldı. Rotterdam şehrinde 1 saat süren çalışmada 24 gazete halka ulaştırıldı. İnsanlarla, gazetenin son sayısının başlıkları olan Avrupa'da sömürü ve yoksulluk, tüketim kültürü, Türkiye'de yapılan operasyonlar ve ülkemize yerleştirilen patriotlarla ilgili sohbet edildi.

Alişan Emperyalizme
Duyduğu Öfkesiyle
Patlatmıştır Bombayı
İzmir, Bornova’da bulunan Ege Gençlik Derneği’nde 26 Şubat akşamı Alişan Şanlı için anma
yapıldı. Alişan Şanlı’yı tanıyan bir arkadaşı anlattı.
Onun ne kadar disiplinli ve kararlı bir devrimci olmasından bahseden arkadaşı; “Alişan kafasına konsolosluğa girmeyi koyduysa eğer, onu hiç bir kuvvet durduramazdı zaten” dedi.
Anmada, Ümit İlter’den şiirler okundu. Daha
sonra Alişan Şanlı’nın en çok sevdiği ve en güzel
yaptığı yemeklerden biri olan kuru fasulye yemeği
ikram edildi. Anma Grup Günışığı’nın söylediği
türkülerle son buldu.

YIKMAK İÇİN SAVAŞIYORUZ!
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Bağımsızlık Demokrasi Sosyalizm Mücadelesinde

Yitirdiklerimiz

“Ben varken yoldaşlarımın beyinlerini
yok edemeyeceksiniz, halkımızı teslim
alamayacaksınız, yurdumuzu emperyalistlere
satamayacaksınız”
Doğan TOKMAK

9 Mart - 11 Mart

Doğan TOKMAK

Doğan Tokmak, 1972, Sivas
Hafik Emre Köyü doğumludur. Devrimci hareketle örgütlü ilişkileri
1989’da başladı. Genç yaşta halkının sorunlarının çözümünü omuzladı, ülkesinin bağımsızlığı idealine
bağlandı. İstanbul Okmeydanı bölgesinde çeşitli sorumluluklar üstlendi. Milis örgütlenmesinde yer

aldı.
19-22 Aralık’ta Ümraniye Hapishanesi’ndeydi.
Ölüm mangalarına karşı, yoldaşlarıyla omuz omuza direndi. F Tiplerine sevk edildi.
3 Haziran 2001'de Kandıra F Tipi'nin tecrit hücrelerindeyken, Ölüm Orucunda düşenlerin bayrağını
devraldı. Zorla tıbbi müdahale işkencesiyle sakat bırakmak için kaldırıldığı Şişli Etfal Hastanesi’nde, 15
Mart’ta şehit düştü.

23 Ekim 1973 Antakya, Ekinci Beldesi doğumluydu.
1995'ten beri tutsaktı. 19 Aralık 2000 katliamında Bartın’daydı. Katliamın ardından Sincan F Tipi hücrelerine atıldı. Ama hücreler teslim alamadı onu. 5. Ölüm Orucu Ekibi’nde yer alarak tecrite karşı direnişin bayrağını devraldı.
Bayrağı 279 gün kararlılıkla taşıyarak 9 Mart 2002’de Ankara Numune Hastanesi’nde şehit düştü.

Yusuf KUTLU
1969 yılında Trabzon'un Çaykara ilçesinde doğan Erbil, küçük yaşta inşaatlarda işçi olarak çalışmaya başladı.
Bulunduğu her ortamda haksızlıklara her zaman karşı çıktı. Henüz bir sempatizanken oligarşinin ordusunda askere
giden Erbil, askerlik dönüşü tekrar devrimci mücadelesini
sürdürmüş, kendini her şeyiyle mücadeleye sunmuştu. Kısa
sürede devrimci mücadeleye çok şey verdi. Kavgayı militanca, bir savaşçı ruhuyla omuzladı. 15 Mart 1992'de, ZonErbil SARI
guldak'ta Kozlu katliamının sorumlularına karşı girişilen devrimci bir eylemde elinde bomba patlaması sonucu şehit düştü.

Anıları Mirasımız
Yoldaşları Anlatıyor:
İrfan YENİLMEZ
“Onun coşkusu, harekete bağlılığı,
emekçiliği hiç gitmedi aklımdan”
İrfan yoldaşla '93 yılında, hareketimizle tekrar ilişkiye geçtiğinde tanıştık. (...) Nevşehir Hapishanesi’nden
tahliye olduktan sonra polis kendisini aramaya başlıyor.
O da gizlilik koşullarında inşaatlarda çalışmaya başlıyor.
Ancak hem hareketten uzaklaştırılmasının verdiği eziklikten, hem de demokratik alanla ilişkiye geçmenin sakıncalı olacağı düşüncesiyle dolaylı yollardan bize ulaşmaya çalışıyor.
Örneğin, farklı hareketten bir insana bizim kurumlardan
yayınlarımızı aldırtıyor. Böylece bizim bu insan aracılığıyla kendisine ulaşabileceğimizi düşünüyor, Bu da
gerçekleşmediğinde, yine kendi çabasıyla ilişki kurdu bizimle. Daha ilk karşılaşmamızda onun coşkusunu, harekete bağlılığını görmek mümkündü. Uzun süredir ilişkisi olmadığı halde kişiliğinden ödün vermemiş, hep kavganın içinde olacağı günü beklemiş, tüm ilişkilerini hazırlıklarını buna göre yapmış. "Hangi düzeyde, nasıl bir
görev olursa olsun yapmaya hazırım, yeter ki tekrar hareket içerisinde yer alayım" diyordu.
İrfan, darbe olayını hareketimizle ilişkisi yokken, basından öğreniyor. "Darbe olayına en objektif bakabilecek
insanlardan biriyim çünkü ben olayı basından öğrendim
ve hem mücadeleyi, hem de Darbeci Çözüm’ü okuyarak
darbenin lanetlenmesi gerektiğine karar verdim. Kimsenin
de etkisinde kalmadım" derdi. (...) Bursa'da Yeni Çözüm
Dergisi temsilciliği yaptığı sırada tanıdığı yoldaşları Bülent Ülkü, Arslan Arı ve Osman Sönmez'i anlatırdı hep.
Özellikle Osman Sönmez'i çok severdi. Osman'ın eşinin

darbeci olduğunu duyduktan sonra, "Ne olursa olsun
ben Osman'ın darbeci olacağına inanmıyorum, o böyle bir pisliğin içine girmez" demişti. Ben o zaman Osman
yoldaşı tanımıyordum. Durumunu bilmediğim için İrfan'ın
bu yaklaşımını duygusal bulmuştum. Ama İrfan haklı çıktı. Osman yoldaşı gerçekten iyi tanımış.
İrfan'ın durumunu arkadaşlara anlattıktan sonra kendisini korumak gerekiyordu. Bu yüzden onu kitle ilişkilerine
götürüyordum. Götürdüğüm bütün ilişkiler onu çok seviyor,
çalışkanlığına, mütevazılığına, birikimine hayran kalıyorlardı. Şehit düştüğünü öğrendiklerinde de bundan çok
etkilenmiş, çok üzülmüşlerdi. İrfan'ın küçük burjuva aydın kaprisleri hiç yoktu. Tam bir halk adamıydı. Bekletildiği
süreçte dikkat çekmesin diye yine inşaat işlerinde çalışmaya başlamıştı. Yaptığı ağır bir iş olmasına, kaldığı
evde, su, tuvalet vs. olmamasına karşın sızlanmıyor "Bu
bölgede kalsam da olur. Ama en büyük isteğim Karadeniz'in kırlarına gidebilmek' diyordu. Hareketten gelen
ilk haber beni çok sevindirmişti. Çünkü İrfan benim çalıştığım bölgede kalacak, demokratik alana yönelik faaliyet yürütecekti. Hem durumunun netleşmesi, onun hareketin saflarına tekrar kabul edilmesi, hem de birlikte çalışacak olmamız beni coşkulandırıyordu. Tabii ki o da bu
duruma çok sevinmişti. Hemen oturup neler yapabileceğimizi konuşmaya başladık.
Ama benim sevincim kursağımda kaldı. Hemen ardından gelen haberde İrfan'ın Karadeniz Kır'a gideceği,
hazırlıklarını yapması gerektiği söyleniyordu. Durumu kendisine söylediğimde, o coşku ve sevinçle kucaklaşıp öpüştük. O çok coşkuluydu ama ben aynı zamanda bir hüzün içerisindeydim. O, ölüme meydan okurcasına Caniklere, hareketimizin onurlu bir gerillası olmaya gidiyordu.
Gidecek, belki de kısa bir süre sonra şehit düştüğü haberini alacaktım. Nitekim öyle de oldu. Gittikten birkaç ay
sonra şehit düştüğü haberini okudum gazetelerden. Çok
etkilenmiştim şehadetinden. Onun coşkusu, harekete bağlılığı, emekçiliği hiç gitmedi aklımdan. (...) Anısı önünde
saygıyla eğiliyorum.

Yücel Maral komutasındaki 5 kişilik gerilla grubu, 12 Mart
1994'te, Ordu’nun Ünye ilçesi Ballık köyü yakınlarındaki Döşeme Ormanları’nda düşman kuşatmasına düştü. Çıkan çatışmada Yücel MARAL, Barış ATALAY, Yavuz YAZLI, Ali
Faik ÖZKAN ve İrfan YENİLMEZ şehit düştüler.

Yücel MARAL

İrfan YENİLMEZ

Yavuz YAZLI

Yücel MARAL, Ordu-Ünye, Çiğdem köyü doğumludur.
Yoksul bir çiftçi ailesinin çocuğudur. Devrimci mücadeleyle İstanbul’da, üniversite yıllarında tanıştı. 1988’de Dev-Genç
saflarında mücadeleye atıldı. ‘92 sonlarında gerillaya katılması darbeciler tarafından engellendi. Ama kısa bir süre
sonra Karadeniz’e gideceği ve gerilla için altyapı çalışmaları yapacağı bildirildi. Bu görevini de coşkuyla, kararlılıkla yerine getirdi. Komutanı şehit düşen Karadeniz Kır Birliği’nin komutanlığını üstlenerek, Karadeniz dağlarında
umudun bayrağını dalgalandırmaya devam etti.

Yavuz YAZLI, Karadeniz Kır Gerilla Birliği savaşçısıdır.
1974 Karabük doğumlu, yoksul bir işçi ailesinin çocuğudur.
Devrimci mücadeleyle ‘92 Kasım’ında Karabük Demir-Çelik Fabrikası’nda çıraklık eğitimindeyken tanıştı. Kararlılığı, militanlığıyla kısa sürede milis çalışmalarında yer aldı. Kısa bir süre önce Karadeniz Kır Gerilla
Birliği’ne katılmıştı.

Ali Faik ÖZKAN

İrfan YENİLMEZ, Artvin Şavşat’lıdır. 1988’de öğrenim gördüğü Uludağ Üniversitesi’nde
Barış ATALAY devrimci mücadeleyle tanıştı.
‘89’da Yeni Çözüm dergisi Bursa temsilciliği, ‘90’da UL-DER yöneticiliği yaptı.
Bursa gençlik mücadelesinin öncüsüydü. Atılım
yıllarında hareketin Karadeniz örgütlenmesini
oluşturmak üzere bir grup yoldaşla birlikte görevlendirildi. Doğu Karadeniz Bölge Sorumluluğu’nu üstlendi. ‘92’de kır gerillası hazırlık çalışmalarını yapmakla görevlendirildi. 17 Nisan
sonrası tutsak düştü. ‘93 Aralık’ında Karadeniz
Kır Birliği’ne bir savaşçı olarak katıldı. Ve bir savaşçı olarak ölümsüzleşti.
Ali Faik ÖZKAN, Kastamonu İnebolu Avaremen Köyü doğumludur. Devrimci hareketin bulunduğu bölgede iradi çalışmalarının başlamasından kısa süre sonra hareketle ilişki kurarak mücadeleye katıldı. Mücadeleyle tanışalı fazla olmamasına rağmen, militan, atak ve coşkulu kişiliğiyle dikkat çekti. Kır Gerilla Birliği'ne katılma
teklifini hiç tereddüt etmeden kabul ederek, '93
Aralık ayında birliğine ulaştı. En büyük arzusunun eğitimini tamamlayıp Kastamonu dağlarında gerilla faaliyetini başlatanlardan biri olarak geri
dönmek olduğunu belirten Ali yoldaş, şehit düştüğü güne kadar öğrenmek ve iyi bir gerilla olmak çabasını elden bırakmadı. Karadeniz dağlarında kurtuluş umudunu büyütmek için son nefesine kadar savaştı.
Barış ATALAY, 1974 Amasya, Gümüşhacıköy, Korkut köyü doğumludur. Karadeniz Kır Gerilla Birliği savaşçılarından biriydi. Devrimci hareketin eylemlerine, mücadelesine sempati duymaya başlamasıyla yaşamı da yeniden şekillendi.
Devrimci mücadeleye ‘92 yılında katıldı. Gümüşhacıköy’de devrimci hareketin örgütlenme çalışmalarında, Halkevi çalışmalarında, tütün emekçilerinin örgütlenmesinde aktif olarak yer aldı. Bir
süre köylere yönelik çalışmalarda görevlendirildi. ‘93 Aralık ayında Karadeniz Kır Gerilla Birliği’ne katıldı.

KAYIP
Tokat’lı yoksul bir köylü ailesinin çocuğuydu.
Yusuf, 12 Eylül öncesi
devrimci mücadeleye katıldı. Defalarca işkenceYusuf ERİŞTİ lerden geçirildi ve her seferinde başı dik çıktı. Çeşitli alanlarda görevler üstlendi. 12 Eylül'ün
ardından tutsak düştü. Yaklaşık iki yıl tutsak kaldı. Sonra yine cuntaya karşı direnen bir devrimciydi... 1987'de yine işkencehanelere götürüldü ve yine direnerek çıktı oradan... Son olarak bir savaşçıydı. O, işkence altında konuşmayı reddetti ve sorulan tüm sorulara "hayır" cevabını verdi. 14 Mart 1991'de gözaltına
alındı ve kaybedildi.

Düşünüyorum dostum
kavgamızı, doğayı, insanları
ama en çok da kavgamızı
ve dağları
neden mi?
gün güzel dostum
akşam, akşamdaki ay
deniz, denizdeki balıklar
yaşamak, sevmek sevilmek
ve dedim ya işte dağlar
O dağlar ki
kavgamızda vazgeçilmez bir
sevda
işte o en güzeli
durmak zamanı değil artık
yılan zehrini çoktan akıttı
kahpe kurşunlar göğsümüzde
gökyüzündeki yıldızlar
dünyamıza küsmek üzere
dağlarımıza kan kokusu sinmiş
dayanır mı buna can
sana soruyorum dostum
zamanıdır durma!
zamanıdır susma!
biz omzumuzu çoktan dayadık
dağlara
haydi ver elini dostum
daya omzunu omzuma
çıkalım şafakta birlikte
güneşi kızıllamaya
Barış ATALAY

Karl MARKS
Ezilenlerin Yol Göstericisi
5 Mayıs 1818'de Almanya'nın Trier
kentinde doğdu. Hukuk öğrenimi gördü.
Mücadele içindeki rolüyle, dünya proletaryasının, ezilen halklarının öğretmeni,
sosyalizmin teorisyeni, tarihin yönünü
gösteren bir pusula oldu. Adıyla, yaşamıyla, öğretileriyle, 1847'de kuruluşuna önderlik ettiği Komünist Birliği'nden bu yana
tam 163 yıldır burjuvazinin korkulu rüyasıdır. Burjuvazi, Marks’ı “çürütmek” adına tüm silahlarını seferber etmesine karşın bugüne kadar Marks’ın düşüncelerini “çürütememiş”, onun düşüncelerinin bir
umut olmasını engelleyememiştir.
Marks, teorik çalışmaları içinde büyük
bir yetkinlikle ortaya koydu ki, kapitalizmin
sonrasında tek alternatifi vardır: Sosyalizm. Bu noktadan itibaren yalnız bir teorisyen değil, işçi sınıfının sosyalizm mücadelesinin fiilen de önderlerinden biri olmuştur.
1848’de yoldaşı, dava arkadaşı Engels
ile Komünist Manifesto’yu yayınladı. Bu
faaliyetleri nedeniyle bulunduğu birçok ülkeden sürgün edildi. Marks, 14 Mart
1883’de İngiltere’nin başkenti Londra’da
dünya halklarına büyük mirasını, “Marksizmi” bırakarak ölümsüzleşti...

KULAĞIMIZA
KÜPE OLSUN
Atasözü
Yalnız taş duvar olmaz
İnsan tek başına sonuç alamaz. Örgütlü, kolektif hareket etmelidir.

Deyimler
Dalına basmak
Birisinin hoşlanmadığı bir davranışta bulunup, onu kızdırmak.

Şiir
KARAGÜN DOSTU
biliyorum
matarada su
torbada ekmek
ve kemerde kurşun değil şiir.
ama yine de
matarasında su
torbasında ekmek ve kemerinde
kurşun kalmamışları
ayakta tutabilir
biliyorum
şiirle, şarkıyla olacak iş değil bu.
dalda narı
tarlada ekini kızartmaz güvercinin
gurultusu.
ama yine de
dişler arasında bıçak gibi parlar
kavgada
şiirin doğrultusu.
göz gözü görmez olmuş
tek bir ışık bile yok
yürek bir yaralı şahindir
döner boşlukta.
belki bir şiir
belki bir şiir kırıntısı
çalar kapımızı umutsuz karanlıkta
yoklar yüreğimizi
eğilir yaramıza
dağıtır korkumuzu
ve karşı tepelerden
gürül gürül bir kalk borusu
Hasan Hüseyin KORKMAZGİL

Özlü Söz

Fıkra

"Naziler komünistleri götürdüklerinde sustum. Çünkü ben komünist değildim.
Sendikacıları götürdüklerinde sustum. Ben sendikacı da değildim.
Sosyalistleri içeri aldıklarında sesimi çıkarmadım. Ben sosyalist değildim.
Yahudileri tutukladıklarında sustum. Çünkü ben Yahudi değildim. Beni götürdüklerinde, geride artık karşı çıkabilecek kimse
kalmamıştı."
Rahip Niemöller

Anadolu kasabalarından birinde jandarmalar
bir eve "kitap baskını" yapıyor. Jandarma timinin başındaki astsubayın dikkatini, duvara çivilenmiş birkaç raftan ibaret kütüphanede
bir kitap çekiyor:
"Bir Anti-Komünistin Mücadelesi"
Komutan kitabı eline alıp soruyor:
"Bu tür kitapların yasak olduğunu bilmiyor
musun?" Ev sahibi:
"Komutanım, ben anti-komünistim, zaten
kitap da öyle."
Komutan, kül yutmaz bir ifadeyle cevaplıyor:
"Fark etmez, biz komünizmin her türüne
karşıyız.”

Kıssadan Hisse
Sorumluluk
Vaktiyle her türlü maddi imkana sahip
olmasına rağmen can sıkıntısından,
hayatın yaşanmaya değmez olduğundan
yakınan bir prens vardı. Kardeşleri, arkadaşları gezer, ava gider, eğlenirken; o
odasına kapanır, sürekli düşünürdü.
Oğlunun bu haline hükümdar babası çok
üzülüyordu. Bir gün hükümdar, ülkesinin en bilge kişisini sarayına çağırtıp ona
oğlunun durumunu anlattı ve buna bir
çözüm bulmasını istedi. Bunun için
bilgeye bir hafta mühlet verdi. Bir hafta içinde bir formül bulamazsa bunun
hayatına mal olabileceğini de hatırlattı.
Yaşlı bilge üç beş gün düşünüp
taşındı; aklına hiçbir çözüm gelmedi. Bu
nedenle canını olsun kurtarmak için
ülkeyi terk etmeye karar verdi. Üzgün,
dalgın bir şekilde ülkeyi terk ederken;
bir köyün yakınında koyunlarını, keçilerini otlatan küçük yaşta bir çobanla bir
süre ahbaplık etti. Bundan cesaret alan
küçük çoban, yaşlı dostuna “Amca şu
hayvanlarıma biraz göz kulak oluver de,
ben de şu görünen köyden azık alıp geleyim, bugün azık almayı unutmuşum”
dedi. Bilge de zevkle kabul etti.
Bilge, kafası karşılaştığı olaylarla
meşgul bir halde hayvanlara göz kulak
olurken, bir keçi yavrusu kenarında oynamakta olduğu uçurumdan aşağı yuvarlanıverdi. Aşağı inip onu kurtarmadıkça, kendi kendine kurtulması da
mümkün değildi. Bilge küçük çobana
verdiği sözü doğru dürüst tutabilmek
için oğlağı kendisi kurtarmaya karar

verdi. Bu amaçla uçurumun dibine
indi. Önce oğlağı sırtına bağladı, sonra tırmanmaya başladı. Birkaç tırmanma başarısızlıkla sonuçlandı ama bilge yılmadı. Uğraştı, didindi, zorlandı
ama sonunda oğlağı yukarı çıkarmayı
başardı. Küçük dostuna verdiği sözü tutabilmek, bunun için de oğlağı uçurumdan çıkarmak bir süre kafasını
öyle meşgul etti ki, kendini bu işe o kadar verdi ki, başından geçmekte olan
olayı, canını kurtarabilmek için ülkeyi terk etmekte oluşunu unuttu.
Fakat bu durum onun kafasında bir
şimşek çakmasına sebep oldu. Şöyle
düşündü: “Bir kimse ciddi olarak bir işle
meşgul olur, bir girişimde bulunup onu
başarı ile sonuçlandırmak arzusu benliğini tam olarak kaplarsa, o kimse için
can sıkıntısı, eften püften olayları kafasına takmak diye bir şey söz konusu
olamaz.” Bu gerçek herkes, dolayısıyla hükümdarın oğlu için de geçerlidir.
Bilge artık kaçma fikrinden vazgeçip hemen geri döndü ve hükümdarın huzuruna çıkarak şu çözümü sundu:
“Hükümdarım, eğer oğlunuzun can
sıkıntısından kurtulmasını, hayata bağlanmasını istiyorsanız, ona bir sorumluluk yükleyin, zamanını kaplayıcı bir
meşguliyet verin. Can sıkıntısının,
yaşamaktan şikayet etmenin ana sebebi başıboşluktur. Oğlunuza yükleyeceğiniz sorumluluk ne derece ciddi, sonucu ne derece ağır olursa, kendini o
ölçüde can sıkıntısından kurtaracak,
yaşama mücadele ve azmi o derece artacaktır.”

