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BDP heyetinin, 23 Şubat 2013
günü, Abdullah Öcalan ve iki MİT
yetkilisi ile İmralı’da yaptıkları görüşme tutanakları, 28 Şubat günü,
Milliyet gazetesinde, ‘İmralı Zabıtları’
başlığıyla basına yansıdı. Günlerce
görüşmenin içeriğinden ziyade tutanakların kimler tarafından ve nasıl
sızdırıldığı etrafında fırtınalar kopartıldı. Oysa Beşir Atalay, daha sürecin başında “Oslo gibi olmayacak.
Her şey kamuoyu önünde, şeffaf olacak” diyordu. Ama ne zamanki görüşme notları basına yansıdı kıyamet
koptu. Tutanakların basına sızması
konusunda, AKP ve Kürt milliyetçileri
temkini elden bırakmadan üstü kapalı
birbirlerini suçladılar. Her iki taraf
da bu sızmayı “Süreci sabote etmeyi
amaçlayan girişim” olarak değerlendirdiler.
Erdoğan, İmralı görüşme tutanaklarını deşifre eden Milliyet Gazetesi’ni müzakerelere tuzak kurmakla
suçlayıp “Böyle bir haberi yapamazsınız. Süreci tıkayan bizi karşısında
bulur” diyerek tehdit ederken, diğer
yandan da; “Dikkat ederseniz ben
bu alanda çok konuşmak istemiyorum.
Ama BDP’liler maalesef ellerine verilen o notlarla ilgili hemen açıklamalar yaptılar, yapıyorlar” diyerek
BDP’lileri çok konuşmakla suçladı.
“En ufak bir rehavet bize ağır bedeller
ödetebilir” diyerek tehdit savurdu.
Kürt milliyetçileri Erdoğan’ın uya-

rıları ve birlikte “sürecin baltalanacağı” korkusuna kapılıp üst üste açıklamalar yaptılar. Tutanakların sızdırılmasının süreci sabote etmeye dönük
olduğunu savunan BDP’nin Genel
Başkanı Selahattin Demirtaş, “Barış
için gerekirse baldıran zehri içeceğini söyleyen Başbakan Erdoğan’a
karşı komplo içinde olmayız. Böyle
bir ahlaksızlık içerisinde olmayız.
Görüşme notları bizim tarafımızdan
sızdırılmadı. ... Sayın Başbakan’ın
içinin rahat olması lazım. Biz bu süreçte çözüm olanağının zeminini güçlendirmeye çalışıyoruz” diyerek “barış”tan vazgeçmeyeceklerine dair iktidarı ikna etmeye ve rahatlatmaya
çalıştı.

İmralı Tutanakları,
“Bağımsız Kürdistan”
Talebiyle 35 Yıldır Direnen,
Savaşan Kürt Halkının
Mücadelesinin Hangi
Noktaya Geldiğinin
Belgeleridir
Kopartılan bu gürültü ve toz duman içinde dikkatler, Kürt halkının
silahlı direnişinin, Bağımsız Kürdistan
umudunun tasfiyesinden uzaklaştırılmaya çalışıldı. 23 Şubat 2013
tarihi, Kürt milliyetçi hareketin tarihinde, sadece silahlı mücadelenin
değil aynı zamanda, 20 yıldır, Öcalan
aracılığı ile adım adım örülen ideo-

lojik tasfiyenin de ilanıdır. Ve İmralı
Tutanakları, “Bağımsız Kürdistan”
talebiyle 35 yıldır direnen, savaşan
Kürt halkının mücadelesinin kendi
kendine tasfiyesinin belgeleridir. Kürt
halkının ulusal-demokratik haklarının
ne idüğü belirsiz, şekilsiz “vatandaşlık” tanımları içinde boğulduğu
bu tutanaklarda, anadilde eğitim programı belirsizliğe ertelendi. Yıllarca
dillere pelesenk edilen özerklik Avrupa Konseyi’nin “Yerel Yönetimlere
Özerklik Sözleşmesi”ne indirgendi.
1999 yılında Devrimci Sol Dergisi’nin 14. Sayısında: “İmralı PKK
için bir “son”dur. Sonrası ne olacak?
Sonrasının “eskinin tekrarı” olması
mümkün değildir. Ya emperyalizmin
ve oligarşinin yedeğinde bir güç
olunacak ya devrimcileşilecektir”
tespiti yapılıyordu. Bugün, İmralı
görüşme tutanaklarından çıkan sonuç
bu tespitin doğruluğunu kanıtlıyor.
Gelinen noktada, Kürt milliyetçi hareket, devrimcileşmekten fersah fersah
uzaklaşmış, “emperyalizmin ve oligarşinin yedeğinde bir güç” olmaya
gönüllü talip olmuştur. İmralı görüşme
tutanakları bu tablonun resmidir.

Öcalan’ın Kolay ve
Masrafsız Çözümü:
Teslimiyettir
Abdullah Öcalan, 1999 yılında,
yaptığı savunmada; “Kürtler’in Demokratik Cumhuriyetle bütünleşmesi

AKP HALKIN DÜŞMANI TEKELLERİN İKTİDARIDIR

geliştikçe bu askeri anlamda da karşı
tehditten stratejik bir güç kaynağına
dönüşecektir. Çözüm bu büyük fırsatı
sunuyor. Geleceğe en büyük stratejik
yatırım oluyor. Karşılığında verilen,
artık dünyanın her tarafında verilen
ve verilmesi kaçınılmaz olan, bir
taviz olarak da görülemeyecek olan,
doğal demokratik ve kültürel haklardır. Kolay ve en masrafsız çözüm
derken bunu kastediyorum.” diyordu.
İmralı görüşme tutanaklarında; Öcalan’ın “Kolay ve en masrafsız çözüm”
önerilerinin hepsi var. Kürt halkının
kendi kaderini belirleme hakkı, ulusal-demokratik haklarından vazgeçişin
belgesidir İmralı Tutanakları. İşte
bu, Kürt Milliyetçi hareketin kendi
kendini gönüllü tasfiyesi, intiharı demek olan tarihi(!) anı, “kolay ve en
masrafsız çözüm”ü ne AKP faşizmi,
ne emperyalizm, ne oligarşi kaçırmak
istemiyor. Her fırsatta “bu sürecin
her şeye rağmen devam edeceğinin”
altını çiziyorlar.
Başbakan Erdoğan, “Bedeli ne
olursa olsun çözüm sürecini kararlılıkla sürdürüyoruz. Hayat risktir, siyaset risktir. ... Onun için silahlar
durana kadar mücadelemiz sürer, siyasetle müzakeremiz sürer. ... Bu çözüm sürecinde kim bu süreci baltalamak istiyorsa o benim de milletimin
de karşısındadır. Önümüze konulan
taş engeldir, söker atarız. Kim olursa
olsun dinlemeyiz” diyor. Çünkü Erdoğan, Kürt milliyetçilerinin içinde
bulunduğu, siyasal, ideolojik, psikolojik her türlü açmazının farkında.
AKP’nin de emperyalizmin de niyeti
“Kürt sorununu çözmek” değil hem
örgütsel hem silahlı mücadele anlamında Kürt milliyetçi hareketi
çözmektir. AKP, tasfiye hedeflerini
de gizleme ihtiyacı bile duymuyor.
Her türlü tartışmanın önüne öncelikle
silah bırakmayı koyuyor.

Asıl Felaket Kürt Halkının
Ulusal Taleplerinin
Hak Kırıntılarına
Kurban Edilmesidir
Abdullah Öcalan’ın, BDP’li milletvekilleri Pervin Buldan, Sırrı Süreyya Önder ve Altan Tan ile yaptığı

görüşmede üzerine ısrarla vurgu yaptığı konu “Yeni diyalog sürecinin
mutlaka başarıyla sonuçlanması.”
Sürecin kesintiye uğraması halinde
felaket olacağını söylüyor Öcalan.
Oysa felaketin en büyüğü, çözüm
dedikleri İmralı görüşmelerinden çıkan sonuçlardır. Felaketin en büyüğü,
35 yıldır süren ve 40 binin üzerinde
insanın hayatını kaybettiği bu savaşın
ve Kürt halkının ulusal taleplerinin
hak kırıntılarına kurban edilmesidir.
İmralı Görüşme Tutanakları açıkça
gösteriyor ki; Öcalan ile AKP arasında
uzun süreden beri süren görüşmelerde
hemen her konuda anlaşma sağlanmış.
Bundan sonraki süreç, örgütün ve
‘90’lardan beri gerçekleşmesi mümkün olmayan “barış” söylemleriyle
umutlandırılan Kürt halkının ikna
edilmesi sürecidir aslında. Öcalan’ın,
Kandil’e, BDP’ye ve Avrupa’ya gönderdiği mektupların anlamı da budur.

Kürt Milliyetçileri,
Özal’dan Beri “Siyasal
Çözüme Hazırız”,
“Masaya Oturalım” Diyor
Öcalan’ın kendisinin de, BDP heyetine ifade ettiği müzakereler süreci
yeni değildir. Öcalan yakalanmasının
hemen ardından İmralı’da “Ben zaten
‘90’ların başında artık sonuç alamayacağımızı görmeye başlamıştım”
diyerek, TC ordusunun da, gerillanın
da askeri olarak daha fazla bir şey
yapamayacağını söyleyerek oligarşiye
müzakere sinyalleri göndermişti.
Öcalan’ın devletle görüşme isteği
ve girişimi yakalanmadan önceki dönemlerde başladı. Öcalan bunu İmralı
görüşme tutanaklarında; “Özal’dan
beri teşebbüs içerisindeyim, akim
(akamete uğradı, kesintiye uğradı)
kaldı. Şimdi akamete uğramaması
lazım” diye ifade ediyor. Doğrudur.
Kürt milliyetçi hareketi kontrol altına
almak, uzlaşmaya zorlamak, hem
oligarşi, hem de emperyalizmin Orta
Doğu çıkarları için uygun koşulları
yaratmak anlamına gelen ve ABD
tarafından empoze edilen emperyalist
politika, ilk olarak Özal ile gündeme
sokuldu. Bu uzlaşma zemininde,
Kürtlerin ulusal-kültürel haklarının

verilmesi, hatta federatif sistemlerin
de tartışılabileceği ileri sürülüyordu.
Oysa ABD açısından önemli olan
Kürt halkının hakları değil, “yeni
dünya düzeni”ne uygun ortamın oluşmasıydı.
Ancak bu süreçte, oligarşinin içinde bulunduğu kriz koşulları, keskin
toplumsal çelişkilerin yaşanıyor olması ve devletin statükocu ve katı
geleneksel tavrı gibi nedenlerle, oligarşi böylesi siyasi manevralara giremedi. Tam tersine bir yandan böyle
bir demagoji yapılırken diğer yandan
oligarşi tüm gücüyle sadece askeri
operasyonlara ağırlık verdi. PKK,
tarihinin en büyük yanılgılarından
birini de burada yaşadı. Özal ile başlayan görüşmeleri ve oligarşi ile masaya oturmayı, kendisine Kürt halkının meşru temsilcisi misyonu kazandıracağı düşüncesiyle, bir kazanım gibi gördü ve o günden bu güne
sürekli ısrarla “siyasal çözüme hazırız”, “masaya oturalım” çağrısı yaptı.
Bugün İmralı süreci, bu anlamda tarihsel yanılgılarının bir tekerrürüdür.
Emperyalizmin ve oligarşinin isteği,
Kürt ulusal kurtuluş mücadelesinin
içini boşaltmak, radikal yanını törpülemek, onu uysallaştırmak ve kendisi için tehlikeli olmayacak bir çizgide anlaşma masasına oturtmaktı.
Bugün gelinen nokta tam da bu noktadır.
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Halkın Her Kesimine
Düşman Faşizmin
AKP’sinden ‘Tam
Demokrasi” Bekleyen
Öcalan
“Mesele Çözüm Yoluna Girmiştir” diyordu Öcalan. “Eski kalıp mücadeleleri bir kenara atmaları lazım”diyor ama önerdiği yenilik Kürt
halkının silahlı mücadelesinin tasfiyesi ve Kürt milliyetçi hareketin
ideolojik iflasıdır. Ancak, Öcalan bu
hem örgütsel, hem ideolojik tasfiyeyi
“Tanzimat, Meşrutiyet, Cumhuriyet,
1950 çok partili hayata geçişten çok
daha önemli, bu hepsinden daha derinlikli olacak. Başarılı olursak, yepyeni bir Cumhuriyete... Radikal demokrasi, tam demokrasi, Anadolu
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ve Mezopotamya’nın tam demokratikleşmesi” demagojisiyle kamufle
ediyor. Tam bir ideolojik sefalet, burjuvazinin bile yapamayacağı çarpıtma... AKP’nin “ileri demokrasi” safsatasına Öcalan’dan “Radikal demokrasi, tam demokrasi” desteği
veriliyor...
Tabi ki Öcalan’ın bahsettiği “yepyeni cumhuriyet” halkın iktidarı değildir. Öcalan, yakalandıktan hemen
sonra, bu günkü İmralı görüşme notlarında olduğu gibi, sekiz madde
hazırlamıştı. İmralı’dan açıkladığı
sekiz madde de “doksanlı yıllardan
itibaren bazı saptırmalara rağmen,
Kürtlerin ifade özgürlüğüne de açık
hale gelen demokratik cumhuriyet
sistemi”nden söz ediyordu. Oysa ortada ne demokratik sistem vardı ne
de ifade özgürlüğü.
Öcalan, oligarşinin kontrgerilla
örgütlenmesini hayatın her yanına
yaydığı ve Türkiye’nin her karışında
oluk oluk kanların aktığı, kayıpların,
infazların arttığı 1990’lı yıllar için
“1990’lardan sonra birlik içinde
Türkiye’de insan haklarında gelişmeler var. Bundan sonra isyan yanlıştır. Mesele çözüm yoluna girmiştir.
Barış ve kardeşlik için duyarlı olmak
gerekir” diyordu.
Türkiye’de bütün halklara zulüm
ve baskı uygulayan, bütün ezilenlerin
sesini şiddetle bastırmaya çalışan,
faşizmle yöneten oligarşik diktatörlüğe “Demokratik cumhuriyet” tespiti yapmak devrimci mücadelenin
meşru zemine sahip olmadığını söylemekle eş anlamlıydı. Öcalan bu
gün de aynı tarihsel yanılgı içinde.
Emperyalizmden ve oligarşiden demokrasi umuyor. Oysa Kürt halkının
silahlı direnişini tasfiye ettikten sonra
oligarşinin politikası yine imha ve
inkar olacaktır.

AKP’ye 10 Yıl Koltuk
Değnekliği Yaptınız!
Bir Anayasa, Bir de
Başkanlık Verin
Tutanaklarda, “AKP’yi 10 yıldır
ayakta tutan benim. ... Biz AKP’yi
çıkartan gücüz” diyor Öcalan. İşte
bu imha ve inkarın başını da o bü-

6

Tekrar Ediyoruz;
1- İmralı’da Kürt halkının özgürlüğü
değil, silahlı direnişinin tasfiyesi
tartışılıyor!
2- Öcalan ile AKP arasında silahlı
mücadelenin tasfiyesi konusunda
anlaşma bitmiştir. Şimdi yıllardır
milliyetçilikle, şovenizmle doldurulan
halkın ikna süreci yaşanıyor!
3- Emperyalizmle ve işbirlikçileriyle
uzlaşarak Kürt sorunu asla çözülemez.
4- Kürt sorununun çözümü Kürt, Türk
tüm Anadolu halklarının emperyalizm
ve işbirlikçi iktidarlara karşı birlikte
savaşındadır. Yani anti-emperyalist,
anti-oligarşik, demokratik halk
iktidarındadır!
yüttükleri ve “PKK’ye vurarak yerini
sağlamlaştırıyor” dedikleri, “PKK’yi
bitireceğiz” diyerek 10 bin kişiyi hapishanelere dolduran AKP faşizmi
çekecektir.
Ama olsun, buna rağmen Öcalan
Tayyip Erdoğan’ın başkanlığını destekleyebileceklerini ilan ediyor. AKP
politikalarıyla faşizmin kurumsallaşmasına, diktatörlüğünü sağlamlaştırmasına destek oluyor. Yeter ki
AKP müzakere masasından kalkmasın. Yeter ki hak kırıntılarıyla bu
süreç bitirilsin. Desteklemenin de
ötesinde akıl veriyor, model sunuyor
Öcalan; “Başkanlık sistemi düşünülebilir. Biz Tayyip Bey’in başkanlığını
destekleriz. Biz AKP ile bu temelde
bir başkanlık ittifakına girebiliriz.
Yalnız Başkanlık ABD’deki gibi olmalı, devlet meclisi gibi bir senato.
İkincisi, bir de halklar meclisi. Bunun
adı demokratik meclis de olabilir.
Bu da ABD’deki gibi temsilciler meclisi gibi olabilir, Rusya’daki alt duma
gibi olabilir. İngiltere’deki avam
kamarasının Türkiye versiyonu gibi”
diyor. Bunun adı da “Tarihi bir barış
ve demokratik yaşama geçiş” olacak
Öcalan’a göre.
Esasında Öcalan’ın söylediklerinin
de burjuvazi için bir anlamı yok.
Tam bir Orta Doğu politikacılığı yapıyor. Kiminle işbirliği yapmak, uzlaşmak istiyorsa onlara duymak istediklerini söylüyor. Başta Amerika’ya
mesaj veriyor. Dünya halklarının baş
düşmanı Amerikan sistemi Öcalan

için model oluyor.
Tayyip Erdoğan’ın başbakanlığındaki diktatörlüğü tartışmasız düzen içinde de kabul edilirken Öcalan
Erdoğan’ı padişah konumuna yükseltecek Başkanlık sistemine onay
vereceğini söylüyor. Başkanlık konusunda kendi partisinden bile tam
destek alamayan Erdoğan Öcalan’dan tam destek alıyor.
Elbette AKP için Öcalan gibi
bir “fırsat” sonuna kadar kullanılacaktır. Ve Öcalan’ın AKP’ye verdiği
mesaj da budur: “Kendi partinden
bile alamadığın desteği ben altın
tepside sunuyorum. Bunun kıymetini
bil. Beni kullan” diyor.

Öcalan’a Göre Üç
PKK’linin Katilinin MİT
Olması Mümkün Değilmiş
Öcalan’ın, Sakine Cansız, Fidan
Doğan ve Leyla Söylemez’in, 10
Ocak 2013’de, Paris’te öldürülmesi
konusunda söyledikleri de ibretliktir.
Bu ülkede, bütün yolsuzlukların, ahlaksızlıkların, komploların, infazların
mimarı olan MİT’e öyle sıkı bir
güven oluşmuş ki; bu katliamın MİT
tarafından yapılabileceğine inanmak
istemiyor. MİT’in yapma ihtimalini
milyonda bir ihtimal olarak görüyor.
Yapmışsa da oligarşi içi iktidar kavgasındandır diyor. Öcalan, katliamı
“Çok karanlık bir olay” olarak gördüğünü belirterek, MİT’i yalnız bırakmamak ve korumak için nasıl
çaba sarf ettiğini şöyle anlatıyor;
“Sterk ‘MİT kaynaklı’ demiş. Mümkün değil ama düşüneceksin. Milyonda bir de olsa düşüneyim, MİT
var mı? MİT de şaşırdı. Demek ki
darbe hala devam ediyor. ... Ben bir
darbeyi sezdim. Cezaevi müdürüne
‘Hakan Bey’i (MİT Müsteşarı Hakan
Fidan’ı kastediyor) yalnız bırakmamak gerekir’ dedim. Sözlü, yazılı iletişime geçtim, 5 ay önce tekrar kanal
açıldı, diyalog başladı.”
Öcalan MİT’i koruyor, MİT görüşme kanallarını açıyor. Yani al gülüm ver gülüm havasında dostça
süren bir ilişki. Ayrıca üç PKK’li
kadının öldürülmesinde, Öcalan’ın
dediği gibi, karanlık bir yan yoktur.
Her şey açıktır. Katliamın sorumlusu,
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Öcalan’ın demokrasi ve barış umduğu
emperyalizm ve işbirlikçisi AKP faşizmidir. Öcalan, AKP’ye o kadar
güveniyor ve inanıyor ki Kürt sorununu anlayabilecek tek parti olarak
görüyor. Demek ki BDP Eş Başkanı
Demirtaş’ın “Bize en yakın parti
AKP” demesi boşuna değilmiş. Öcalan AKP’nin başını belaya sokmamak
için beklerken AKP katliamlara, işkenceler, tutuklamalara devam ediyordu. Ama buna rağmen Öcalan’ın
deyimiyle savaş tırmandırılmıyor,
sabrediliyordu. Evet, inanmak güç
ama “Ergenekon’un bizden beklentisi 2002’den itibaren savaşı tırmandırmamızdı. Ben AKP’nin tam
olarak oturması ve olgunlaşması
için bilerek bekledim, sabrettim.
AKP anlar dedik. AKP darbe ile
uğraşırken başını belaya, derde sokmayalım dedik. Onlar darbelerle
uğraştılar”diyor Öcalan.
Öcalan’nın geçmişten beri, örgütünü ve Kürt halkını ikna edemediğinde en sık savurduğu tehdit “ben
yokum!” tehdidiydi. Yakalandıktan
sonra İmralı’da da çok kez yaptı
bunu. Ve çekilmelerini de KCK de
PKK’nin savaşı tam yapamamasına,
yetersizliklerine ve barış meselesinde
de dirayetsiz kalmalarına bağlıyor.
Bir önder, komutan, lider ciddiyetinden uzak “Sıkıldım geri çekildim.
Onlara ağır kelime kullanmıştım”
diyor. Öcalan’ın en sık söylemlerinden biri de, örgütün, kadroların, komutanların kendisini anlamadıklarıdır.
Öcalan yine”PKK bile beni anlamıyor” suçlamasını yapıyor. “Beni bir
ağabey ve baba gibi görüyor” diyor.
Ve ilginç bir durum; Öcalan, “Kendimi PKK’ye de, BDP’ye de kullandırtmam” diyor. Dikkat edin; MİT’e,
polise, orduya, devlete demiyor.
PKK’ye ve BDP’ye diyor...

Demokratik Özerklikte Israr
Edersek, Bu Sabote Olur
Kürt milliyetçileri, 20 yılda, adım
adım, “Bağımsız Kürdistan” hedefinden “federasyona”, “özerkliğe”
ve nihayet “demokratik cumhuriyet
içinde yer almaya” ve “devletin üniter
yapısını bozmadan çözüme” ve “yerel
yönetimlerin yetki alanlarının geniş-

letilmesine” kadar geldiler.
Öyle ki; artık eskiden hedef olan
özerkliği istemek provakatörlük, sabotörlük oldu. Öcalan, İmralı görüşmelerinde; “Biz demokratik özerklikte ısrar edersek, bu sabote olur”
diyor. Sanki Kürt halkının kurtuluşu
ilan edilecekmiş gibi “Kolektif haklar
ve Kürt reformu yasası yapılacak.
Newroz’a bunu ilan etmek istiyorum” diyor.

Çözüm İstedikleri ABD ve
Avrupa Şimdi Çözümü
Engelleyen Darbeci Oldu
Daha yakın zamana kadar; “Kürtler artık daha fazla Amerikan ve İngiliz askerlerine bağlanmak istiyorlar.”, “Gerçekte ABD’ye bağlanma,
İngilizler’e bağlanma bir ileri adımdır.(...) Yani despot bir kocadan daha
demokrat bir kocaya bağlanmadır.”(Kürt Dosyası, Rafet Ballı) diyerek Avrupa ve ABD emperyalizmine hayranlığını belirten ve onlardan
Kürt sorununa çözüm bekleyen, müdahale etmelerini isteyen Öcalan,10
bin KCK’lının hapse atılmasına
Brüksel ve ABD’de planlanan darbe diyor.

Pragmatizm Milliyetçiliğin
İkiz Kardeşidir
‘Halkın dostları ve düşmanları
kimlerdir?’, “Halkların mı emperyalizmin mi çıkarınadır?” sorularına
doğru cevap verip gereklerini yerine
getirmeyen Kürt milliyetçilerinin politikalarına bütün süreçleri boyunca
pragmatizm hakim olmuştur. Pragmatizm temelinde sol örgütlere saldırılmış yine pragmatizmin yön verdiği ittifaklar politikasıyla bölge ülkeleriyle ilişkilerini geliştirerek onlardan yararlanmayı amaçlamıştır.
Milliyetçilik ve onun uzantısı olan
pragmatizm, Kürt ulusal hareketlerini
bölge devletleri arasındaki çelişkileri
kullanma adına, onların oyuncağı
haline getirmiş ve bu ilişkilerden zararlı çıkan hep Kürt halkı olmuştur.
Öcalan’ın İmralı görüşmesinde
Suriye için söyledikleri de pragmatizmin en bayağı örneklerindendir.
Şöyle diyor Öcalan; “Suriye’de Kürt-

ler iki tarafla da görüşsünler, kim
haklarını verirse onunla çalışsınlar.
Suriye Demokratik Kurtuluş Cephesi
olsun. Kürt, Arap, Türk, Türkmen
hepsi. Suudi Selefiler çok tehlikeli,
Esad ise küçük burjuva diktatörlüğüdür.” Görüldüğü gibi kimin haklı,
kimin haksız olduğunun, halkların
mı emperyalizmin mi yararına olduğunun hiç önemi yok. Varsa yoksa
Kürt milliyetçilerinin çıkarları... Ama
maalesef, PKK pragmatizminin zararları yalnızca PKK’yle de sınırlı
kalmamış, ilkelerin, değerlerin çiğnendiği her yerde tüm devrimci harekete olmuştur.

Çekilirsek Gerilla Biter
Görüşüne Katılmıyorum
Öcalan, ne bu ülkede yaşanan 30
yıllık deney ve tecrübelerden, ne 90
yıla yakın yaşanan imha, inkar tarihinden hiç ders çıkarmamış, oligarşinin ve emperyalizmin oyunlarını,
komplolarını görmemiş gibi; kurulacak “hakikat” ve “Akil adamlar”
komisyonlarının denetiminde çekilmenin olabileceğine inanıyor ve Kandil’in savaş sistemine katılmadığını
ve onlara bu yüzden kızdığını belirterek; “Çekilirsek gerilla biter görüşüne katılmıyorum. Ben PKK’nin
yetersizliğine karşı da inisiyatif kullanacağım. Kendime güveniyorum.
Şunu iyi bilin devlet de ben de vazgeçemeyiz. Tarihi bir barış ve demokratik yaşama geçiş” olacak diyor.
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Kürt Milliyetçilerinin
Ne Teorisiyle Ne Pratiğiyle
Dev-Genç’lilikle Hiçbir
Bağı Yoktur
Öcalan, kendi gerçekliğini de,
ülke gerçekliğini de, düşman gerçekliğini de göremiyor. Sanki bir
sanal dünyada yaşıyor gibi bütün
öneri ve söylemleri. BDP heyetinden
bir Milletvekiline “Ertuğrul’a söyle
ben hala Dev-Genç’in çizgisindeyim.”
diyor. Kürt milliyetçi hareketin ne
teorisiyle ne pratiğiyle Dev-Genç’lilik
ile hiçbir bağı olmamıştır ve olamazda. Öcalan ancak bir dönek olan
ve kendi politikalarına hizmet eder
duruma gelmiş Ertuğrul Kürkçü gi-
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bilerine söyleyebilir
bunu. Dev-Genç’liler
ortak örgütlenme, ortak
mücadele ve Demokratik Halk Devrimini savundular ve hala da savunuyorlar. Kürt milliyetçileri bundan dolayı yıllarca “Kemalist”, “Misak-ı Milliyeci” dedi DevGenç’lilere.
DevGenç’liler hala Mahirler’in “Biz buraya dönmeye değil
ölmeye geldik” şiarını “Bizi asla
teslim alamayacaksınız” diye haykırıyorlar. Kürt milliyetçi hareketin
tarihi ise bunun tam tersidir. Bugün
geldikleri durum da bunun aynasıdır.
Öcalan, yine eski üstenci, sekter,
kendini beğenmiş, keskin tavırlarla
“40 yıldır Türk solunu taşıyorum”
diyor. Kürt milliyetçilerinin sırtlarında
taşıdıklarını söyledikleri sol kendi
kontrollerine aldıkları, kendi politikalarında kullandıkları soldur. Kürt
milliyetçileri devrimci solu değil,
kendine ve ideolojisine güvensiz,
güce tapan reformist, oportünist solu
eteklerinde toplamıştır. PKK, belli
bir güç olmasıyla birlikte sola karşı
küçümseyen, aşağılayan bir tutum
geliştirmiştir. Çünkü Kürt milliyetçilerinin sola bakışı hastalıklıdır. Kürt
milliyetçileri ideolojilerine güvenmediğinden oligarşiye darbeler vuran,
devrimi ilerleten örgütlere hep uzak
durmuş ve düşmana saldırır gibi saldırmıştır. Bütün sola, kullanma, kontrol altında tutma mantığıyla yaklaşmıştır.
Kürt milliyetçilerinin sol değerlendirmeleri şöyledir: “Biliyorsunuz
ve görüyorsunuz; Türkiye Sol’u bir
enkazdır. Sosyalizme göz atarken,
Türk Sol örgütlerinin durumuna bakalım. İğdiş edilmiş sol, kırk parçaya
bölünmüş sol, işe yaramaz sahte sol
-aslında sağ da böyledir günümüze
kadar, özellikle 12 Eylül’ün özel savaşında ne duruma getirildi, nasıl
bitirildi? En ufak bir muhalefeti örgütleyebildi mi? En ufacık bir hak
araması savaşımında bir adım yol
alabildi mi? Hayır. Sol bugün en da-

ğınık, en örgütsüz, en geveze, en
sonuç almaz, en ölgün ve yıpranan,
hiçbir şeye gücü yetmeyen avare takımı durumundadır.(...)” (Öcalan,
Serxwebun, sayı 107, Kasım ‘90)
Görüldüğü gibi Kürt milliyetçilerine
göre solda olumlu hiçbir özellik yoktur. En devrimci onlardır. Faşizmle,
emperyalizmle, MİT’le işbirliği yapan, uzlaşma içine girenler sola akıl
veremez. Ben “Dev-Genç’liyim” diyemez...
İmralı tutanaklarında da görüldüğü
gibi, Kürt milliyetçilerinde solu karalamak ve küçümsemek, hakaret etmek için özel bir çaba vardır. ‘90’lı
yıllarda, birçok örgütün savrulmasına
yol açan karşı devrim dalgası, sosyalizmden etkilenen Kürt milliyetçilerini de sosyalizm değerlerinden
uzaklaştırmış, milliyetçiliğe daha
fazla sarılmaya başlamıştır. Milliyetçiliğe sarıldıkça da sola düşmanlaşmıştır. Öcalan’ın BDP heyetiyle
konuşmasındaki üstencilik ve küçümseyicilik de buradan beslenmektedir.

Bize Kemalist Diyen
Sola Soruyoruz:
Sizin Çözümünüz de
Emperyalizm ve
AKP’de mi?
Ortak örgütlenme, ortak mücadeleyi savunan, Kürt sorununun çözümünü anti-emperyalist, anti-oligarşik devrimde olacağını savunan
Devrimci hareketi, sadece Kürt milliyetçileri değil, Kürt milliyetçi hareketin kuyruğundan kopamayan
oportünizm de “Kemalistlik”le eleştirdi.
Soruyoruz size; Kürt sorununun

çözümü emperyalizm ve oligarşiyle
uzlaşmakta mı?
Öcalan faşist AKP
iktidarının Türkiye’yi “tam demokrasiye” götüreceğini,
herkesin özgür olacağını söylüyor. Ne
diyorsunuz faşist
AKP iktidarından
beklenen “tam demokrasi” safsatalarına?
Amerika, AKP ve Abdullah Öcalan el ele Kürt halkının silahlı direnişini tasfiye etmek için ellerinden
geleni yapıyor.
Öcalan, “AKP’yi iktidara biz taşıdık. İktidarı onlara altın tepsi ile
sunduk” diyor. Kürt milliyetçi hareketi bunu yaparken yalnız değildi.
Oportünizm, reformizm destek verdi.
Evet, bizi Kemalistlikle eleştiren sola
“Sizin komünist düşüncenize göre
Kürt sorununa çözümünüz nedir?
Tasfiye planına alkış tutmak mı?
Siz de mi çözümü emperyalizmde
ve AKP’de görüyorsunuz?” diye
sorma hakkını görüyoruz kendimizde.
Biz her zamanki gibi M-L sandalyemizdeyiz. Doğrulansın istemezdik
ama Kürt milliyetçilerinin geldiği
nokta bizim bugüne kadar yaptığımız
tüm eleştirilerimizin itirafıdır. Açın
bakın yayınlarımıza, açın bir de İmralı
görüşme tutanaklarına bakın.

Tekrar Ediyoruz;
1- İmralı’da Kürt halkının özgürlüğü değil, silahlı direnişinin tasfiyesi
tartışılıyor!
2- Öcalan ile AKP arasında silahlı
mücadelenin tasfiyesi konusunda anlaşma bitmiştir. Şimdi yıllardır milliyetçilikle, şovenizmle doldurulan
halkın ikna süreci yaşanıyor!
3- Emperyalizmle ve işbirlikçileriyle uzlaşarak Kürt sorunu asla
çözülemez.
4- Kürt sorununun çözümü Kürt,
Türk tüm Anadolu halklarının emperyalizm ve işbirlikçi iktidarlara
karşı birlikte savaşındadır. Yani
anti-emperyalist, anti-oligarşik, demokratik halk iktidarındadır!
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BAĞIMSIZ KÜRDİSTAN İDDİASINDAN YETKİLERİ
GENİŞLETİLMİŞ YEREL YÖNETİMLERE

Uzlaşma Arayışıyla Geçen
20 Yılın Özeti-1
Kürt milliyetci
Abdullah
Kürt milliyetçileri, “Bağımsız Kürdistan”
hareketin, silahı bıÖcalan, emhedefinden “federasyona”, “otonomi de
rakmayı tartışmaya
peryalizmin
olabilir”den, “demokratik cumhuriyet içinde yer
başlamasının tarihi
çıkarlarına
yeni değildir. 20 yılbugüne kadar
almaya” ve “devletin üniter yapısını bozmadan
lık bir sürecin finaters düşçözüme”, “AB çerçevesi yeterlidir”e kadar geldiler. hiç
lidir bugünkü tarmediğini ve
tışmalar. Kürt mildüşmeyeceğiBugün ise, Kürt sorunun çözümü, “yerel
liyetçilerinin, “çöni kanıtlamayönetimlerin yetki alanlarının genişletilmesine,
züm” beklentilerinin
ya çalıştı.
Valilerin seçimle gelmesi ve yeni yapılacak
ortaya
çıkışı,
“Kesinlikle
1990’ların başına
şimdiye kadar
anayasada “nötr vatandaşlık”
dayanır. Bu beklendirekt
bir
tanımına kadar gerilemiştir.
tiler, 1990’ların baABD kuruşındaki ateşkesler,
muna ve kişipolitikalar geliştirilmiştir. Amerika
oligarşik devletten geldiği iddia edilen
lerine yönelik eylemlerimiz olmamıştır
ve Avrupa emperyalizmini, emper“mesajlar”la yaratılmıştı. 17 Mart
ve hedef seçilmemişlerdir. ABD ile
yalist kurumları, Kürt sorununu çö1993‘te, “Kürdistan halkının PKK
hiçbir savaş içinde olmadığımız halde
zecek güç olarak gören anlayış
önderliğinde barışçıl çözüm için uzatABD’nin ve istihbarat çevrelerinin
1990’ların başlarından itibaren “emtığı el karşılık bulmalıdır”, “Sınırları
PKK’yi dünya da en büyük tehlike
peryalizm değişti” teorisinden besdeğiştirmek gibi bir niyetimiz yoktur”
olarak görmesine ben şaşıyorum. Biz
lenmiştir. Oysa geçen yaklaşık 20
diyerek, tek taraflı ateşkes ilan ederek
ABD’ye ne yaptık da ABD böyle üzeyıl boyunca, “emperyalizm değişti”
başlattığı barış ve çözüm arayışları,
rimize geliyor?”, “Biz nerede ABD’nin
üzerine geliştirilen politikalar, hep
zaman zaman gündemdeki yeri azalsa
çıkarlarına saldırmışız da ABD bizim
iflas etmiştir. Buna rağmen, Karayılan
da 20 yıldır sürüyor.
üzerimize geliyor” diyordu. 15 Mayıs
bugün de “çözüme büyük katkısı
“Barış ve siyasi çözüm” arayışları,
1995, Özgür Halk, sayı 55)
olur Amerika’nın” diyebilmiştir.
‘93‘ten bu yana, Öcalan ve diğer
Öcalan başka bir röportajında;
Bazen “Çeçenistan’dan daha fazla
PKK sözcüleri, BDP yöneticileri ta“Eğer gerçekten demokrasiye inanbir statü istemiyoruz” denilmiş, bazen
rafından birçok kez yinelendi. “Barış
cınız varsa, yapmanız gereken tek
“Bask modeli” önerilmiştir. Almanve siyasi çözüm” arayışlarına ulusşey insan haklarını savunan, demokya’daki eyalet sistemi, Amerika’daki,
lararası destek bulma çabalarını emrasi mücadelesi veren bir hareket
Belçika’daki sistemler, hepsi şu veya
peryalist devlet başkanlarına, BM’ye,
olduğumuzu görmenizdir” çağrısı
bu zamanda önerildi. Çözüm olarak
AGİK‘e, Avrupa Konseyi’ne, NAyapıyordu. PKK gerçekten de hiçbir
bunca zaman içinde bu kadar çok
TO’ya mektuplar göndererek sürzaman emperyalistlere karşı eylem
şey önermiş olmak, gerçekte çözümdürdüler.
yapmamıştır. Tam tersine övgüler
süzlüğün ve politikasızlığın ifadesidir.
yağdırmıştır. Ancak, ABD, tüm bunBu kadar çok çözüm modeli milliHalkların Düşmanı
lara rağmen PKK’yi terörist örgüt
yetçilik temelindeki politikaların yaEmperyalizmden
olarak değerlendirmekten vazgeçrattığı açmazın göstergesidir. Strateji
Çözüm Beklendi
memiştir. ABD, belirtilen adımlar
ve taktiklerdeki işte bu açmazların
Kürt milliyetçi hareketi Orta Domuhasebesini yapmak yerine, sık sık
atıldıktan sonra silahsızlanmayı dağu’da, Orta Doğu barışının ve Kürt
“ha çözüldü, ha çözülecek” beklenyatmıştır.
halkının en büyük düşmanı empertileri yaratılmıştır. “Bu yıl, çözüm
5 Mayıs 2012 tarihinde, Özgür
yalizmden, Kürt halkı için, Kürt soyılı” şeklinde tespitlerle sürekli olarak
Politika’da, KCK Yürütme Konseyi
runu için çözüm bekledi. AB’ye,
“çözüldü çözülecek” beklentisi yaÜyesi Cemil Bayık, Kürt Milliyetçi
ABD’ye, NATO’ya, BM’ye, Rusratmanın kendisi bir politikaya döHareketinin emperyalist kuruluşlara
ya’ya hatta Papa’ya bile “Kürt sonüşmüştür. Bugün de aynı tarz devam
ve ülkelere onlarca kez yaptığı çağrıyı
rununu çözün” çağrıları temelinde
etmektedir.
yineliyordu. “ABD, Türkiye siyase-
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tinin parçası haline gelmiştir. Belki
de Kürt sorununun çözümündeki
muhataplardan biri de ABD hükümeti’dir. AKP kadar ABD Hükümeti
de Kürt sorununda taraf haline gelmiştir” diyerek yenilemişti.
KCK Yürütme Konseyi Başkanı,
Murat Karayılan ise 2010 yılında
yaptığı bir röportajda şöyle diyordu;
“Biz devleti yenemeyiz. Yenişememe
durumu söz konusu. Çözüm bu temelde kendini dayatan bir gerçekliktir. Uzarsa karşılıklı kayıplar daha
fazla olur.” (Ertuğrul Mavioğlu 28
Ekim 2010)
20 yıldan beri, Abdullah Öcalan’ın
“giderek tıkandı”, Murat Karayılan’ın
“yenişememe”, Bayık’ın “ABD hükümeti de Kürt sorununda taraftır”
diye tanımladıkları silahlı mücadelenin biricik amacı vardı, muhatap
kabul edilip masaya oturmak, “barış”ı
gerçekleştirmekti.
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Barış ve Siyasi Çözüm
Olsun da Nasıl Olursa
Olsun! İlke, Değer
Hak Getire
“Batı, Kosova’da çözdü , isterse
Tü rkiye’de de çözer” denilerek, Kosova’ya yapılan emperyalist mü dahalenin Tü rkiye’de gerçekleşmesi istendi, NATO’dan BM’ye hemen tü m
emperyalist kurumlara “mü dahale
edin, çözü n” çağrısı yapıldı.
Amerika’nın Irak’ı işgali açıkça
desteklendi ve “ABD’nin egemenliğindeki dü nya dü zeninin kabul
edildiği ve Orta Doğu dü zenine bir
itirazlarının olmayacağı” söylendi.
Bir emperyalist güçten diğerine,
umutlar hep emperyalist güçlere bağlandı. Avrupa Birliği’ne ü yelik sü recinde gelinen nokta, “AB çerçevesi
Kü rt sorununun çözü mü için yeterli
çerçevedir” dediler.

“Bağımsız
Kürdistan”dan
“Demokratik
Cumhuriyet”e
“Devletin Üniter Yapısını
Bozmadan Çözüme”
İmralı Hapishanesi’nin kendisi için
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“Kürt olgusunu ve sorununu algılamak
ve çözüm olanaklarını kurgulamak
açısından tam bir hakikat savaşı alanına dönüştü”ğünü ve “Pozitivist bir
dogmatik olduğunun derinliğine farkına
vardığını söyleyen Öcalan Bağımsız
devletten nasıl vazgeçtiklerini ve bunun
bir blöf olmadığını şu sözlerle açıklıyordu. “PKK eskiye göre daha makul
bir çizgide. Örneğin daha evvel bağımsız bir Kürt devleti isterdi. Bu
geçmişte kaldı. Yani artık ‘bölücü’
değil. Kürtlerin Türkiye sınırları
içinde eşit ve özgür olarak yaşamalarını istiyoruz. Şunu belirtmek isterim. Bu bir taktik değildir. Bölücülüğü
yani bağımsız devleti dışlayan süreç
1993’de başladı, 1999’da İmralı ile
başladı. Paradigma değişti.”
Karayılan bu “makul” çizginin
ne olduğunu açıklamaya şöyle devam
ediyor: “Bakın biz artık ‘demokratik
özerk Kürdistan’ diyoruz. Bu özerklikten kasıt, federasyon değildir. Sınırların yeniden çizilmesi değildir.
Devletin üniter yapısını da bozmayan
bir çözümdür. Mahalli İdareler Kanunu değişir, yerel yönetimler güçlendirilir.” (6 Mayıs 2009, Milliyet)
Karayılan sorunun nasıl çözülebileceğini ise şöyle anlatıyor; “İlk
adımda silahlar susacak... Sonra diyalog başlayacak. Diyalog yeri İmralı’dır... Kabul edilmiyorsa diyalog
yeri biziz... Bizi de kabul etmiyorsa,
siyasal olarak seçilmiş iradedir... Bu
da olmuyorsa ortak bir komisyon kurulur bir yerde, akil adamlar biraraya
gelir. Örneğin İlter Türkmen (eski
Dışişleri Bakanı ve Büyükelçi) gibi,
sizin gibi insanlar toplanır... Böyle
bir mekanizma muhatap alınır devlet
tarafından.” (5 Mayıs 2009, Milliyet)

Oligarşi ve
Emperyalizmin Her Türlü
Demagojik Söylemi
“Çözüm”e İşaret Sayıldı
Kürt milliyetçileri, emperyalizmin
yanında oligarşinin çeşitli güçlerine
de dengelere ve farklı zamanlara
göre çözüm merci olarak baktı. TÜSİAD’ın, Özal’ın, SHP’nin, Sabancı’nın, Genelkurmay’ın ve hatta
MHP’nin, Cem Boyner’in “Kürt so-

rununu çözmek istedikleri” ileri sürüldü. MHP’nin Kürt sorununa çözüm
için iktidar yapıldığı bile söylendi.
1991’de Özal iktidarının Terörle Mücadele yasasıyla çıkarttığı “kısmi af”
bile Kürt sorununun çözümü için bir
adım olacağı varsayıldı. Ancak süreç
o yönde gelişmedi. Özal’ın ölümünü
Karayılan, “1993’de Özal öldü ve
bir barış fırsatı kaçırıldı. Özal, Kürt
sorununu görebilen ve onu çözmek
için ciddi biçimde kafa yoran bir liderdi.” şeklinde değerlendirdi.
1996’da “artık Türkiye’nin bu kirli
savaşı daha fazla sürdüremeyeceği,
Avrupa ve ABD’nin baskılarına
karşı daha fazla direnemeyeceği”
öngörüsünde bulunup “96 gündeminde masa var” tespitinde bulunulmuştu. Ama 96’da da, 97’de de
ve sonraki on yılda da masa görünmedi. “Bağımsızlık mücadelemizin
bu final yılında... halkların bağımsızlık ve özgürlük umutları... başarı
zeminine her zamankinden fazla
kavuşmuştur.” denildi. (5. Ortadoğu
Konferansı, Özgür Halk, 15 Temmuz
1998)
1999’da Duran Kalkan tarafından,
“Gittikçe... olgunlaşan bir yaklaşımın
var olduğunu kısmen hissediyoruz.
Bu bundan sonraki sürecin olumlu
yönde gelişebileceğine biraz işaret
veriyor” denildi.
2005’e gelindiğinde ise yine Karayılan tarafından ABD’nin Irak’ı
işgalinin ardından çözümün “Irak
modeli” olabileceği söyledi.
Bu tespitlerle gelişen süreç, günübirlik değişen politikalar, stratejiler
ve taktikler, hem Kürt milliyetçi hareketinin yaşadığı savrulmayı, hem
de çözüm politikalarının iflasını bir
kez daha gözler önüne seriyordu. Bu
tespitler bir diğer yanıyla da
PKK’ni2n siyasi iradesini ve insiyatifini de zayıflatmıştı.

Kürt Milliyetçileri,
Çözüm Arayışı ve
Beklentisinden Hiç
Çıkmadılar
20 yıldır, “barış”, “uzlaşma” adına,
“Taktik” adına yapılan defalarca ateşkesler ilan edildi. AKP iktidarı ordu
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karşısında güçlenirse “barış masasına”
oturulacağı savunuldu ve oligarşi içi
çatışmada AKP iktidarı desteklendi.
Oligarşiye ve emperyalizme rüştünü
ispatlamak için devrimci ve direnen
sol ile arasına mesafe koydular. Nasıl
ki bir ülke için “hapishaneler o ülkenin aynasıdır” denirse, devrimci,
yurtsever örgütler için de tutsaklarının
hapishanelerdeki tavırları o örgütlerin
“aynası”, geleceklerinin işaretleridir.
Kürt milliyetçi hareketi, 2000 yılında
dayatılan F Tiplerine karşı direniş
tavrı geliştirmemesi bir yanı, direnenleri suçladılar. Barış, uzlaşma politikalarını eleştiren devrimcilere karşı
düşman gibi saldırdılar. Devrimciler
katledilirken “Farkımızı Koyduk İyi
Oldu” dedi Öcalan.
Bu gün gelinen nokta ise 1993 yılından bu yana devam eden sürecin
en geri noktasıdır. Sürecin son rötüşları
yapılmaktadır. Kürt Milliyetçi hareketin “bağımsızlık” hedefinden vazgeçmesi, sosyalizmin etkilerini de tamamen reddetmesi sonucu bugün geldiği yer, mevcut faşizm koşullarında
kendilerine de bir yer verilmesidir

Emperyalizme ve
Oligarşiye “Biz Onlar
Gibi Değiliz!”
Mesajı Verdiler
Kürt milliyetçiliğinin “yalnız biz

savaşıyoruz, herkes devletin destekçisi, herkes Kemalist, herkes şoven”
söylemlerine, Türkiye topraklarında
her gün güçlenen, halkın adaletini
savunan, devrim için savaşan Devrimci Sol, büyük darbe vurdu. Özellikle de Kürdistan’da halka karşı savaşı yöneten generallerden Kürt kasabı olarak bilinen Hulusi Sayın, bizzat katliamlara katılan, işkence yapan
Temel Cingöz ve İsmail Selen’in cezalandırılmasından sonra, Kürt milliyetçisi PKK birdenbire en üst düzeyde Devrimci Sol’a karşı tavır almaya başladı. Karalama, yalanlar,
oligarşiye yaranmak için iletilen mesajlar birbirini takip etti. İşkenceciler,
en büyük halk düşmanları, MİT ajanları, askerlere katletme ve işkence
emirleri verenler, savaşın kurmayları
PKK tarafından birdenbire “barışçı”,
“ılımlı” generaller olarak ilan edildiler: “Onlar bir şeyler yaptıklarını
sanıyorlar. General Selen ve Ersöz’ü
öldürdüler. İki tane çok ılımlı (ölçülü, insansı, makul) komutanı öldürmekle ne yaptılar? (Abdullah
Öcalan, Turkish Daily News, 4 Aralık

1991)
Spekülasyonlar aralıksız sürdürüldü. Devrimci Sol’un Kürt sorununda “çözüm”den yana olmadığı
iddia edildi. Bu saldırılarla amaç
Devrimci hareketi karalamak, etkisini
azaltmak ve düşmana “bakın, biz
onlar gibi yapmıyoruz” demekti.
Düşmana kendilerinin düzene düşman
olmadıkları mesajını iletmek için
adeta çırpındılar. Öcalan daha 1991’de
yaptığı röportajlarda “Biz belki anlaşırız da. Fakat çok çatapatlar yani.
Bir tanesini hizaya getirmek çok
zor. Terörist mi diyelim artık çok ilkeller.”diyordu. Hizaya getirilmesi
çok zor olan örgüt Devrimci Sol’du.
(Cumhuriyet 7.12.1991, A. Öcalan
röportaj)
Evet, oligarşi bizi yola getiremedi.
Onlar da aynı şeyi söylüyor. Herkesi
yola getirdik bir sizi getiremedik diyor. Kızıldere’nin adı değişti siz değişmediniz” diyorlar. Oligarşi hala
bizi yola getirmek için uğraşıyor.
Kürt milliyetçi hareket ise “biz
değiştik” “yola geldik” diye kendilerini paralıyorlar oligarşiye kendilerini kabul ettirmek için.
İmralı süreciyle emperyalizme ve
oligarşiye kendinizi kanıtlama fırsatı
doğdu. Ancak kağıt üzerine çizilen
yol haritaları hiç de pratik gerçeğe
uymuyor.
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Sürecek

bugün de baskı ve zorla engellenemeyecektir. İlgililere Nazım Hikmet’in sözleri ile sesleniyoruz: Kavga
davetiniz kabulümüzdür!” dedi.
“Devrimci Avukatlar Onurumuzdur”, “Baskılar
Bizi Yıldıramaz” sloganları ile yapılan eylemin ardından,
meslektaşlarını sahiplenirken saldırıya uğrayıp yaralanan
avukatlar için suç duyurusunda bulunuldu.

Kavga Davetiniz Kabulümüzdür!
1 Mart günü İstanbul Adliyesi’nde bir araya gelen
ÇHD’li avukatlar, devrimci avukatlar üzerinde sürdürülen
baskılara, gözaltı ve tutuklama terörüne karşı eylem
yaptı.
“Gözaltılar Tutuklamalar Baskılar Bizi Yıldıramaz”
pankartının açıldığı eylemde Zeycan Balcı Şimşek tarafından bir konuşma yapıldı. “Polislerinizi bizim üzerimize sürebilirsiniz, coplarla, biber gazlarıyla bize saldırabilirsiniz ama ÇHD derneğinin mücadelesinden
vazgeçiremezsiniz” diyen Şimşek, tutsak meslektaşları
serbest bırakılana kadar mücadelelerine devam edeceklerini vurguladı.
ÇHD adına hazırlanan açıklamayı ise Raziye Öztürk’e
bıraktı. Öztürk açıklamada, “Devrimci avukatlık onlarca
yıllık bir gelenektir. Bu gelenekten doğan avukatlık
pratiği geçmişte kanla katliamla engellenemediği gibi,
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Devrimcilere Saldırmanın, İktidarın Elini Eteğini Öpmenin
Ödülü; Ferit Şahenk En Zenginlerde Birinci Sıraya Yerleşti!

AKP Halkın Düşmanı Tekellerin İktidarıdır!
Halk Açlık ve Yoksulluk İçinde Yaşarken
Milyarder Sayısı 34’ten 45’e Çıktı!
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Fransa'da 1800'lerde ünlü Avukat
Bernyer fakirlik içinde ölürken, genç
meslektaşları;
Üstat, “ayaklarınızın altına altın
torbaları koymuşlardı, neden almadınız?..” demişler.
“Almak için eğilmek lazımdı”
demiş Bernyer...
Yukarıdaki örnekle yan taraftaki
resmi birlikte düşünün.
2010 yılında “Ekonominin Yıldızları Gecesi”nde Başbakan Erdağan’a “Yılın Lideri Ödülü” veriliyor.
Doğuş Grubu’nun sahibi Ferit
Şahenk’e de yılın en başarılı işadamı
ödülü veriliyor. Yılın “en başarılı
işadamı” Ferit Şahenk Başabakan’dan
ödülünü böyle alıyor. Erdoğan’ın
önünde iki büklüm olmuş.
Resimdeki görüntünün karşılığını
almakta gecikmiyor Şahenk... Uzun
süre muallakta kalan Marmaray ihalesi Şahenk’in Doğuş Grubu’na veriliyor. Marmaray anlaşması yapılır
yapılmaz Başarılı işadamı Şahenk,
sahibi olduğu NTV’den Erdoğan’ın
hoşuna gitmeyen spikerinden program
yapımcısına kadar tüm televizyoncuları kovdu. Bunun üzerine Erdoğan’dan yeni ihaleler aldı. Hatta Erdoğan koltuk çantası gibi nereye
gitse Şahenk’i de yanında götürdü.
Sadece Türkiye değil, deniz aşırı ülkelerde Şahenk ve onun gibiler için
ihaleler bağladı.
Her şey karşılıklı... Şahenk Star
gibi yeni televizyonlar aldı. Oradan
da, Erdoğan’ın işine gelemeyen
televizyoncuları kovdu. Doğuş Grubu’nun televizyonları Erdoğan’ın yayın organı gibi çalışmaya başladı.
AKP’nin hedefinde kim var? Doğuş’un televizyonları onun aleyhinde
başladı yayınlara.
Star TV, adeta dizi film yapar
gibi DHKP-C aleyhtarı yayınlar yaptı

ve yapmaya devam ediyor.
Neden? Başarılı işadamı Şahenk görüyor çünkü, AKP’nin
her politikasının karşısında
DHKP-C var. AKP’nin bunun
için özel bir talimat vermesi gerekmez Şahenk’e çünkü o, “başarılı” bir işadamı. Nasıl el etek
öpeceğini de, kime nasıl saldıracağını da bilir...
Erdoğan da Şahenk’in devrimcilere saldırmasını karşılıksız
bırakmıyor. Girdiği her ihaleyi
kazanıyor Şahenk’in Doğuş Grubu...
Başbakan Erdoğan’ın önünde yerlere kadar eğilmesinin, devrimcilere
saldırmasının karşılığını alıyor.
Doğuş Grubu’nun sahibi Ferit
Şahenk, Forbes dergisi tarafından
hazırlanan yılın en zengin 100 Türk
işadamı listesinde Ferit Şahenk 3
milyar 400 milyon servetiyle üçüncü
sıradan birinci sıraya yükseldi.
Emperyalizmin ve onun işbirlikçisi
AKP’nin politikalarıyla daha da yoksullaşan, açlığa mahkum edilen milyonlarca halkın sırtına basarak, FORBES’in en zenginler listesinde yükseliyor bu kan emici, sömürücü asalaklar.

EN ZENGİN 10 DOLAR
MİLYARDERİ
1- Ferit Şahenk 3,4 milyar dolar
2- Semahat Arsel 3,2 milyar dolar
3- Hüsnü Özyeğin 3,1 milyar dolar
4- Murat Ülker 3,1 milyar dolar
5- Filiz Şahenk 3.0 milyar dolar
6- Rahmi Koç 2.9 milyar dolar
7- Şarık Tara 2.8 milyar dolar
8- Ali Ağaoğlu 2.7 milyar dolar
9- Suna Kıraç 2.6 milyar dolar
10- Erman Ilıcak 2.5 milyar dolar

Hepiniz tanırsınız onları. Halk
yoksullaştıkça, açların, işsizlerin
sayısı çoğaldıkça daha da zenginleşir
bu asalaklar. Onlar zenginleştikçe,
yatları, katları çoğaldıkça, enseleri
yağ bağlayıp kalınlaştıkça, açlar, işsizler ordusu büyüyor. Sadakaya alıştırılmaya çalışılan, yoksulluğu “kader”
görüp kabullenmeleri istenen milyonların yoksulluğu büyüyor.
Listedeki Türkiye’nin en zenginlerinin isimlerine bir kez daha bakın.
Orada kazandığı bir tek kuruş için,
bir tek damla alınteri dökmüş biri
yoktur. Dikkatle bakın resimlerine;
hepsinin boyunları yağ bağlamıştır.
Onlar halkların kanlarıyla beslenirler… Milyonlarca işçinin, emekçinin döktükleri alınterleri, kanlarıyla
kararlar holdinglerinin, gökdelenlerinin, rezidansların harcını… Doymak
bilmez hiçbiri. “Açım! Doymuyorum!
Doymuyorum!” diye haykırırlar Sakıp
Sabancı gibi.

Soygun ve Yağmada Sınır
Tanımıyor Tekeller, Kanlı
Dolarlarına Her Sene
Yenileri Ekleniyor
Hepsi milyar dolarlarla ölçülüyor
bu servetlerin. Asgari ücretin 773
lira olduğu düşünülürse aradaki uçu-
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rumun, yaşanan adaletsizliğin boyutu
açıkça ortaya çıkacaktır. Açlık sınırı
1061 TL, yoksulluk sınırı 3354 TL…
Asgari ücret 773 TL… Bu para dört
kişilik bir aileye ancak 1 hafta yetiyor… İşsizlik oranı AKP’nin istatistik
oyunlarına göre yüzde 9,2’dir. Ancak
gerçek rakamlar resmi rakamların
en az iki katı. Yüzde 70’i işgücünün
dışına atılan kadınlar işsiz bile sayılmıyor.
Zenginlerin toplam serveti ise son
yedi yılın rekorunu kırdı. Listeye
giren en zengin 100 kişinin serveti
bu bir yıl içerisinde 24,75 milyar
dolar artarak 117,85 milyar dolara
çıkmış. Türkiye ekonomisi 2012’nin
ilk üç çeyreğinde yüzde 2,6 büyürken, bu işbirlikçi tekelcilerin kişisel
servetleri yüzde 25,8 artmış.
Kan emici tekeller millyar dolarlar
kazanırken halkın durumu nedir?
İşte halkın durumu: “Türkiye'de
her 100 aileden 17'sinin geliri 600
liradan daha az. Her Yüz aileden
14'ünün geliri 601 lira ile 800 lira
arasında. Yani her 100 Aileden 31'i
açlık sınırının altında yaşıyor.
Her 100 aileden 42'si 801 ile
1200 lira arasında. Hepsini toplarsak,
her 100 aileden 72'si yoksulluk sınırın
altında yaşamaktadır.
İşbirlikçi tekellerin parayı nerden
kazandığı ortadadır. Halkın yüzde
31’i açlık, yüzde 72’si yoksulluk sınırının altında yaşarken 100 kan
emici tekelin serveti 24.75 milyar
dolar artıyor. Başbakan Erdoğan’ın
her gün çıkıp televizyonlardan övünerek söylediği Türkiye’de kimlerin
nasıl büyüdüğü açıktır.
Nüfusun yüzde 72’sinin yoksulluğu pahasına işbirlikçi tekeller servetlerine servet katıyorlar. Onlar için
gecelerini gündüzlerine katarak istedikleri yasaları çıkaran, teşvik, yardım vs. ile, açıktan ya da gizli halkın
cebindekine el koyup onların kasalarına aktaran AKP’nin eliyle…
Sahibinin sesi uşak medya günlerdir bu kan emici asalakları yerlere
göklere sığdıramadı. Bu kan emici
asalakların bu servetlerini nereden
ve nasıl kazandıklarına en iyi örneği,
adı birkaç yıldır en zenginler listesinde

yer alan ve medyanın kendisini “hamallıktan bu seviyeye geldi” diyerek
tanıtmaya çalıştığı Ali Ağaoğlu’nun
kendisi bakın nasıl anlatıyor:
“... Türkiye’deki yapı stokunun
yüzde 70’i oturulacak düzeyde değil.
İstanbul’un deprem kuşağında bir
şehir olduğunu devlet, 1998’de yapılan statik hesaplarla kabul etti. Türkiye’de yıllar önce inşaat malzemesi
inanılmaz kötüydü. Deniz kumu ve
balçıkla yapılan beton kullanılıyordu.
Herkes gibi biz de kullandık. İnşaatlarımıza mühendis eli değmiyordu.
İstanbul’un yüzde 50’si canlı canlı
tabutlarında yaşıyor... Makyajla binalarımızı güzelleştirmeye, sağlamlaştırmaya çalışıyoruz...” (Milliyet,
18 Mayıs 2009, aktaran 10.10.2010
Yürüyüş dergisi)
Forbes Yazı İşleri Müdürü Handan
Bayındır: “Listeye göre; enerji, finans
ve madencilik servet kaynağı olarak
ön plana çıkıyor. Demir yolu taşımacılığı, kömür ve meyvecilik geleceğin parlak işleri olarak görülüyor.
Gayrimenkul, 87 zenginin servet
kaynağında önemli bir yer teşkil ediyor” diye açıklıyor zenginliklerinin
kaynaklarını. “Kentsel Dönüşüm”
projesiyle amaçlananı, ve projenin
asıl olarak kimlere hizmet ettiğini
gösteriyor bu gerçek.

Milyar Dolarlık Ailelerden
İlk 5 Yine Değişmedi: Koç,
Sabancı, Şahenk, Ülker ve
Tara Aileleri
FORBES dergisinin hazırladığı
milyarderler listesinin bizce asıl ismi,
kazançlarını sağlama yöntemleri nedeniyle “kan emici asalaklar listesi”dir. Ülkemizden en zenginlerin
yer aldığı bu asalaklar listesi, ülkeyi
gerçekte kimlerin yönettiğini, düzenin
asıl olarak kimin hizmetinde olduğunu
gösterir bize.
Bu listenin en üst sıralarında yer
alan 28 aile zenginlikleri ve bu zenginliklerini elde ediş yöntemleriyle
açlığımızın, yoksulluğumuzun gerçek
sorumlularıdır. Halkın çektiği tüm
acıların sorumlusu onlardır. Açlığımız,
yoksulluğumuzla milyarderlerin servetleri arasında bağ kuramamak, bu

zenginliklerinin kaynağının gizlenmesine, masumlaştırılmasına ve meşrulaştırılmasına neden olur.
Elbette yalnızca açlığımızın, yoksulluğumuzun nedeni olmakla sınırlı
değildir sorumlulukları. Aynı zamanda
bu zenginlik halklar için daha çok
baskı ve zulüm demektir. Daha fazla
karakol, hapishane, daha fazla işkence
daha fazla katliam demektir. Hapishanelerin kan gölüne dönmesi, ülke
tarihinde en fazla tutuklu hükümlü
sayısına ulaşılması, uygulanan ağır
tecrit koşulları… Hepsi onların zenginliklerine bir zarar gelmemesi, bu
sömürü ve soygun düzenini rahatlıkla
sürdürülmesi içindir.
Türkiye’nin tüm politikalarını belirleyen, emperyalizmin uşağı bu kan
emici asalaklardır. Tüm zenginliklerimizi emperyalizme peşkeş çeken,
emperyalistler adına dünya halklarının
ülkelerinin işgal edilmesine, kanlarının dökülmesine ortak edilmemizin
sorumlusu kanımızı sömüren bu asalaklardır.

Onları Bu Kadar Semirten
de, “Pasta”da Kendine de
Pay Kapma Hesabı Yapan,
Efendilerinin Önüne
Atacağı Kemiklerle
Beslenen AKP İktidarıdır

Sayı: 355

Yürüyüş
10 Mart
2013

İstisnasız tüm iktidarların politikalarını belirleyen emperyalistler ve
işbirlikçisi tekellerin çıkarlarıdır.
Halk, halkın çıkarları yoktur bu politikalarda… yoksa işsizliğin, yoksulluğun, açlığın bu denli artması
nasıl mümkün olabilirdi?
Bakmayın “ekonomimiz gelişiyor,
büyüyor… ekonomimiz dünyada bilmem kaçıncı” vs diye böbürlenmelerine. Gelişen ve büyüyen tekellerin
kasalarıdır. Halkın cebine tek bir
kuruş fazladan girmemiştir bu politikalarla. Tam tersi cebindeki son
kuruşu da almaya girişmiştir soyguncu AKP iktidarı.
Her dönem vergileri, harçları artırarak ya da yeni yeni vergiler,
harçlar çıkarılarak; elektrik, su, doğalgaz, ulaşım vb akla gelen her
şeye zam yapılarak: Sağlığı, eğitimi

MİLYARDER SAYISI 34’TEN 45’E ÇIKTI!
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ticarileştirerek, “kentsel dönüşüm”
adı altında milyonlarca evin yıkılmasının önünü açarak… zaten emeklerini sömürerek soydukları halkın
cebindeki son kuruşlara dahi göz diken, verdiği ihaleleriyle bunları tekellerin kasalarına akıtan AKP iktidarıdır. Yurt dışına yaptığı hemen
her seyahatte yanına patronları alması,
onlar için, onlar adına anlaşmalar
yapması, ihaleler ayarlaması; konu
halklara gelince “teröre karşı işbirliği”
denilerek baskı ve terörü büyütme
çabaları, AKP’nin gerçekte kimin
iktidarı olduğunu gözler önüne seriyor
tüm çıplaklığıyla.
Listedeki asalak milyarderlerin
sayısının her sene artması, sermayelerinin katlanarak büyümesi AKP iktidarının eseridir. Hiçbir iktidar, emperyalizme ve yerli işbirlikçisi tekellere hizmette AKP’ye yaklaşamamıştır.

Sayı: 355

Yürüyüş
10 Mart
2013

Bu Adaletsizliğin Sebebi
Kapitalizmdir
Böyle bir düzen kabul edilemez!
Bir yanda milyar dolarlarla oynayan birkaç asalağın, diğer yanda
açlık ve yoksullukla boğuşan milyonların olduğu düzen, bu kan emicilerin tepesine yıkılacaktır. Bu soygun düzeni sonsuza kadar yaşayamaz.
Kapitalizm, bu bir avuç kan emici

asalağa milyonları sömürme ayrıcalığı
tanıyor. Her şeyiyle kar üzerine kurulu
bu düzende, insana ait hiçbir şey bırakmamacasına sömürülür milyonlar.
Bir avuç asalak ellerinde bulundurdukları üretim araçlarıyla, diğer tüm

Dinleyin arkadaşlar
Bir atasözümüz var
Biri yer biri bakar
Kıyamet ondan kopar
Kıyamet dedikleri
Ha koptu ha kopacak
Yoksuldan halktan yana
Bir dünya kurulacak
Görmüşler ileriyi
Atalarımız demek
Herkese yeter dünya
Herkese yeter ekmek
insanların kendilerine köle yapılması
üzerine kuruludur bu sistem. Halkın
çıkarına yönelik tek bir şey yapılmazken, tekelcilerin her istediği anında yerine getirilmeye çalışılır.
Emperyalizme bağımlı ülkemizde
sömürü katmerlidir. Bu nedenle başkaldırıyı engellemek için faşizm ile
yönetilir ülkemiz. Halklar birbirine
düşürülür, işkenceler, tutsaklıklar,

“Evimizi Yıkanın Villasını Yıkarız!”
Küçükarmutlu halkı yıkımlara karşı birlikte mücadeleyi örgütlemek için
halk toplantıları düzenliyor. Bu halk toplantılarının ilki 3 Mart günü
Karanfilköy Meydanı’nda yapıldı. Yaklaşık 300 kişinin katıldığı halk toplantısında Büyükarmutlu, Küçükarmutlu mahallelerinin muhtarları ve
komisyon üyeleri konuşma yaptılar. Küçükarmutlu halkından 100 kişi
mahalle meydanından yürüyerek Karanfilköy meydanına gittiler. “Evimizi
Yıkanın Villasını Yıkarız”, “Armutlu
Halkındır Halkın Kalacak”, “Armutlu
Halkındır Rantçıların Olmayacak” sloganlarıyla, alkışlarla yapılan yürüyüşün
ardından mahalle meydanında konuşmalar yapıldı. Birlik olmanın gerekliliğine vurgu yapılan konuşmalarda,
“Aramıza girmeye çalışan işbirlikçilere
asla izin vermeyeceğiz.” denildi.
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katliamlarla ayakta kalmaya çalışır
düzen. Bu sömürü düzeninin sahipleri
halklara düşmandır. Tüm iktidarları
halk düşmanıdır.

Kıyamet Böyle Kopacak!
Kapitalist sömürü sistemi, gelir
dağılımında yarattığı adaletsizliğin
boyutlarıyla kendi sonunu getiriyor
esasında. Zenginlerin bir avuç, açların
ve yoksulların milyonlar olmadığı
bir düzen kurmak mümkün. Bu düzen
sosyalizmdir.
Sosyalizmde emek ve insan en
yüce değerlerdir. Ancak sosyalizmde
“Herkese yeter dünya, Herkese yeter
ekmek”
Bu kan emici asalaklara ve onların
iktidarlarına ihtiyacımız yok. Bu düzeni başlarına yıkarak kurtulabiliriz
ancak onların egemenliğinden. Bizim
alınterimizle, kanımızla beslenen kan
emici asalaklara dur diyecek olan
bizleriz yalnızca. Onları alaşağı edecek, onlara “kıyametlerini yaşatacak”
güç fazlasıyla var bizde… Alişanlar
bize yol gösteriyor. Nasıl savaşılacağını, yıkılmaz denilen, girilmez
denilen yerlere nasıl girilip beyinlerinde kıyametler yaratılabileceğini
gösteriyor.
Biz halkız, 75 milyonuz. Onlarsa
bir avuç sadece. Örgütlü halk yenilmez. Örgütlenirsek yenilmez oluruz,
bu sömürü ve zulüm düzenine son
veririz.

Küçükarmutlu
Devrimcidir Düzene
Bırakmayacağız!
Küçükarmutlu’da, Halk Cepheliler tarafından 3 Mart günü cem
evinde yapılacak olan Demir Çeneli
Melekler filminin gösteriminin duyurusu için 2 Mart günü Armutlu’ya
ozalitler asıldı. Halk Cephesi’nin
başlattığı “Faşizme Karşı Demokrasi
Keyfi Tutuklamalara Karşı Adalet
İstiyoruz” kampanyasının afişlerinin
asılmasına da başlandı. Küçükarmutlu’nun çeşitli yerlerine afişler
asıldı.

AKP HALKIN DÜŞMANI TEKELLERİN İKTİDARIDIR

Halkımıza Duyurulur!

Basında Çıkan
Başbakan Erdoğan’a
Suikast Haberleri YALANDIR!
Devrimci Halk Kurtuluş Cephesi
Basın Bürosu’nun basında yer alan
Başbakan Erdoğan’a DHKP-C’nin
“suikast düzenleyeceği” haberlerine
ilişkin yaptığı 2 Mart 2013 tarihli
ve 405 No’lu açıklamasını yayınlıyoruz.
1 Mart 2013 tarihli gazete ve
televizyonlarda “Başbakan’a suikast son anda engellendi”, “Başbakan’a suikast hazırlığı yapan
timden kroki ve haritalar çıktı”
türünden haberler yer almıştır.
Haberlerde şöyle denmektedir:
“Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’a
geçtiğimiz yıl düzenlenen suikast girişiminin detayları ortaya çıktı. Erdoğan’ın oturduğu Subayevleri yakınlarındaki keşfin ardından bir kafede silah ve mühimmat alışverişi
yapan DHKP-C örgütü üyelerine yönelik operasyonlarda, Başbakan’ın
evinin olduğu bölgeyi gösteren harita
ve krokilerin yanı sıra hakim ve
savcılara ait evlerin ve araçların
fotoğrafları ele geçirildi.
Erdoğan’a suikast hazırlığı içinde
olduğu iddia edilen DHKP-C örgütü
üyelerine yönelik takip, terör örgütünün Çorum sorumlusu Umut Ş.’nin
diğer örgüt mensubuyla yaptığı görüşmeyle başladı. Umut Ş. konuşmada
‘Başbakan’ın Subayevleri’nde bulunan evinin yakınlarında bir arkadaşımız var. Gerekli keşifler tamamlandı’ deniyor. (Milliyet, 1 Mart 2013)
Haberin devamında “Güvenlik
güçleri bir yıl boyunca örgüt elemanlarını takibe aldı. Sakarya Caddesi’nde bir kafede silah ve mühimmat
alışverişi yapıldığı tespit edildi. Eylem
için hazırlıkların tamamlandığı anlaşılınca operasyon başladı. Örgüt
üyesi İlhan K. iki silah ve çok sayıda
mermi ile birlikte yakalandı. İlhan
K.’nın bağlantıda olduğu zanlılara

yönelik operasyonda DHKP-C terör
örgütünün Ankara sorumlusu Emel
K. ve çok sayıda örgüt üyesi gözaltına
alındı” diyor. (Milliyet, 1 Mart 2013)
GAZETE VE
TELEVİZYONLARDA
ÇIKAN HABERLERİN
HEPSİ YALANDIR!
1- Yukarıda adı geçen kişilerin
örgütümüzle hiç bir ilişkisi yoktur.
Son dönemde silahlı eylemlerimize
engel olamayan AKP’nin polisi örgütümüz üzerinden halkın değişik
kesimlerine yönelik saldırılarını meşrulaştırmaya çalışmaktadır.
2- Daha önce de gazetelerde Başbakan Erdoğan’a yönelik 3 kez suikast
girişiminde bulunduğumuz yazılmıştır. Bu haberlere cevap vermiştik.
Tekrar ediyoruz: Erdoğan’a yönelik
sadece bir kez 2003 yılında 122 insanımızın öldüğü F Tipi Tecrit politikalarındaki sorumluluğundan dolayı
Erdoğan’ın oğlunun düğününde gelin
arabasının geçeceği güzergaha bombalı tuzak hazırlığımız olmuştur. Bunun dışında ne Erdoğan’a, ne de ailesine yönelik bir eylem hazırlığımız
olmamıştır. 2 Mart 2013 tarihli
gazete ve televizyonlarda çıkan haberlerin hepsi yalandır.
3- Bugün 75 milyon insanın telefonunun dinlendiği bilinirken haberde
geçen ‘Başbakan’ın Subayevleri’nde
bulunan evinin yakınlarında bir arkadaşımız var. Gerekli keşifler tamamlandı’ şeklindeki telefon konuşması tam bir komedidir. Çocuklar
bile inanmaz ona...
4- Ankara’nın her tarafında bir
devlet kurumu vardır. Yine Türkiye’nin her ilinde, her ilçesinde, her
kasabasında, her mahallesinden bir
polis karakolu ve çeşitli devlet kurumları vardır. Ve kameraların ol-

madığı karakol, devlet dairesi, sokak,
cadde yoktur. Ülkemizde yaşayan
herkesin bu kameralardan birinde
görüntüsünün çıkmaması imkansızdır.
Polis gözaltına alıp tutuklamak
istediği kişileri “istihbarat çıkartıyordu, kamerada görüntüsü var” diyerek elde ettiği kamera görüntülerini
delil olarak kullanmaktadır. Polisin
basına yansıttığı “istihbarat çıkartıyorlardı, işte görüntüleri” diye gazete
ve televizyonlarda yaptırdığı haberler
de yalandır.
5 - Bu haberler maksatlı yapılan
haberlerdir.
Bu haberlerin amacı;
Bir: Bu tür haberlerle devrimci
demokratik kurumlara yönelik yeni
bir saldırı hazırlığı yapılmaktadır.
Yalan haberlerle AKP’nin düşünce
ve örgütlenme özgürlüğüne yönelik
estirdiği faşist terörü meşrulaştırılmak
istenmektedir.
İki: Haberde adı geçen kişiler
örgütümüzle ilişkilendirilerek “Başbakan, hakim ve savcılara yönelik
suikast hazırlığı içindelerdi” denilerek
mahkeme süreci üzerinde etkide bulunmak istenmektedir.
Burjuva basınını uyarıyoruz:
AKP’nin düşünce ve örgütlenme özgürlüğüne yönelik saldırılarına ortak
olmayın.
Devrimci, demokrat, ilerici, AKP
gibi düşünmeyen halkın her kesimine
yönelik estirilen faşist terörü meşrulaştırmayın.
Faşizm kendisi gibi düşünmeyen,
kendi iktidarını desteklemeyen her
kese, her düşünceye düşmandır. Bugün devrimci, demokrat ilerici kesimlere vuran terör yarın döner sizi
de vurur.
YALAN SÖYLEMEKTEN
VAZGEÇİN! AKP’NİN
SUÇLARINA ALET OLMAYIN!

MİLYARDER SAYISI 34’TEN 45’E ÇIKTI!
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Milliyet Gazetesi

MİT’in, Kontrgerillanın
Sözcülüğünü Yapıyor!

Sayı: 355

Yürüyüş
10 Mart
2013

Devrimci Halk Kurtuluş Cephesi
Basın Bürosu’nun 4 Mart 2013 tarihli Milliyet gazetesinin manşetten
verdiği haberine ilişkin 5 Mart 2013
tarih ve 406 No’lu açıklamasını yayınlıyoruz.
Milliyet gazetesi 4 Mart 2013 tarihinde “MİT’te 104 kişilik DHKPC listesi” manşetini atmış.
Haberde, “Emniyet İstihbarat
Dairesi’nin 11 Şubat tarihli yazısında
DHKP-C örgütüyle ilgili çalışmalar
yürüten MİT Müsteşarlığı’nın, 11
Ocak’ta EGM’ye (Emniyet Genel
Müdürlüğü) gönderdiği resmi yazıyla,
DHKP-C’yle bağlantısı olduğunu
tespit ettiği 104 kişinin fotoğrafları
ve resimlerini bildirdiği ortaya çıktı.
MİT, söz konusu kişilerin T.C. Kimlik
numaraları ile kimlik bilgileri ve
DHKP-C tarafından kullanılması
olası 12 kişiye ait kimlik bilgilerini
gönderdi. MİT’in gönderdiği listedeki
isimlerden 34’ü kadın olduğu ve 33
şüpheli hakkında ise “aranıyor” kaydının bulunduğu ortaya çıktı” deniyor.
Milliyet gazetesi MİT kaynaklı
bu haberi manşetten vererek nasıl
bir gazetecilik yaptığını sanıyor?
İmralı görüşmelerini manşetten

verdiği için Başbakan Erdoğan’dan
yediği fırçanın özürünü, DHKP-C
hakkında kontra haberler yaparak mı
diliyor?
Gazetenin manşetten verdiği haber
baştan sona MİT’in yalan haberidir.
Milliyet gazetesi iktidara yaranmak
için MİT’in yalan haberini manşetine
taşıyarak MİT’in, kontranın sözcülüğünü yapmaktadır.
Haberde, “Örgütün, uluslararası
toplantıların gerçekleştirildiği mekanlara hizmetli görüntüsü altında
eleman sızdırarak eylem planladığı
anlaşıldı” deniyor.
Tüm halkımıza duyurulur;
1- Partimiz DHKP-C, Anadolu
topraklarında anti-emperyalist, antioligarşik demokratik halk iktidarı
için yani emperyalizme ve işbirlikçi
faşist iktidarlara karşı Anadolu ihtilali
için savaşmaktadır. Bugüne kadar
Anadolu toprakları dışında herhangi
bir ülkeye yönelik silahlı bir eylemimiz olmamıştır. Haberde iddia
edildiği gibi bugün de Anadolu toprakları dışında “uluslararası toplantılara” ya da başka hedeflere yönelik
böyle bir eylem hazırlığımız yoktur!
2- Haberde örgütümüzün “me-

Umudun Adını Silemezsiniz
İstanbul İkitelli’de 2 Mart günü Cepheliler yazılama yaptı.
İkitelli’nin birçok yerine “Cephe” ve “Amerika Defol Bu
Vatan Bizim” yazılamalarını duvarlara nakşettiler.
1 Mart günü ise Cepheliler,
Karayolları Mahallesi’nde birçok
bölgeye “Cephe” ve “Umudun
adı DHKP-C” yazılamaları yaptı.
AKP’nin eli kanlı faşist sivil polisleri gece yarısı yazılamaların
üzerini karaladı; ancak bunun üzerine Cepheliler Umudun adını mahallenin duvarlarına tekrar nakşettiler.

16

kanlara hizmetli görüntüsü altında”
eylem gerçekleştireceği söylenerek
oligarşinin aç, yoksul, işsiz bıraktığı,
yurtdışında çalışmak zorunda kalan
tüm emekçi halkımız şüpheli yerine
konularak terörize edilmektedir.
3- Milliyet’in manşet yaptığı söz
konusu haber Emniyet İstihbarat Dairesi’nin 11 Şubat tarihli yazısına dayanmasına rağmen haberin 4 Mart
tarihinde manşet yapılması Milliyet
gazetesinin haberi değil, MİT’in,
kontranın sözcülüğüne soyunduğunun
göstergesidir.
4- Milliyet bu haberi manşete
tam da Yunanistan Başbakanı’nın ülkemize yaptığı ziyaret günü taşıması
tesadüfi değildir. Faşist devletin işkence ve teröründen yurtdışında mülteci olarak yaşamak zorunda kalan
kişiler hedef olarak gösterilmektedir.
Sonuç olarak; Miliyet gazetesine
sesleniyoruz; İster patronunuz bir
ihale peşinde olsun, ister Erdoğan’ın
attığı fırçanın özürü olsun: Yaptığınız
gazetecilik değil, MİT’in, kontranın
sözcülüğünü yapmaktır. MİT’in, kontranın sözcülüğünü yapmaktan vazgeçin. Halkın yaşadığı sorunları yazın.
Gazetecilik yapın.

Önce En Yakınlarımızı,
Ailelerimizi Örgütleyelim!
İzmir Kırıklar 2 Nolu F Tipi Hapishanesi’nde
bulunan özgür tutsak Burak Demirci’nin ailesi 3
Mart günü Zonguldak Halk Cepheliler tarafından
ziyaret edildi. Oğlunun yoldaşlarını ikramlarla ağırlayan aile ile, son dönemdeki baskılar üzerine konuşuldu. Aile, çocuklarını ve onun mücadelesini
desteklerini söylediler.
AKP’nin işkenceci polislerinin devrimcilerin ailelerini arayarak tehdit etmesi, bazı aileleri yönlendirerek devrimcileri “terörist” gibi göstermeye çalışması karşısında Halk Cepheliler, tutsaklarımızı
ve onların ailelerine sahip çıkacaklarını belirttiler.
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Halk

Düşmanı

Milyonlarca Yoksulun Yaşadığı Bir Ülkede
Kime Göre ve Neye Göre Mutluluk?

Mutluluğun resmini
çizmiş istatistikçiler.
Halka sormuşlar “Mutlusun değil mi?” diye.
Cevap vermiş halk: “Dünden ne biraz daha iyi ne biraz daha kötü.
Ama mutluyum” demiş. Kime sormuşlar peki? İstatistiklerde bu yok.
Mutluluğun resmi sizin hayal ettiğiniz, çerçeveye yerleştirdiğiniz resimlerdeki gibi değildir. Gerçekler göz
önündedir, gerçekleri çarpıtamazsınız,
halkın her gün yaşadığı sorunlardır
gerçekler. Siz bu gerçekleri görmezden gelerek halk mutlu mu, değil mi
araştırmasını yapamazsınız.
AKP’ye sorarsan bugün eskisi
gibi hastanelerin önünde kuyruk yok.
İsteyen istediği hastaneye gidip muayene olabilir.
Halka sorarsan bırakın istediğiniz
hastanede muayene olmayı eczanelerden gidip ilaç bile alamıyor. Tedavi olabilmek için kredi çeken hastaya
sordunuz mu, herkes ev-araba almak
için kredi çekerken sen tedavi olmak
için kredi çekiyorsun, mutlu musun?
Ama Erdoğan her zamanki gibi
sağlık konusunda da demagoji yapmaya devam ediyor. Kendi dönemlerinde ambulans helikopter ve jet ambulansların sayısının arttığını sürekli olarak söylüyorlar. Peki halk bu "sürekli artan" hizmetten yararlanabiliyor mu, mutlu mu?
75 milyon'un yaşadığı bir Türkiye'de 2 bin 832 ambulansın olması
övünülecek bir şey değildir. Milletvekillerinin, bakanların, bürokratların
makam arabalarının sayısı bile bundan fazladır. Halkı düşündüğünüzü
söyleyerek yalan söylüyorsunuz, siz
ancak kendi koltuğunuzun ne kadar
sağlam ne kadar yerinde olduğuyla ilgilenirsiniz. AKP'nin sağlık alanında
halkın yararına yaptığı tırnak ucu
kadar bir şey bile yoktur. Amaç halkı mutlu etmek değil, işkence çektirmek... Amaç emperyalist tekellerin isteğini yerine getirmek.
Rahmi Koç'un "Zengin olunca

AKP

ölemiyoruz da, o kadar iyi bakıyorlar ki adamı süründürüyorlar" sözleri çarpıcıdır. Ülkemizde açlığın,
yoksulluğun, ölümlerin, hastalıkların,
işsizliğin, intiharların, kısacası sefaletin baş sorumlusu Koçlar, Sabancılar, Şahenkler, Zorlular’dır... Onlar
ölemiyorlar hasta olunca, çünkü onların parası var. Ama yoksul halk parası olmadığı için, daha iyi imkanları olan bir hastanede tedavi göremediği için ölüme mahkum ediliyor. 52
milyon yoksula sordunuz mu hastalıktan ve çaresizlikten ölmekten mutlu musunuz diye. 11 milyon aç insana sordunuz mu peki açlıktan ölmek
mutluluk veriyor mu diye?
Sokakta yaşayan binlerce çocuk
mutlu mu sizce? Her yıl 2 bin 800
kişi intihar ediyor. 10 yılda intihar nedeniyle ölenlerin sayısı 27 bin 269.
Nasıl mutlu olunabiliniyor bu tablo
karşısında siz cevap verin.
Kime göre, neye göre mutluluk
araştırması yaptınız, sorduğunuz hangi kesim yaşadığı düzenden memnun.
2002-2012 yılları arasında 1.7
milyon kişi trafik kazasında yaralanırken, 43 bin kişi de trafik kazalarında ölmüştür. Bu rakamların
kayıtlara geçmeyen kısmını da düşünürsek, bir kat daha fazladır.
Ölen 43 bin kişi ne hastalıktan ne
de bir savaş sırasında ölmüştür. Sadece trafik kazasında… Emperyalizmin işgali sırasında Kurtuluş Savaşında 4 yıl boyunca 12 ile 15 bin arasında şehit verilmiştir. Oysa bugün insanlarımızın 43 bini trafik kazasında
ölmektedir.
Tüm bunların sorumlusu insanı
ve ihtiyaçlarını hiçe sayan bu düzenden ölen 43 milyon kişinin aileleri yakınları memnun mudur, mutlu mudur?
Her gün yeni bir iş cinayeti haberi okuyoruz. İşçiler, hala 1800'lerin
koşullarında çalıştırılıyorlar, yani köleleştirilmişler.
Her gün 3'er 5'er ölümlerin yaşandığı maden ocaklarında çalışan
madenciye sordunuz mu göçük altında kalmaktan mutlu musun diye?
Daha fazla kar elde etmek için ge-

cesini gündüzüne katan, iş ve ev arasında mekik dokuyan halktan insanlara da sordunuz mu mutlu musunuz
bu yaşamdan diye?
Bir işte çalışmak yetmeyince ikinci bir işe kan ter içinde koşturan işçiye
sordunuz mu mutlu musun diye?
Dünya genelinde her gün 6 bin
300 işçi, yılda tam 2 milyon 300 bin
işçi hayatını kaybediyor. Ülkemizde
ise her gün ortalama 3 işçi ölmektedir. Çalışma Bakanlığı'nın açıklamasına göre; 2001-2011 yılları arasında
735 bin 803 iş kazası olmuştur. Bu iş
kazalarında 10 bin 732 işçi ölürken,
14 bin 665 işçi de sakat kalmıştır.
Asgari ücretle geçinmek zorunda
bırakılan ailelere sordunuz mu peki,
kıt kanaat geçinmekten mutlu musunuz diye? Bir ekmeğe muhtaç kalmak,
çöplerden işe yarar bir şeyler bulmak
için sabahtan akşama kadar çöp karıştırmaktan mutlular mıymış?
4 kişilik bir ailenin mutfak masrafı
1000 TL'dir. Asgari ücret ise 772 TL.
Aç kalmamak için çalışan işçiye, ailesini geçindirebilmek için kafa patlatan, kalp sızlatan işçiye sordunuz mu
mutlu musun diye?
Bunlar yetmediyse her gün okuduğunuz üçüncü sayfa haberlerine bakın. Üçüncü sayfa haberlerine konu
olamayan yaşamlara bakın, çaresizlikten evladını öldürmek zorunda kalan, yoksulluğun getirdiği yozlaşmadan kaynaklı hırsızlıklara bakın.
Bunları yapanlara sorun bir de gidip,
mutlu musunuz sizi böyle yaşatmak
zorunda bırakan düzenden?
Peki son olarak, bu istatistik çalışmaları yapanlara sormak lazım,
siz mutlu musunuz gerçekten? Bu soruyu sorun kendinize...
Sonuç olarak;
Açlığın, yoksulluğun, işsizliğin,
sömürünün, işgallerin olduğu bir ülkede ve dünyada yaşıyoruz. Adaletsizlikleri ortadan kaldırmadan, eşitliği,
özgürlüğü sağlamadan, açlığa, yoksulluğa son vermeden, halkın iktidarda olmadığı bir düzende mutlu olunamaz. Mutlu olmak için bu düzeni
değiştirmemiz gerekiyor.
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Hatay

Trakya

Küçükarmutlu

Faşizme Karşı Demokrasi, Keyfi Tutuklamalara Karşı
Adalet İstiyoruz!
İstanbul-Küçükarmutlu
27 Şubat günü Halk Cepheliler
tarafından faşist AKP iktidarının devrimci sanatçılara, memurlara, mühendislere, emekçilere, avukatlara
yönelik saldırılarını protesto etmek
için pankart asıldı.

İstanbul-Örnektepe

Sayı: 355

Yürüyüş
10 Mart
2013

28 Şubat günü, Halk Cepheliler
Örnektepe Mahallesi’nde “Faşizme
Karşı Demokrasi, Keyfi Tutuklamalara Karşı Adalet İstiyoruz” kampanyası çerçevesinde imza topladılar.

İstanbul-Sarıgazi
2 Mart günü Sarıgazi Demokrasi
Caddesi girişinde açılan stantta imza
toplandı. Milyonları Örgütleyeceğiz
kampanyasının bildirileri dağıtıldı.
Halka son tutuklamalar anlatılarak,
300 imza toplandı, 5 adet Yürüyüş
dergisi, 4 adet Tavır dergisi halka
ulaştırıldı.

İstanbul-Taksim
Devrimcilere yönelik saldırılar
karşısında yapılan eylemlerden biri
olan, Cuma günleri İstiklal Caddesi
yürüyüşleri 1 Mart günü yapıldı.
“Faşizme Karşı Demokrasi Keyfi
Tutuklamalara Karşı Adalet İstiyoruz”
pankartıyla yürünen eylemde tutsak
devrimci sanatçıların fotoğrafları taşındı. Galatasaray Lisesi önünde, Av.
Ali Şafak demokratik kurumlar üzerindeki baskılara karşı bu yürüyüşlerin
devam edeceğini söyledi. Grup Yorum
elemanı Caner Bozkurt da kısa bir
konuşma yaptı. Konuşmasında baskıların, gözaltıların, tutuklamaların
devrimcileri yıldıramayacağını, aksine
düzene karşı daha da öfkelendiklerini
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söyledi.

Ankara
AKP'nin tüm devrimci demokratlara karşı kurduğu komplolar ile tutuklamalar yapmasına karşı, devrimcilerin serbest bırakılması için yapılan
eylemlere 26 Şubat günü Adalet Bakanlığı önünde devam edildi. 8 kişinin
katıldığı eylemde “Komploları Boşa
Çıkartacağız”, “Kahrolsun Faşizm
Yaşasın Mücadelemiz”, “Devrimci
Tutsaklar Onurumuzdur”, “Halkız
Haklıyız Kazanacağız” sloganları
atıldı.

Eskişehir
Halk Cephesi, 20 Şubat günü,
operasyonları protesto etmek için
Eskişehir Adalar Migros önünde eylem yaptı. “Tutuklamalar, Gözaltılar,
Baskılar Bizi Yıldıramaz” pankartının
açıldığı eyleme Halkevleri, Öğrenci
Kolektifleri, HDK ve KESK de destek
verdi.

nelik baskınlarda Malatya’dan 5 öğretmen tutuklanmıştı. Tutuklanan öğretmenlerin serbest bırakılması için
2 Mart günü KESK tarafından yürüyüş ve basın açıklaması yapıldı. Eylemde Eğitim-Sen Malatya şubesi
önünde toplanıp, Soykan Parkı’na
yüründü.
“KESK’li Tutuklular Serbest Bırakılsın” pankartının taşındığı eylemde Soykan Parkı önünde yapılan
açıklamada, “AKP’nin baskılarına
boyun eğmeyeceğiz. Bizler emek ve
demokrasi mücadelemizi sürdürmeye
devam edeceğiz” denildi. 200 kişinin
katıldığı eylem 10 dakikalık oturma
eylemi ve sloganlarla sona erdi. Eyleme Halk Cephesi de katıldı.

Antalya
Antalya’da 2 Mart günü Liseli
Dev-Genç’liler, Kapalı Yol’da masa
açtı. 18 Ocak ve 19 Şubat’ta yapılan
baskınlar anlatıldı. Masada 25 adet
Yürüyüş dergisi halka ulaştırıldı.

Malatya

Tekirdağ

1 Mart Cuma günü Malatya’da,
Halk Cephesi ve Liseli Dev-Genç
“Keyfi Tutuklamalara Karşı Adalet
İstiyoruz! Tutuklu Öğretmenlerimize
Özgürlük!” başlıklı bildirileri Gazi
Lisesi önünde dağıttı ve liselileri 2
Mart günü tutuklu öğretmenlerin serbest bırakılması için yapılacak olan
yürüyüşe çağırdılar.
Halk Cephesi ve Liseli DevGenç’liler aynı gün Malatya EğitimSen Şubesi önünde de bildiri dağıtımı
yaptılar. Aynı gün Liseli Dev-Genç’liler Malatya Lisesi önünde bildiri dağıtımı yaptılar.
Kamu Emekçileri Cephesi’ne yö-

Tekirdağ Tuğlalı Park’ta 2 Mart
günü KESK tarafından Kamu Emekçileri Cephesi’ne yönelik baskınlar
sonucu tutuklanan Erdal Korkmaz’ın
tutuklanmasını protesto etmek amacıyla eylem yapıldı. Eylemde, yapılan
bu operasyonun hukuksuzluğundan,
bu baskınlarla demokratik muhalefetin
AKP tarafından sindirilmeye çalışıldığından vurgulandı. 100 kişinin katıldığı eyleme Tekirdağ Gençlik Komitesi de destek verdi.

Hatay
Hatay savcılığının itirazları sonucu
tutuklanan Eğitim-Sen Başkanı Ayhan
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Erkal ve Sağlık-Sen çalışanları Merih
Şanlı, Ahmet Aras için Halk Cepheliler Hatay Antakya Ulus Meydanı’nda eylem yaptılar. 28 Şubat günü
yapılan eylemde Nizam Arslan tarafından basına bir açıklama yapıldı.
3 kamu emekçisinin yalanlarla gözaltına alınıp tutuklandığını söylenen
eyleme Ezilenlerin Sosyalist Partisi
destek verdi.

İzmir
2 Mart günü İzmir Halk Cephesi
ve Grup Günışığı’nın ortak düzenlediği eylemde; faşist AKP iktidarının
baskınları ve tutuklama terörü teşhir
edildi. Konak YKM önünden yürüyüşe başlanıp Kemeraltı girişinde
basın açıklaması yapıldı. Açıklamanın
ardından Grup Günışığı kitleyi halaya
davet etti. Halayların ardından toplu
bildiri dağıtımı yapıldı. Basın açıklamasında Kırıklar 2 Nolu F Tipi
Hapishanesi’nde uygulanan keyfi uygulamalar ve işkencelerle beraber
tüm bunların sorumlusu olan hapishane müdürü Necmi Üçler teşhir
edildi. Eyleme Alınteri, BDSP ve
İzmir Sanat Tiyatrosu destek verdi.

Kırklareli
2 Mart günü KESK Kırklareli

Şubeler Platformu’nun çağrısıyla,
baskınlar ve tutuklamalar protesto
edildi. Eğitim-Sen Şube Başkanı
Seyfi Meriç tarafından yapılan açıklamada “Bizleri baskı altına almaya
çalışan, haklı mücadelemizden döndürmeyi amaçlayan her türlü hukuk
dışı ve fiili uygulamaların karşısında
sessiz kalmayacağımızı haykırıyoruz.
Üye ve yöneticilerimize yönelik yıldırma ve sindirme uygulamalarına
artık yeter diyoruz” denildi. “Yaşasın
KESK, Yaşasın Mücadelemiz” sloganlarıyla sona eren eyleme 70 kişi
katıldı.

TAYAD
TAYAD'lı Aileler, AKP İktidarının
devrimci-demokrat insanları keyfi
olarak tutuklatmasını teşhir etmek
ve tutuklananların serbest bırakılması
için masa açarak eylemlerini sürdürüyor. 1 Mart’ta, Galatasaray Lisesi
önünde masa açan TAYAD'lı Aileler
"Faşizme Karşı Demokrasi Keyfi
Tutuklamalara Karşı Adalet İstiyoruz"
başlıklı bildirileri halka ulaştırarak,
halkı bilgilendirdiler. Bildiriden metinler okunarak AKP'nin saldırılarının
keyfi tutuklamalarının amacının tüm
halkı sindirmek olduğu anlatıldı. 3
TAYAD'lının 2 saat süreyle açtığı

AKP Terörüne Karşı, Komploları Boşa
Çıkartacak Milyonları Örgütleyeceğiz
Malatya
Malatya Halk Cephesi, 5 Mart günü Cemal Gürsel Mahallesi’nde “AKP
Zulmüne Karşı İşçi Memur Gençlik Tüm Halk Birleşeceğiz Milyonları Örgütleyeceğiz” kampanyası kapsamında bildiri dağıtımı yaptı. Bildiri
dağıtımında ev ev, kapı kapı dolaşarak, halkla sohbet edildi ve AKP
iktidarının halk düşmanı politikaları anlatıldı. Halkın AKP’den şikayetleri
dinlendi. Tek çözümün birlik olmak olduğu anlatılarak, halkın daha iyi yaşayabileceği, üretenin halk olduğu, halk olmadan onların bir hiç olduğu
anlatıldı. "Bu saldırıları boşa çıkarmanın
tek bir yolu vardır; işçi memur öğrenci
tüm halk birleşirse AKP zulmünü yeneriz.
Halk Cephesi saflarında Birleşelim Savaşalım Kazanalım'' denildi. Ayrıca bildiri
dağıtımı sırasında mahalle halkı 8 Mart
Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla
gerçekleşecek olan yürüyüşe çağrıldı.
Yaklaşık 1,5 saat süren bildiri dağıtımında
200 bildiri halka ulaştırıldı.

masada 300 bildiri dağıtılırken, 125
imza toplandı.
TAYAD'lı Aileler, 3 Mart günü
de Şişli’de afiş astılar. Osmanbey
civarında 50 adet "Faşizme Karşı
Demokrasi Keyfi Tutuklamalara Karşı
Adalet İstiyoruz" afişleri asıldı.

PSAKD
İstanbul Taksim’de 3 Mart 2013
Pazar günü, Pir Sultan Abdal Kültür
Derneği İstanbul Şubeleri yaptıkları
eylemle tutuklanan Sultanbeyli
Cemevi başkanı Cafer Bin’in serbest
bırakılmasını istediler. Aynı operasyon
ile gözaltına alınıp tutuklanan Esenyurt Dersimliler Dernek Başkanı Hüseyin Kalanç'ın serbest bırakılması
talebiyle de dernek çalışanları afiş
ve dövizleriyle eylemde yer aldı.
Galatasaray Lisesi önünde basın
açıklaması yapıldıktan sonra kitle yarım saat oturma eylemi gerçekleştirdi.
“Baskılar Bizi Yıldıramaz”, “Komploları Boşa Çıkaracağız”, “Cafer Bin
Serbest Bırakılsın” sloganlarının atıldığı eylemde açıklamayı Cafer Bin’in
eşi yaptı. “Tutuklama terörüne ve
AKP faşizmine karşı direneceğiz” diyen Bin, “DÖNEN DÖNSÜN BEN
DÖNMEZEM YOLUMDAN” diyerek sözlerini bitirdi.
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AKP’nin Yıkım Saldırısına
Karşı Gücümüz Birliğimizdir
28 Şubat Perşembe günü İstanbul
Küçük Armutlu’da, yıkımlara karşı
kurulan Halk Komiteleri, “Evimizi
Yıkanın Villasını Yıkarız”, “Yıkımlara Karşı Barikatlara” sloganlarıyla
5 adet yazılama yaptılar.
5 Mart günü Küçükarmutlu'da
Halk Cepheliler, 8 Mart Dünya
Emekçi Kadınlar günü için masa
açtılar, 150 bildiri dağıtıldı. 25 adet
“Küçükarmutlu'da Yıkıma Hayır”
rozeti satıldı.
Ve “Tutuklananlar Serbest
Bırakılsın”
kampanyası
için 30 imza
toplandı.
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UTMP (Uluslararası Tecrite Karşı Mücadele Platformu)

Tecrite Karşı 10. Uluslararası Sempozyum
15-17 Mart 2013
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Bu sempozyumların özelliklerinden biri, her sene başka bir ülkede
düzenleniyor olmasıdır. Bu sefer ev
sahipliğini Berlin yapacak.
Her sempozyumda olduğu gibi,
bu seferde dünyanın dört bir yanından
misafirler bekleniyor.
UTMP’nin birinci amacı, antiemperyalist, anti-faşist güçlerle birlikte emperyalizmin uluslararası çaptaki saldırılarına karşı bir mücadele
örgütlemektir.
UTMP'nin bünyesinde yer alan
Halk Cephesi Uluslararası İlişkiler
Komitesi direnen güçlerin birçok ortak yönü olduğu için, faşist, gerici,
halk düşmanı olmayan bütün güçlerle
mutabık olabileceği noktalar bulup,
ortaklaştırmaya çalışıyor.
Öyle ki, dünyada karşı devrimci
rüzgarlar ve teslimiyetler diz boyu.
Emperyalizm son derece örgütlüdür. Kendi aralarında birbirlerinin
gözlerini oysalar da söz konusu halklar olunca da hemen birbirlerine kenetlenebiliyorlar.
Silahsal bakımdan, parasal bakımdan devrimcilerden kat be kat
üstün olan ve bunlardan sonuna kadar
yararlanan emperyalizmi, güçlü bir
sınıf bilincine sahip olması ve gerektiğinde çıkar birlikleri kurabilmesi,
daha da güçlü kılıyor.
Ancak emperyalizm ve işbirlikçilerinin asla sahip olmadıkları bir
güç vardır ki, tarihsel haklılık ve
meşruluk. Bu da Cephe’nin sahip
olduğu yegane güçtür. Zaten bu güvenle, dünyadaki diğer ilerici, devrimci güçlerle gücünü birleştirmeye
çalışıyor. Devrimciler şu güvenle hareket ediyor:
Haklıyız ve kazanacağız.
Halk Cephesi yalnızca emperyalizme karşı savaşında ısrar etmedi.
Her şeye ve herkese, tüm zorluklara

rağmen, Marksizm-Leninizmde de
ısrar etti. Her koşul altında Sosyalizmin meşruluğunu savunma gücünü
gördü kendinde. Marksizm-Leninizmin kararlı savunucuları olarak, enternasyonalizm ilkesini de çok ciddiye
alıyor. Bu konuda Che’nin çok iyi
öğrencileridirler. Belki dünyada olmadığı, görülmediği kadar. Dünya
çapında birlikler hedeflerken, başka
yapılar ile güçlerini birleştirmeye
çalışırken, kendi dar çıkarını asla ön
planda tutmuyor. UTMP'nin hedefi
her zaman halklar olmuştur.
Dünya halklarını kendi halkından
ayrı tutmayan, dünya halklarının kardeşliğini güçlü bir şekilde bilincine
kazıyan bir yapıdır.
Emperyalistler dünyanın dört bir
yanında halklara zulmederken sessiz
kalmak emperyalizmin suç ortaklığını
yapmak olacaktır. Halk Cephesi dünya halklarının baş düşmanı olarak
emperyalizmi görür. Ve emperyalizme
karşı direnen, savaşan herkesin yanındadır.
Her zaman bu perspektif ile hareket eden Halk Cephesi, 10. sempozyuma da, bu çerçevede yaklaşıyor.

Sempozyum 15-17 Mart’da
düzenleniyor.
15 Mart Cuma: İlk gününde
Almanya’nın Berlin kentinde ırkçılığın çok yoğun yaşandığı bir yer
olarak, IRKÇILIK konusu işlenecek.

16 Mart Cumartesi: Sabah
oturumu: Yunanistan ve diğer Güney
Avrupa ülkelerindeki kriz konu olacak.
İkinci oturum: Grup Yorum ve
HHB’ye yapılan saldırılar ve tutuklamalar konu olacak.
Ondan sonra beklenen Grup Yorum konseri gerçekleşecek. Berlin’deki Yorum hayranları uzun süreden
sonra Yorum’a ev sahipliği yapacak.

Yorum yeni parçalarından bir iki tanesini söyleyeceği müjdesini verdi
dinleyicilere.
Onun dışında bu kültürel etkinliğe
“Laz Marks” lakaplı Haldun Açıksözlü program yapacak.

17 Mart Pazar: "Emperyalist
müdahale ve saldırganlık ele alınıcak.
Bu konular ile ilgili dünyanın bir
çok ülkesinden gelecek olan konuşmacılar, özellikle şu noktalara değinecekler:
- Suriye dayanışma komitesi Suriye’deki günlük hayat ile ilgili konuşacak.
- Bahar Kimyongür Orta Doğu’daki genel durumu ele alacak.
- Latin Amerika Halkları arasında
dayanışma ve yeni sömürgeleşmeye
karşı mücadele başlığı altında Guillermo Moncada, Honduras Milli Halk
Dayanışma Cephesi'den konuşmacı
olarak katılacak.
- Öğlen oturumunda ise, Tecrit
konusu ele alınacak.
- Almanya’daki siyasi davalar ve
Tecrit: 129b davaları ve dünyadaki
tecrit.
- Bu konunun Afrika boyutunu
Afrika'da darbe girişimi ve müdahale.
Bağımsızlık mücadeleleri devam ediyor başlığı altında , All-African Peoples Revolutionary Party, (A-APRP),
Guinea Bissau katılacak.
Uluslararası bağlamda tecrit:
- Bu bağlamda F Tipleri,
- Filistin, ABD, Küba’lı 5'ler,
Mumia Abu Jamal.
Bu sempozyumun akşam ve son
celsesi olacak. Her celsede, UTMP
ortak “eylem kararları” almayı hedefliyor.
Birlikten Güç Doğar!
Birleşelim, Savaşalım,
Kazanalım!
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DÜNDEN BUGÜNE
KADININ TOPLUMDAKİ
YERİ VE KADIN SORUNU

Bundan yüzbinlerce yıl önce
insanoğlunun ataları ilk aletlerini
yapmaya başladığında tam anlamıyla yabani bir hayat sürdürüyor,
daha çok bitki toplayarak ve küçük
hayvanları avlayarak besin ihtiyacını
karşılayabiliyorlardı. O günden bugüne geçen zaman zarfında insanlar
sürekli bir gelişim içinde oldular.
Kuşaktan kuşağa deneyim, bilgi ve
birikimlerini aktardılar. Avlanma ve
iş aletleri yapmada uzmanlaştılar.
İletişim sağlayabilecekleri bir çok
dil yarattılar-geliştirdiler. Kadın-erkek
ilişkileri ve aile yapısı da elbette
tüm bu değişimlere parelel bir seyir
içerisinde gelişti, bugünkü halini aldı.
Bugün gerek ülkemiz gerekse
dünya genelinde insanların yaşamında
en çok yer kaplayan sorunlardan biri
hiç şüphesiz "kadın sorunu"dur. Yani
kadınların uğradığı çok katmanlı sömürü ve erkekler karşısında yaşadıkları eşitsizlikler...
Böyle bir sorunu tüm yönleriyle
ve derinliğine incelemek ancak çok
daha kapsamlı bir çalışma ile mümkündür. Biz burada, en temel başlıklar
altında kadın sorununun tarihsel ve
güncel açıdan genel hatlarıyla işlemeye çalışacağız.

İş aletlerinin yapılmaya başlanmasından sonra zaman
içerisinde deneyimlerini zenginleştiren
insan toplulukları,
kendi barınaklarını
da yapmaya başladı.
Genel anlamda dışa
kapalı topluluklar,
bitki toplayıcılığının düzenli bir besin
kaynağı oluşu ve doğa şartlarına
karşı verilen mücadelenin bir sonucu
olarak, kendisi için en elverişli şartları
bulduğu bölgelerde konaklayarak
sürdürür yaşamını. İlk başlarda doğal
korunaklarda barınan insanlar zamanla kendi "konut"larını yapmayı
da öğrendi. Aile yapısının şekillenmesi ve gelişmesi de bu koşullarda
oluşmuştur.

BÖLÜM 1

İlkel Toplum
İnsanların ataları henüz sürüler
halinde göçebe bir yaşantı sürdürürken, ilişkileri de bu yabanıllığa uygun
biçimde herhangi bir kuralın olmadığı,
güçlü olanın hayatta kaldığı şartlar
içinde şekilleniyordu. Birlikte çalışma
ve avlanma zorunluluğu onları sürekli
olarak birbiriyle iletişim içerisinde
tuttuğu için, ortak yaşam kültürü de
gelişmeye başladı

Anaerkil Düzen
İnsanlık tarihinin en önemli evrelerinden biri, kadın ve erkekler
arasında yaşanan doğal iş bölümüdür.
Cinsiyete dayalı bu iş bölümüne
göre; kadın evinin ocağının sorumlusu
olurken, erkekte avlanma işleriyle
uğraşacaktı. Bu iş bölümünde görevleri belirleyen en temel unsur kadının çocuk bakma zorunluluğuydu.
Yaşamın devam ettirilebilmesi, soyun
sürdürülebilmesi için kadın evde kalmalı, çocuk bakımı dışında bitki toplayıcılığı, yemek hazırlama, giyim,
kapkacak imalatı vb. işleri üstlenmeliydi. Erkek ise; çocuk bakımı
gibi, onu belirli bir mekana bağlayan
sorumlulukları olmadığı ve fiziksel
olarak da ava daha yatkın olduğu
için bu görevi üstlendi.
Kadının bitki toplayıcılığı ve
diğer işlerle en temel yaşam gereksinimlerini karşılaması, erkeğin
ise buna karşın avdan getirdiği gıdalarının belirli bir istikrarının olmayışı, çoğu zaman tesadüflere
bağlı oluşu, topluluk içinde kadına

verilen önemin temelini oluşturuyordu...
O çağlarda topluluğun lideri kadınlardı. Soy kadına göre belirlenir
ve miras da anneden kız çocuklarına
geçerdi. Ev sahibi kadınlardı yani.
Erkekler evlendiklerinde anne-baba
evinden ayrılır, eşinin evine yerleşirdi.
Öldüğünde geriye bıraktığı şeyler av
gereçleri vb. idi. Başka bir mülkü
olmazdı zaten genelde...
Anaerkil ailenin köklerinden bir
bölümü yukarıda saydıklarımızsa,
bir diğeri de çok eşlilik nedeniyle,
dünyaya gelen bebeğin yalnızca annesinin kesin olarak bilinmesi idi.
Bu durumda soy ağacının belirlenmesinde anne belirleyici oluyordu.

Ailenin Gelişimi
Bugün "aile" deyince aklımıza
hemen anne-baba (karı-koca) ve çocuklar geliyor. Buna en fazla büyükanne-büyükbaba eklenir belki.
Aile yapısı günümüzdeki yapısına
gelmeden önce değişik aşamalardan
geçti. Bu gelişimin temel etkileri
toplumsal yaşam üzerinde şekillenen
ahlaki yapı ve ekonomik unsurlardır.
Denilebilir ki anaerkil süreçte yaşanan
değişimler asıl olarak ahlaki gelişim,
anaerkilden ataerkil aileye geçişte
ise asıl olarak ekonomik gelişim
belirleyicidir.
Sonuç olarak ilkel toplumdan kapitalist topluma kadar dört farklı aile
yapısı kendini göstermiştir.
1- Kandaş Aile: Kuşaklar arası
evliliğin yasaklandığı, aynı kuşaktaki
herkesin birbiriyle evli sayıldığı aile
yapısıdır. Buna göre belirli bir yaş
grubu dışındaki evlilikler dışındaki
evlilikler yasaklanıyor, böylece annebabaların çocukları ile ilişkisi engellenmiş oluyordu.
2- Ortaklaşa Aile: Önce kardeşlerle, daha sonra anne soyundan diğer
akrabalarla evliliğin yasaklandığı,
akrabalık ilişkilerinin belirginleştiği
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aile yapısı. Bu biçimde gens (oymak)
içinde evlilik yasaklanmış (egzogami), öte yanda aşiret yapısının içinde
kalması da koşul haline gelmişti (endogami). Bir gens diğeri ile toplu
halde evlenebiliyor; bir gensin erkekleri diğer gens için ortak koca,
kadınları diğer gensin ortak karısı
oluyordu. Bu evrede hala anaerkil
aile söz konusudur.
3-İki Başlı Aile: Anaerkil düzenle
ataerkil düzen arasında bir geçiş aşaması olduğu söylenebilir. Soy düzeni
kadına göre belirlensede, aile içerisinde bir anlamda güç dengesi sağlanmıştır. Bir tarafın isteğiyle evliliğe
son verebilirdi. Bu durumda çocuklar
annede kalırdı. Ancak erkeğin ağırlığı
eskisine göre oldukça belirginleşmiştir.
4-Tek Eşli Aile: Ataerkil yapı
hakimiyetini sağlamıştır. Soy düzeni,
miras hukuku, milliyet sahipliği, siyasal ve sosyal iktidar erkeğe aittir
artık.

Ataerkil Düzen
Anaerkil düzen, kadının topluluk
için vaçgeçilmez rolleri üstlenmesi
temelinde şekillenmişti. Erkeğin eve
dönüşü sonrasında bu konum yavaş
yavaş geriledi.
Tarımcılığın gelişmesi, dolayısıyla
daha yoğun emek gerektirmesi, erkeğin de bu çalışmaya dahil olmasını
şart kılıyordu. İlerleyen zamanlarda
hayvanların evcilleştirilmesi, inek,
koyun, keçi, domuz gibi hayvanların
yetiştirilmeye başlanması sonrasında
erkek sadece belirli dönemler için
değil kalıcı olarak eve döndü.
İlk başlarda erkekler daha çok
kas gücü ile yaptığı görevleri üstlenmiş uzmanlık gerektiren konular
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kadınların hakimiyetinde kalmıştır. Yani erkekler işçi, kadınlar ise yönetici konumundaydı. Zamanla erkekler üretim tekniğinde uzmanlaşarak
bu eksikliklerini giderdi, tarımda ve hayvancılıkta yükün
büyük bir bölümünü zaten onlar çekiyordu.
Sonuç olarak erkeğin eve
dönüşü, topluluk yaşamında
çok daha etkin bir rol üstlenmesiyle
toplumsal statülerde tamamiyle değişikliğe uğradı. Üretimde temel
yükü çeken erkek, evde ve toplum
yaşamında kadını geri plana iterek
lider-şef-reis pozisyonunu aldı.
Üretimdeki bu gelişmeler insanların genel refah düzeyini de artırmıştı
elbette.
"Servetlerin çoğalması, bir yandan
aile içinde erkeğe kadından daha
önemli bir konum kazandırmış, bir
yandan da geleneksel miras düzenini
çocukların yararına değiştirmek için
bu güçlenmiş konumdan yararlanma
dürtüsünü üretmiştir. Ama bu, soy
konusu analık hukukuna göre geçerli
olduğu sürece olanaklı değildi.
Öyleyse bunun da değiştirilmesi
gerekliydi ve değiştirildi. Bu iş bugün
bize göründüğü kadar zor değildi.
Çünkü bu devrimin-insanların başından geçen en kötü devrimlerden
bir oymağın (gens) yaşayan üyelerinin
birine bile dokunmasına gerek duymadı. Oymağın bütün üyeleri oldukları gibi kalabiliyorlardı. Gelecekte
erkek üyelerinin çocuklarının oymakta
kalmasını, kadın üyelerin ise bu oymaktan çıkarılarak babalarının oymağına gelmesini kararlaştırmak,
bu iş için yeterliydi" (Engels-Kadın
ve Aile-syf:168-169)
"Anaerkil hukukun yıkılışı, kadın
cinsinin büyük tarihsel bozgunu oldu.
Erkek evde de egemen oldu; kadınsa
eski mevkiinden düştü, kullaştı; erkeğin zevkinin kölesi, basit bir çocuk
doğurma aleti haline geldi... Kadının
bu aşağılık durumu giderek allanıp
pullandı, yumuşak biçimlere büründü,
kimi zaman düzenbazlıklarla gözlerden saklandı; ama hiçbir zaman ortadan kalkmadı." (F. Engels-Ailenin

Özel Mülkiyetin ve Devletin Kökeni
Syf 77)

Köleci Toplum
İlkel toplum döneminde av alanları
ve otlaklar konusunda yaşanan anlaşmazlıklar sonucu savaşlar çıktığında ele geçirilen tutsaklar satılır
yada öldürülürdü. Çünkü kabileye
bir kişinin katılması, onun da sofraya
konulan yemekten pay alması demekti.
Üretim yoğunlaştıkça savaş tutsaklarının iş gücüne de ihtiyaç duyulmaya başlandı. Oysa daha önceler
(eğer öldürülmediyse) topluluğa eşit
haklara sahip bir üye olarak katılabiliyordu. Köle emeği ilk başlarda
hem çok karlı değildi, hem de topluluğun ortak malıydı köleler. İnsan
emeğinin ortaya çıkardığı ürün yoğunlaştıkça hem özel mülkiyet kavramı ortaya çıktı hem de topluluğun
ortak malı sayılan köleler kişilere
ait olmaya başladı.
Bu gelişim seyri, köleci devletleri
ortaya çıkardı. Bu devletler aşiret
reisleri, rahipler, büyücüler gibi toplumsal statü sahibi olmakla birlikte
aynı zamanda büyük servetlere de
sahip olan kişiler tarafından yönetiliyordu artık. Servetlerini korumak
için ordular kuruyor ve daha da
büyük çıkarlar elde edebilmek için
savaşlar yapıyorlardı.
Toplum artık eskisi gibi sınıfsız
değildi. Şimdi üretimin büyük bölümünün sağlayan köleler, köle olmayan
ama büyük servetlere sahip olamayan
çiftçiler-zanaatçılar, bir de her şeyin
hakimi olan "Efendiler" biçiminde
üçe ayrılmıştı toplum.
Kadınların toplum içindeki yerini
sağlıklı değerlendirebilmek için bu
aşamadan sonra sınıfsal bir bakış
açısıyla yaklaşmak gerekir. Çünkü
"Efendi Kadın" ile "Köle Kadın"ın
sorunları da toplumsal statüleri de
farklılaşmıştır.
"Efendi Kadın" erkeği karşısında
aşağı konumda olsa da yaşam şartları
açısından herhangi bir zorluk çekmiyordu. Daha çok ev işiyle, hizmetçi
kölelerin yönetilmesiyle ilgileniyor,
gününü sağa sola buyruk vermekle
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geçiriyordu. Toplumsal üretimin herhangi bir aşamasında yer almıyordu.
Kocası karşısında hemen hemen hiçbir hakka sahip değildi. Hukuk kurallarının belli bir düzeyde gelişmesi
sonrasında asıl olarak kız çocuk
sahibi olan efendilerin istekleri doğrultusunda kimi haklara sahip olabildiler.
Köle kadın ise hiçbir hakka sahip
değildi. Yaşam hakkı da dahil olmak
üzere tamamen "efendiye" aitti.
Deyim
yerindeyse
"sıfır
noktası"ndaydı. Köle erkeklerin durumu da bundan farklı değildi elbette.
Bu yüzden kölelerin kadın-erkek ilişkilerinde asgari bir denge söz konusuydu. Böyle bir eşitlik-denklik çok
anlam ifade etmiyordu ama tüm hakları efendilere bağlıydı. Efendi izin
verirse evlenebilirler, efendi istemezse
evlenemezlerdi.
Toplumun özgür üyelerinde ise
yaşam şartlarının getirdiği zorunluluklar eşleri birbirlerine daha bağımlı
kılıyordu. Erkek kadının bakımına,
kadın ise erkeğin çalışmasına muhtaçtı.
"Geçimi sağlayan" erkek olduğu için,
(daha doğrusu öyle göründüğü için!)
kadının konumu yine geri plandaydı.

Feodal Toplum
Köleci sistem toplumun bütün sınıfları için ayak bağı olmaya başla-

mıştı. Köleler özgürlük, efendiler
daha çok kar istiyordu. Büyük köle
ayaklanmaları yaşandı. Efendiler bu
ayaklanmaları kanla bastırıyordu ama
kölelerin toprağa karşı ilgisizliklerini
ortadan kaldıramıyor, topraktan alınan
verim bu nedenle düşük kalıyordu.
Oysa toprağa bağlı köylüler temelinde kurulan malikaneler hem
insanlara bir nebze özgürlük duygusu,
toprak üzerinde sahiplik duygusu veriyor, hem de üretimi artırıyordu.
Klasik anlamda "köleci sistem"i yaşamadan bir anlamda feodal yaşamı
geliştiren kavimler köleci Roma Devleti’ni yerle bir etti.
Artık merkezi köle devletlerinin
yerini derebeylik düzeni almıştı. Köylere hakim olan derebeyleri, senyörler
sahip oldukları toprağı üzerinde yaşayanlarla birlikte satabiliyor, toprakta
çalışma zamanları dışında kendi keyfine göre çalıştırabiliyor ve hatta
canı isterse gerdek gecesinde damadın
yerini dahi "İlk gece hakkı" diyerek
alabiliyordu.
Kadınlar açısından köleci sistemle
feodal sistem arasındaki en temel
fark, üzerlerindeki baskının geri bıraktırma politikasının daha bilinçli
bir hal almasıdır. Onun dışında erkek
karşısındaki konumları hemen hemen
aynıydı.
Feodal sistem yüzlerce yıl haki-

Düzenin Beyinlerimizi
Kirletmesine İzin
Vermeyelim,
Seçtiklerimizi İzleyelim
Edirne’de tutsak Dev-Genç’liler için yapılan film gösterimlerine 1 Mart günü de
devam edildi. Dördüncüsü yapılan film
gösteriminde “Zvezda” (Yıldız) isimli film
izlendi. Filmin bitmesiyle, film üzerine sohbetler edildi. Filmde kendine ve hareketine
güven, inanç, yaratıcılık, feda, yoldaş sevgisi
gibi temalar olduğundan bahsedildi.
Filmdeki Kızılordu askerlerinin kuşatıldıkları ev, herkese Kızıldere’de Mahir
Çayanlar’ın Türkiye devriminin manifestosunu yazdığı o evi hatırlattı.

miyetini korudu. Bu nedenle farklı
coğrafyalarda ve farklı dönemlerde
değişik biçimler almış, ama öz olarak
koyu baskıcı karakteri değişmemiştir.
Özellikle dinsel bağnazlık nedeniyle
ortaya çıkan engisizyon döneminde,
kadınlar üzerindeki özel baskı yoğunlaşmış, yüzbinlerce kadın cadıbüyücü suçlamasıyla yakılarak öldürülmüştür.
Hukuki yapıda da gelişim sürmüş,
kadınların sahip oldukları kimi haklar
güvence altına alınmış, öte yandan
toplumsal anlamda geride olan konumları pekiştirilmiştir. Ticari yaşamda istisna örnekler dışında kadının
yeri yoktu. Bürokrasi ve ordu içinde
ise en alt düzeylerde dahi olsa kadına
rastlamak çok zordu.
Kadınlara bir toplumsal rol biçilmişti ve bunun sınırlarını zorlamak
dahi ciddi tepkilere yol açıyordu.
Kadın her şeyden önce "evinin
kadını" olmalıydı. Çocuklara bakmalı, evin düzeni ile ilgilenmeliydi.
Dindar olmalıydı, maddi yaşamda
karşılayamadığı beklentilerini "ruhani yaşam"da aramalıydı. Sessiz
olmalıydı, itaatkar olmalıydı, kanaatkar olmalıydı. Çalışkan olmalıydı, ağırbaşlı olmalıydı. Ve erkeği
nasıl olmasını istiyorsa, öyle olmalıydı!
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Sürecek

Özgür Tutsakların Aileleri
Çocuklarının Mücadelesini
Sahiplenmelidir
Dersim Haklar Derneği, son zamanlarda AKP iktidarının
devrimci demokratik kurumlara yönelik baskınlara karşı Elbistan
özgür tutsaklarının düzenlediği kahvaltıya ev sahipliği yaptı.
Ortak hazırlanan kahvaltı sofrasında 15 kişinin katılımıyla kahvaltı yapıldı.
Kahvaltıdan sonra özgür tutsakların bu kahvaltının neden
düzenlenmesini istedikleri üzerine sohbet edildi. Mücadelenin
devam ettiği, AKP iktidarının komplolar, işkencelerle halka daha
fazla saldırdığı, bu saldırıların hep olduğu ama devrimcileri asla
yıldıramadıkları anlatıldı.
Geçmiş deneyimlerini de anlatan şehit yakınları, katılanlara
anlattıkları ile moral, coşku verdiler. 2 saat süren kahvaltı sırasında Elbistan’dan Sincan’a sürgün edilen kadın tutsaklara ve son
baskınlarda tutuklanan Malatya’da bulunan devrimci memurlara
topluca mektuplar yazıldı.
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Tarihin En Gerici, En Şovenist,
En Saldırgan ve Kan Dökücü
Yönetimi:

4
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Emperyalizmin yüzyılı aşan tarihinde hep ezilen halkların katledilişi,
yağma, talan ve haksız savaşlar vardır.
Mussolini Etiyopya ve Arnavutluk’a
saldırdı, Hitler Avusturya ve Çekoslovakya’yı egemenliği altına aldı;
Japonya, Çin’e ve Sovyetler Birliği’ne
sataştı. İtalya ve Almanya’dan yardım
gören Fransa, Cumhuriyete karşı
kendi iktidarını kurdu. Son aşamada
ise Hitler, Polonya’ya saldırarak paylaşım savaşını başlatmış oldu.
Tekellerin pazar kavgalarının sonucu olarak ortaya çıkan 2. Paylaşım
Savaşı’nın resmen başlaması, Hitler’in 1 Eylül 1939’da Polonya’ya
saldırısı olarak kabul edilir. Ama bu
savaşın bütün dünyaya yayılmaya
başladığı tarihtir. Çünkü Hitler, Polonya’yı işgal ettiğinde yaklaşık üç
yıldır Avrupa topraklarında savaş sürüyordu. Bu yalanın nedeni, “bu üç
yıl boyunca neden Hitler’i izlemekle
yetindikleri, harekete geçmedikleri”
sorusunun cevabından kaçıştır.
Oysa savaş üç yıl önce başlamıştır.
Mart 1935’de Hitler “silahsızlandırma şartına uymayacağını” açıklayarak, işgalleri başlatırken ABD
ve Avrupa izlemektedir. 1. Paylaşım
Savaşı sonunda imzaladığı anlaşma gereği silahlanması yasak
olan Almanya’yı silahlandıran
da ABD ve İngiltere’dir.
Ekim 1935’te İtalya Habeşistan’a saldırdığında; Mart
1938’de Almanya, Avusturya’yı,
bir yıl sonra Çekoslovakya’yı
işgal ettiğinde, Nisan 1939’da
İtalya, Arnavutluk’a saldırdığında, 25 Kasım 1936’da Nazi Almanya’sı ve Japonya Anti-Ko-

FAŞİZM

Faşizm Emperyalist Tekellerin
Dizginlenmemiş Yağma Savaşıdır
mintern Paktı’nı imzaladığında seyrettikleri gibi seyrettiler Alman faşizminin saldırılarını.
Almanya’nın Polonya’yı işgaliyle
birlikte Fransa ve İngiltere de Almanya’ya savaş ilan ederler. Ancak,
Fransa ve İngiltere Almanya’ya karşı
ciddi bir müdahalede bulunmazlar.
Fransa ve İngiltere başka hesaplar
peşindedir. Alman faşizminin yayılması veya uygulanan vahşet, onları
ilgilendirmez. Fransa ile Almanya
arasında kilometrelerce sınır olmasına
rağmen savaş halinde olan bu iki
ülke arasında aylarca tek bir çatışma
olmaz. Öyle ki Fransa ve İngiltere
Almanya’nın işgalini tamamlamasını
7 ay bekler. Bu bekleyişin nedeni ne
askeri hazırlıkların tamamlanmasıdır
ne de ekonomik güçsüzlüktür. Her
iki ülke de yapacakları müdahale ile
Almanya’yı zor durumda bırakacaklarını bilmektedir.
Onlar Almanya’nın Sovyetler Birliği’ne saldırmasını beklemektedirler.
Sonradan itiraf edildiği gibi, “müttefik
genel kurmaylarında, Almanlarla
birlikte Sovyetler’e karşı yürütecekleri
savaşın planları yapılır.”
Buna karşın Hitler’i durdurmayı
düşünmemektedirler. Çünkü hesap;
Hitler’in Sovyetler’e saldıracağı,

Avrupa emekçilerini de etkisine
alan ve giderek etkisi artan sosyalizmi boğacağı hesabıdır. Hitler’in
Polonya’yı işgalini tamamlamasını
nasıl izledikleri Nazi subaylarının
yargılandıkları Nürnberg duruşmaları
tutanaklarına dahi geçmiştir. Nazi
toplama kampları onları ilgilendirmemektedir. Sovyetler’in yok edilmesini bekleyen emperyalistler, bu
gelişmeler yaşanırken, sonradan itiraf
ettikleri gibi, “müttefik genel kurmaylarında, Almanlarla birlikte Sovyetler’e karşı yürütecekleri savaşın
planlarını” yapmaktadırlar. Savaş,
emperyalistler arasındaki paylaşım
savaşıdır.
ABD ise başlayan savaşa uzun
süre seyirci kalır. Onun düşüncesi
de Fransa ve İngiltere’den farklı değildir. Ancak, Hitler Sovyetler Birliği’ne değil, Avrupa’ya yönelir. Nisan
1940’ta Danimarka ve Norveç’i, 10
Mayıs’tan itibaren de Norveç, Hollanda ve Belçika’yı işgale başlayarak
Fransa’ya yönelir.
ABD 1941 sonlarında Japonyaİtalya-Almanya ittifakına karşı savaş
ilan etmesine karşın Avrupa’ya çıkışı
tam 3 yıl sonradır. Yani o “kurtardığı”
söylenen Avrupa’ya çıkmak için 3
yıl bekler. Sovyetler Moskova
ve Stalingrad’da Hitler ordularına karşı direnirken, Avrupa
Nazi çizmeleri altında inlemektedir. ABD ise henüz ortada olmadığı gibi, Avrupa’da
sağcı iktidarlar, politikacılar
Nazilerle işbirliği yaparken,
direnenler o ülkelerin komünist partizanlarıdır.
Stalin ısrarla “müttefik ülkeler”den Batı cephesini aç-
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malarını istemesine rağmen, İngiltere
Başbakanı Churchill ve Roosevelt’ten
“henüz hazır değiliz” cevabını alır.
Ancak aynı İngiltere o sırada “petrol
kuyularının güvenliğini almak” adına
2. cepheyi Kuzey Afrika’da açar.
Oysa Stalin, bu direniş sadece anayurdu savunmak için değil, “Alman
faşizminin boyunduruğu altında inleyen Avrupa’nın bütün halklarına
da yardım etmektir” der.
1941’de Nazi’lerin Sovyetler’e
saldırısı ile başlayan ve üç yıl kendi
topraklarında savaştıktan sonra Nazileri püskürten Kızıl Ordu, Balkanlar’dan Avrupa’ya, işgal altındaki
tüm ülkeleri kurtararak ilerledi. “Kızılmeydan’da zafer geçidi” düzenlemekten söz eden Hitler orduları
Berlin’e kadar sürüldü.

Hitler Faşizmine
En Kararlı Mücadele
Yürüten Komünistlerdi
1 Eylül 1939 yılında Polonya
işgali ile başlayan 2. Emperyalist
Paylaşım Savaşı’nda, Hitler faşizmine
en kararlı mücadele yürüten komünistler oldu. Polonya, Avusturya,
Fransa, Hollanda, Belçika, Balkan
ülkelerinde vb. faşist işgalin olduğu
neresi varsa ve nerede komünistler
varsa onlar direniş cephesinin en başında oldular.
Hitler faşizmi, Sovyetler Birliği
hariç işgal ettiği diğer ülkelerde ciddi
bir direnişle karşılaşmadı. 21 Haziran
1941’de Franco’nun faşist gönüllüleri,
Mussolini’nin faşist ordusuyla birlikte sosyalizmi,
Sovyet halklarını, insanlığı
yok etmek için SSCB’ye
saldırdığında karşılarında
Kızılordu öncülüğündeki
Sovyet halklarını bulur.
Sovyet halkları eşine az
rastlanır kahramanlık ve fedakarlık örnekleri göstererek faşizme karşı destansı
bir direniş yarattılar.

‘Komünistler Öne!’
Bu slogan, Hitler’in faşist orduları Stalingrad’ı

kuşattığında ortaya atıldı. Stalingrad
savunulacak, Nazi orduları durdurulacaktı. Görev, herkesten önce komünistlerindi. Bu görevin yerine getirilmesi için binlerce, yüz binlerce
kişinin ölmesi gerekiyorsa, ilk komünistler ölecekti. Cephede en önde
komünistler vuruşacaktı.
Savaşın daha ilk aylarında Sovyetler Birliği’nde 1 milyon 100 bin
parti üyesi cephenin en önündeydi.
Sovyet Komünist Partisi yürütülen
savaşın aynı zamanda ideolojik bir
savaş olduğunu, savaşın yalnızca bir
anavatan savunması değil, bütün
halkların özgürlüğü ve sosyalizm
için savaş olduğu gerçeğiyle hareket
etti.
Hitler’in amacı en büyük tehdit
olarak değerlendirdiği SSCB’yi ortadan kaldırarak dünyayı teslim almaktı. Hitler SSCB’ye saldırıyı “dünya tarihinde görülen en büyük askeri
yürüyüş” olarak niteler.
Hitler faşizmi, ilk ve stratejik yenilgisini Stalingrad direnişinde, 3
Şubat 1943 tarihinde aldı. 1943 Şubatında başlayan faşizmin yenilgi
süreci, 30 Nisan 1945’te Hitler’in
intiharı ve 8-9 Mayıs 1945’te Almanya adına teslimiyet belgesinin
imzalanması ile son buldu.
Bugün eğer Avrupa işçi ve emekçileri faşizm altında yaşamıyorlarsa,
bunu Sovyet halkının kahramanca
direnişine, bu direnişe önderlik eden
Josef Stalin’e borçlular.
2.Paylaşım Savaşı’nın, Alman-

lar’ın yenilgisiyle bitmesi, emperyalistler tarafından Normandiya çıkarmasının zaferi olarak gösterilir.
Normandiya üzerine yapılan filmler,
belgeseller on yıllardır hep bunu işler
beyinlere. Öte yandan da, bu propaganda filmlerinde, 2. Paylaşım Savaşı’nın, demokrasi, özgürlük, insan
hakları uğruna, Nazi faşizmine, ırkçılığa karşı yapıldığı gösterilir. Böylece, savaşın emperyalist tekellerin
paylaşım savaşı olduğu gerçeği gözlerden uzak tutulur.

‘Hitler Bir İmha Savaşı
İstiyor, Ona İstediğini
Vereceğiz’
Bu sözler kapitalizmin, sosyalizme
yönelik bir imha savaşına girişeceğini
yıllar önce gören Sovyet halklarının
kahramanı ve Kızılordu’nun komutanı
Stalin’e aittir.
SSCB, henüz genç bir sosyalist
cumhuriyettir ve askeri, ekonomik
olarak Hitler’in saldırısına karşı koyacak gücü henüz yoktur. Faşizme
karşı büyük savaşın ve direnişin muzaffer komutanı Stalin, Kızıl Ordu’yu,
halkı, ekonomiyi savaşa göre hazırlamak için Almanya ile “saldırmazlık
anlaşması” imzalar ve güç toplar.
Tarih 22 Haziran 1941’i gösterdiğinde, faşizm, üç cepheden saldırdı
Sovyetler Birliği’ne. Hitler, Franco’nun faşist gönüllüleri, Mussolini’nin faşist ordusuyla birlikte sosyalizmi, Sovyet halklarını, insanlığı
yok etmek için SSCB’ye saldırdığında
karşılarında Kızılordu
öncülüğündeki Sovyet
halklarını bulur. Sovyet halkları eşine az
rastlanır kahramanlık
ve fedakarlık örnekleri
göstererek faşizme
karşı destansı bir direniş yarattılar.
Savaşın daha ilk
aylarında Sovyetler
Birliği’nde 1 milyon
100 bin parti üyesi
cephenin en önündeydi. Sovyet Komünist
Partisi yürütülen savaşın aynı zamanda
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ideolojik bir savaş olduğunu, savaşın
yalnızca bir anavatan savunması
değil, bütün halkların özgürlüğü ve
sosyalizm için savaş olduğu gerçeğiyle hareket etti.
Hitler’in amacı en büyük tehdit
olarak değerlendirdiği SSCB’yi ortadan kaldırarak dünyayı teslim almaktır. Hitler SSCB’ye saldırıyı
“dünya tarihinde görülen en büyük
askeri yürüyüş” olarak niteler.
Nazizmin gelişmesinin zeminini
hazırlayan, işgallerine sessiz kalan
öteki emperyalistler de sorumludur
bu katliamlardan? Emperyalistler faşizmin ortaya çıkışından, gelişmesinden ve savaşta yaptıklarından birinci derecede sorumludur, suçludurlar. Nazileri kendi ülkelerine yönelene kadar sadece izlemişlerdir.

Sayı: 355

Yürüyüş
10 Mart
2013

26

Alman Faşizmiyle Sovyet
Halkları Arasındaki Savaş,
Ezilenlerle Ezenlerin
Savaşıydı
SSCB’nin yenilmesi bütün dünyanın faşizme teslim edilmesi anlamına gelmektedir. Yani savaş sadece
SSCB ile faşist Almanya arasında
değildir.
Stalin 3 Temmuz 1941 tarihinde
radyoda yaptığı konuşmasında bunu
şu cümlelerle ifade eder: “Bu savaş
iki ordu arasındaki bir savaş değildir.
Bu aynı zamanda Sovyet halkının
faşist Alman birliklerine karşı büyük
savaşıdır. Faşist zalimlere karşı anavatanı savunmak için verilen bu
halk savaşının amacı sadece üzerindeki tehlikeyi kaldırmak değil,
aynı zamanda Alman faşizminin
boyunduruğu altında inleyen Avrupa’nın bütün halklarına da yardım
etmektir.”
Stalin ve Sovyet halkları faşizme
olan öfkeleriyle Stalingrad’da, Leningrad’da ve Moskova’da faşizme
karşı direnişi, tarihi bir destana dönüştürürler. Leningrad’ı haritadan silmek için şehrin direnişine karşı karadan, havadan, denizden tam 900
gün bombalayan faşizmdi. Şehri teslim alamadı ama 600 bin Leningradlıyı katletti.

Faşizmi Dize Getiren Stalin
Önderliğindeki Sovyet
Halklarıdır
Sovyetler Moskova ve Stalingrad’da Hitler ordularına karşı direnirken, Avrupa toprakları Nazi çizmeleri altında ezilirken “özgürlüğün
bekçisi ABD” henüz ortada yoktur.
Fransa’da, İtalya’da ve Balkanlar’da
ise yine Nazilere karşı direnen komünist partizanlar olacaktır.
Stalin’in bizzat yönettiği Moskova
savunması ve bozgun, Hitler Almanya’sına vurulan ilk ciddi darbedir. Bu
bozgun yaratılan “Alman ordusunun
yenilmezliği” efsanesini çökertir.
Temmuz 1942’de Almanlar, Stalingrad’a saldırdı.
1942-43 yılları Stalingrad cephesi,
faşizme karşı en büyük direnişin yaşandığı çarpışmalara sahne olur. Yüz
binlerce Sovyet yurttaşının hayatı
pahasına direnilir.
“Kızıl Meydan’da zafer geçidi”
düzenlemek için hazırlanan faşizmin
hayalleri suya düşmüştür. Stalingrad
ve Moskova’da yenilmişti faşizm.
Üstelik Sovyet orduları, faşizmi
burada durdurmakla kalmamış, üç
yıl boyunca kendi topraklarında sürdürdükleri ‘Anayurt savaşı’, artık faşizmi ezme savaşına dönüşmüştü.
Kızılordu, Balkan ülkelerinin ve Avrupa’nın halklarıyla, direniş güçleriyle
işbirliği içinde faşizmi işgal ettiği
tüm bu ülkelerden kovdu. Sovyetler
Birliği Kızıl Ordusu saldırıyı püskürtüp Hitler ordularını önüne katıp
kovaladı.
Varşova’da taş taş üstünde bırakmayan, Maidenak, Dachau, Auschwitz,
Treblinka toplama kamplarında, gaz
odalarında ve krematoryumlarda 6
milyondan fazla Yahudi ve komünisti
katleden faşizmdi. Faşizm, tüm Kara
Avrupası’nda bir baştan bir başa yayılarak Yunanistan’dan Fransa’ya,
Bulgaristan’dan Polonya’ya dek işkence, katliam, soykırımlarıyla tarihin
en kanlı sayfasının yaratıcısı oldu.
Berlin’de kızıl bayrakların dalgalandığı gün, artık faşizme karşı
kesin zaferin de günüydü. Kızıl
Ordu’nun Berlin’e girmesiyle Hitler

Almanya’sının kaderi belli olmuştu.
Alman Yüksek Komutanlığı’nın temsilcileri 8 Mayıs 1945’te Berlin’de
kayıtsız koşulsuz teslim olduğunu
kabul eden belgeyi imzalarlar. Zafer
Sovyetlerindir, zafer bütün dünya
halklarınındır.
Faşizm, SSCB’den değil Bulgaristan, Yugoslavya, Polonya, Çekoslovakya, Arnavutluk’tan da kovulmuş,
faşizmin başı ezilmişti. Stalin önderliğinde Sovyet halkı faşizmi ezerek, tüm dünya halklarını faşizm belasından kurtardı. Doğu Avrupa ülkelerin bir kısmında sömürü düzeni
ortadan kaldırıldı halk demokrasilerine geçildi.
2. Paylaşım Savaşı boyunca, en
büyük insan kaybını, 20 milyon üzerinde asker ve sivil kayıpla Sovyet
halkları vermiştir. Sovyetler Birliği’nde “Büyük Anayurt Savaşı” olarak
adlandırılan savaşta ölenler, İkinci
Paylaşım Savaşı’nın diğer tüm cephelerinde ölenlerin toplamından daha
fazladır.
İkinci Paylaşım Savaşı’nın Doğu
Cephesi, yıkımın en ağır olduğu cephedir. Polonya’daki binaların yüzde
30’u, Yugoslavya’da, her 5 evden
biri yıkılmıştır. İşgal edilen Sovyet
topraklarında ise fiziksel yıkım, diğer
tüm Doğu Cephesi ülkelerinden daha
fazladır. Onlarca Sovyet kenti tanınmayacak hale gelmiş, altyapı ve binalar tam bir yıkıma uğramıştır.
Polonya yaklaşık 3.5 milyonu
soykırım uygulanan Yahudiler olmak
üzere, 5.8 milyon vatandaşını kaybetti.
Saldırgan faşist ülkelerden Almanya
tarafında 3.5 milyon asker, 780 bin
sivil; Japonya tarafında 1.3 milyon
asker, 670 bin sivil öldü. Japon emperyalizmine karşı silahlı mücadele
veren Çin, 1 milyon 300 bin askerin
yanısıra, sayısı tam olarak saptanamayan ama milyonları bulan sivil
direnişçiyi yitirdi. Savaşın en büyük
güçleri arasında olmasına rağmen
İngiltere’nin kaybı ise 264 bin asker
ve 92 bin sivildir.
Sürecek

AKP HALKIN DÜŞMANI TEKELLERİN İKTİDARIDIR

Mahallelerimizi Şehitlerimizin Kanıyla Kurduk
Terk Etmeyeceğiz!

Şehitlerimizin Hesabını İbrahimler’le SORUYORUZ!
Gazi ve Ümraniye katliamının üzerinden 18 yıl geçti. Katilleri cezalandırılmadı. AKP katilleri akladı.
Gazi, oligarşinin katliamı olduğu
kadar aynı zamanda halkın onurlu mücadele tarihine yazılmış direniştir.
AKP, Kentsel Dönüşüm adı altında
sadece evlerimizi yıkmayacak; tarihi-

Sezgin ENGİN

Fadime BİNGÖL

Dinçer YILMAZ

Hasan GÜRGEN

Ali YILDIRIM

Mehmet GÜNDÜZ

Halil KAYA

Zeynep POYRAZ

Dilek SEVİNÇ

Fevzi TUNÇ

Reis KOPAL

Mümtaz KAYA

Genco DEMİR

Hakan ÇUBUK

İsmihan YÜKSEL

İsmail BALTACI

Hasan PUYAN

Yaşar AYDIN

mizi, değerlerimizi, şehitlerimizi de
yerle bir etmek istiyor. Mahallelerimizin, tarihimizin, şehitlerimizin yok
edilmesine izin vermeyeceğiz.
Bunun için Halk Komiteleri’nde
örgütlenmeliyiz. Halk Komitelerini
halkın tüm kesimlerini katarak güçlendirmeliyiz. İşte o zaman Gazi’nin
tarihine, şehitlerimize yaraşır şekilde
yeni direnişler örgütleriz.
SEZGİN ENGİN, en genç şehidiydi Gazi ayaklanmasının. Liseli DevGenç’li bir devrimci olarak mücadeleye atıldı. Cepheli oldu. Ayaklanma
boyunca kahramanca çatışarak şehit
düştü.
FADİME BİNGÖL, Karslı, evli
ve çocukları vardı. Çocukluğundan
beri çalışan bir emekçi, Gazililer’in
Cepheli ablasıydı.
DİNÇER YILMAZ, Tokat’lı, 19
yaşında konfeksiyon işçisi bir gençti,

Cepheliydi. Katliama karşı ilk tepkinin örgütlenmesinde ve öfkenin ayaklanmaya dönüşmesinde canla başla çalıştı ve çatışarak şehit düştü.
HASAN GÜRGEN, 26 yaşında,
Sivas Zaralıydı. Emekçidir Gazi’deki
hemen herkes gibi... Cephe taraftarıydı. Gazi ayaklanmasında, panzerin
üzerindeki üç kahramandan birisi de
Hasan’dı.
ALİ YILDIRIM, 22 yaşında, Sivas, Hafik İlçesi’ndendi. Liseli DevGenç’li olmuştu. Gazi’deki saldırıyı
duyar duymaz Okmeydanı’da halkı
toplayıp Gazi’ye doğru yürüyüşe geçirenlerdendi. Panzerin üzerine çıkan
üç gençten biri de oydu.
MEHMET GÜNDÜZ, Üç çocuk
babası bir emekçiydi. 1958 Erzurum
doğumluydu. Cepheli olan Gündüz,
emekçi elleriyle kurduğu barikatların
başında polis panzerinden açılan ateşle ölümsüzleşti.

HALİL KAYA, 70 yaşında, Gazi’ye saldıran kontrgerillanın katlettiği ilk Gaziliydi. Halil Dede’nin akan
kanı yayıldı Gazi’nin sokaklarına. Kan
öfkeye dönüştü.
ZEYNEP POYRAZ, 1970 doğumlu. 80’li yıllarda devrimcilerle tanıştı.
Katliamı duyduğunda oturdukları Derbent Mahallesi’nden koşup Gazi halkıyla birlikte direndi, şehit düştü.
DİLEK SEVİNÇ, yeni evliydi. İki
aylık hamileydi ve bir konfeksiyon işçisiydi. Direnenlerin safında karnındaki bebeğiyle ölümsüzleşti.
FEVZİ TUNÇ, 22 yaşındaydı. Sloganlarıyla, öfkesiyle direnirken katledildi.
REİS KOPAL, henüz 20 yaşında
bir terlik fabrikasında işçiydi. Gazi
ayaklanmasında ise bir savaşçı. Bir
emekçinin onuru ve cüretiyle ölümsüzleşti.
MÜMTAZ KAYA, 22 yaşında Gazili bir delikanlıydı. Saldırıyı duyduğunda tereddütsüz Gazi’ye koştu. Halkın saflarında direndi ve şehit düştü.
GENCO DEMİR, Ümraniye’de

şehit düşenlerdendi. 33 yaşında, üç
çocuk babasıydı. 15 Mart’ta Gazi katliamını protesto ederken kontrgerillanın
açtığı ateşle katledildi.
HAKAN ÇUBUK, 22 yaşında inşaalarda su tesisatçısı olarak çalışıyordu.
İki yıldır devrimcilerle ilişkisi vardı.
Polis tarafından başından vuruldu.
İSMİHAN YÜKSEL, Katledildiğinde 52 yaşındaydı. Maraş katliamını yaşamıştı. Ümraniye’de Maraş’ın,
Gazi’nin hesabını sormak için yürürken sırtından vuruldu.
İSMAİL BALTACI, 1 Mayıs Mahallesi’nin kuruluşunda yer alan bir
emekçiydi. 15 Mart’ta Ümraniye’de
saldıran polise karşı çatışırken katledildi.
HASAN PUYAN, iki çocuk babasıydı. Gazi katliamını protesto için yapılan yürüyüşte katledildi.
YAŞAR AYDIN, halktan biriydi.
Hakan Çubuk vurulduğunda taksisine
yerleştirip hızla hastaneye yetiştirdi.
Geri dönerken geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirdi.

12 Mart’ta, İbrahim Çuhadar’ın
Feda Ruhuyla Gazi Şehitlerinin
Hesabını Soralım!
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Kontrgerilla devleti 12 -15 Mart
1995’de Gazi ve Ümraniye’de 18 insanımızı katletti. Katliamın üzerinden
18 yıl geçmesine rağmen katiller cezalandırılmadı, tam tersine ödüllendirilerek terfi ettirildiler. Gazi’de hala
süren bir saldırı ve direniş vardır.
Gazi’yi sindirmek, susturmak ve
teslim almak için yapılan saldırı 18
yıldır kesintisiz sürüyor. Saldırı aynı
zamanda yozlaştırmayı da yaygınlaştırmaya çalışarak sürüyor.
Neden Gazi? Çünkü Gazi kuruluşundan bugüne kadar Cephe’nin
önderliğinde örgütlü ve hak alma
mücadelesinde oligarşi ile açık bir
savaş halindedir. Bunun içindir ki,
sosyal ve siyasal konumundan dolayı
Gazi’yi sindirmek, susturmak ve

teslim almak demek tüm gecekonduları sindirmek, susturmak ve
teslim almak demektir. 12 Mart
1995’te oligarşinin direnen, örgütlenen, hakları için mücadele eden yoksul semtlere; direnmenin, örgütlenmenin ve hak talep etmenin bedelinin
baskı tutuklama ve katliamlar olduğunu mesajını iletmekti.
Ancak Gazi bugün de sadece saldırı ve katliamla değil esas olarak
direniş, ayaklanma ve savaşçılığıyla
anılıyor.
18 yıldır saldırı devam ediyor.
Teslim alamadıkları, sindirip susturamadıkları ve esas olarak da örgütsüzleştiremedikleri için saldırıyorlar.
Saldırı devam ediyor ama direniş ve
savaş da aynı inanç ve kararlılıkla

da devam ediyor.
18 yıl önce barikatlarda ve çatışmalarda panzerlerin üzerine yürüyen
Cepheliler bugün İbrahim Çuhadarlar’la, feda ruhuyla düşmanın inlerine
girerek beyinlerinde patlıyor. 18 yıldır
Gazi’nin katilleri göstermelik yargılamalarla beraat ettirilmişler katliam
emrini verenler ise yargı önüne çıkarılıp yargılanmamışlardır. Gazi’nin
katilleri hesap vermedikçe halkın
adaleti ile hesabını biz soracağız.
Katliam devletin halk düşmanı
yüzünü gösterirken, göstemelik yargılama sürecinde de kontrgerilla devleti olduğunu bir kere daha gösterdi.
Göstermelik yargılamalarda davayı
Trabzon’a göndererek 18 saatlik yollarda gidiş gelişlerde her türlü zor-

Bu Düzenin Adaleti Yok!
Gazi’nin Hesabını Halkın Adaleti Soracak!
“Barikatlardaki irade mahkemelerde sürdü. Katliam
sonrası Susurluk devleti, halkın öfkesini yatıştırmak için
her zaman uyguladığı kontrgerilla yöntemlerinden birine
sarıldı “bağımsız yargı adaleti tesis edecek”ti!
Bu çerçevede ilk mahkeme 10 Temmuz 1995’de Eyüp
Ağır Ceza Mahkemesi’nde oldu. Ve bu duruşmayla
birlikte Gazi davası’nın “Yol hikayesine “ dönen süreci
başlamış oldu. Katliamdan 2,5 yıl sonra 16 Eylül 1997
günü Trabzon’da başladı. Halk meclisleri, Halklar ve
Özgürlükler Platformu, şehit aileleri ve cemevi yönetimi,
diğer sol yapılar davayı sahiplenmek için 18 saat yolculuktan sonra Trabzon’a vardı. Yapılan mahkeme 4 saat
sürdü. Sekiz polis hakkında gıyabi tutuklama kararı verdi.
Mahkeme boyunca dişe diş bir irade savaşı yollarda
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ve mahkeme salonlarında devam etti.
15. duruşması 18 Aralık 1998’de yapıldı. Gazi davası mahkemelerinde
yargılanan katiller tek tek aklanarak
serbest bırakıldılar.
Trabzon Ağır Ceza Mahkemesi, Gazi Katliamı Davası'nda, 3 Mart 2000'de karar verdi. Karar faşist devletin
adaletinin ne olduğunu bilenler için sürpriz olmadı. Yargılanan 20 polisten 18'i beraat(!) ettirildi. Adem Albayrak'a
4 kişiyi öldürmekten, dört kez 24 yıl ağır hapis, Mehmet
Gündoğan'a da iki kişiyi öldürmekten 24'er yıl hapis
cezası verildi. "Hafifletici nedenlerden dolayı" Adem Albayrak'ın cezası 6 yıl 8 aya, Mehmet Gündoğan'ın cezası
da 3 yıl 4 aya indirildi.
Katliamda olduğu gibi yargılama süreçlerinde kontrgerilla devleti gerek katliam süreçlerinde gerekse de
mahkemelerde katliamı ve katliamcıları sahiplendi. Göstermelik yargılamalarla katiller aklandı katliam emrini
verenleri zaten hiç yargı önüne çıkarılmadılar.”

AKP HALKIN DÜŞMANI TEKELLERİN İKTİDARIDIR

lukları çıkararak sivil ve resmi faşist
saldırılarıyla katiam davasına katılımı
engelleyerek unutturmak istediler.
Halk Cephesi davanın başından beri
şehit aileleri aileleri ile birlikte düşmanın her türlü engellemelerine rağmen davayı sonununa kadar sahiplenerek adalet istedi. Katillerin peşinde oldu. Dava sahipsiz kalmadı
ve şehitlerimiz unutturulmadı. Her
şeye rağmen adalet isteğimizden vazgeçiremediler. Ancak oligarşinin mahkemelerinde Gazi halkına adalet yoktur ve olamaz da. 18 yıldır katilleri
gizleyen, koruyan ve mahkemelerinde
aklayan kontrgerilla devletidir.
Konrgerilla devleti 18 yıl önce
yoksul gecekondu mahallelerdinde
halkımıza nasıl saldırdıysa, bugün
de AKP iktidarı farklı biçim ve araçlarla saldırısını sürdürüyor.
Mahallelerimizi Kentsel Dönüşüm
adı altında emperyalist ve işbirlikçi
tekellerin yağma ve talanına açarak
tamamen bizleri mahallelerimizden
atmak istiyorlar..
Gözaltına alıyor işkencelerden ge-

çiriyor, tutukluyor ve katlediyor. Amaç
aynı, halkı sindirmek, devrimcileri
yok etmektir. Mahallelerimizde katliamlarla, gözaltılarla, faşist terörle
sindirmedikleri halkı bugün uyuşturucu, fuhuş, hırsızlık, yozlaşma gibi
çok daha sinsi politikalarla örgütsüzleştirmek ve etkisizleştirmek için saldırılarını daha da yoğunlaştırmıştır.
Bizim de oligarşinin her türlü saldırılarına karşı en büyük gücümüz
birliğimiz ve örgütlülüğümüzdür. Örgütlülüklerimizi daha da büyüteceğiz.
Katliam ve saldırılara karşı daha büyük direnişler ve daha büyük ayaklanmalar yaratacağız. Direniş ve
ayaklanmaları büyüterek ülke geneline yayacağız. Şehitlerimizi unutmayacağız ve unutturmayacağız.
Şehitlerimizin idealleri, hayalleri
ve düşledikleri özgür bağımsız ve
sosyalist Türkiye’yi yaratana kadar
savaşacağız.
Faşizme karşı daha örgütlü ve
kararlı mücadele edelim. Bütün olanaklarımızla her şeyimizle katılalım.
Yeni Gazi’ler yaratalım. Birliğimizi

Gazi’yi Hırsızlardan,
Çetelerden Temizleyeceğiz!
Devlet yıllardır, gecekondu mahallelerinin ve devrimcilerin yaşadığı mahalleler üzerinde yozlaştırma
politikalarını sürdürmeye devam ediyor. Devrimcilerin
yoğun yaşadığı mahallelere hırsızları, çeteleri, fuhuş
çetelerini sokuyor. Polislerin de desteğini alan çeteler,
engelle karşılaşmayacaklarını düşünerek istedikleri gibi
hareket etmeye başladılar.
Bir süredir Gazi Mahallesi’nde artan hırsızlık olaylarında da benzer durumlar yaşanmaya başladı. Karşılarında bir engel olmadığını düşünen hırsızlar, gündüzleri
bile evlere girmeye başladılar. Son süreçte bu konu
üzerinde çalışmalarını yoğunlaştıran Gazi Halk Komitesi,
çözümün poliste ya da devlette değil, halkın örgütlü

ve kararlılığımızı bozacak hiçbir harekete ve davranışa izin vermeyelim.
Faşizmin vahşetine karşı halkın gücünü gösterelim.
Gazi ve Ümraniye şehitlerini
anmak, unutmamak ve unutturmamak için 12 Mart’ta Halk Cephesi kortejinde birleşelim.
18. yılında katillerden hesap sormak, halkın adaletini uygulamak için
Halk Cephesi kortejinde birleşelim
ve katillerden hesap soralım.
Yeni katliam ve saldırıları durdurmak için 12 Mart’ta Halk Cephesi
saflarında birleşelim. Düşmana gücümüzü gösterelim.
Gözaltı ve tutuklama terörüne dur
demek için 12 Mart’ta Halk Cephesi
saflarında birleşelim.
Şehitlerimizin Hesabını
Soracağız!
Katillerden Hesap Sorduk
Soracağız!
Kurtuluş Kavgada Zafer
Cephede!
Halkız Haklıyız Kazanacağız!

gücünde olduğunu vurguluyordu. 3 Mart günü de Halk
Komitesi tarafından artan hırsızlığa karşı mahallede bir
eylem yapıldı.
Eski Karakol önünde başlayan eylemde, “Bekleme
Boş Verme Çözüm Halk Komitelerinde Birleşelim”,
“Hırsızlık Yapmak Halktan Çalmak Şerefsizliktir” pankartları açılarak yürüyüşe geçildi. Son duraktan, Gazi
Cemevi’ne kadar süren yürüyüşe 1500 kişi katıldı
“Hırsızlık Yapmak Şerefsizliktir”, “Hırsızlar Çeteler
Mahalleden Defolun” sloganları atılan eyleme, esnaf
da kepenklerini kapatarak destek verdi.
Eski Karakol’dan Gazi Cemevi’ne gelen Halk Komiteleri burada bir açıklama yaptı. “Hırsızlığa Karşı
Birliktelik” başlıklı açıklamayı, Halk Komiteleri adına
Ali Akkurt okudu. “Dünden bugüne el ele omuz omuza
mahallemizi getirdik hep beraber bugünden sonra da
yine beraber olacağız” diyen Akkurt, mahallelerinin
adının karalanmaya çalışıldığını ve buna izin vermeyeceklerini ifade etti. Almanya hapishanelerindeki devrimci
tutsaklardan Şadi Özbolat’ın, “Emekçi Onur’a Sesleniş”
şiiri okundu. Eylem sloganlarla sona erdi. Kampanya
kapsamında İstiklal İlkokulu, Atatürk Çiftliği Zübeyde
Hanım Okulu’nda velilerle; Anadolu Cami, Merkez
Cami ve Hz Ali Camisi’nde cuma namazından çıkan
cemaate hırsızlığa karşı başlatılan kampanyanın bildirileri
dağıtıldı. Gazi Halk Komitesi okul ve cami çıkışında
toplam 1000 adet bildiri dağıttı.

MİLYARDER SAYISI 34’TEN 45’E ÇIKTI!

Sayı: 355

Yürüyüş
10 Mart
2013

29

OPERASYONLARLA, KOMPLOLARLA,
İFTİRALARLA, YALANLARLA,

5

NE ABD NE AKP
KOMPLOLARLA VE
OPERASYONLARLA
MİLYONLARI TESLİM ALAMAZ
Emperyalizme ve İşbirlikçilerine
Karşı Bağımsız Bir Vatan İçin
Savaşıyoruz

Peki neydi bu
terörün nedeni?
Halk Cepheliler
AKP’nin fuhuş,
uyuşturucu, hırsızlık, yozlaşma çarkına çomak sokuyordu. Mahallelerde
uyuşturucuya, fuhuşa, hırsızlık yapmaya izin vermiyordu. AKP’nin yozlaştırma politikalarına engel oluyordu.
Mahallelere yapılan bütün operasyonların temel nedeni buydu. Cephe
fuhuş devletinin halkı yozlaştırma
politikalarının önünde engeldi.

BİZİ BİTİREMEZSİNİZ!
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AKP’nin komplolarını anlattığımız
yazı dizimiz boyunca görülmektedir
ki, Amerikan uşaklarının saldırıları
her yıl aralıksız sürmüştür. Komplolar,
sahte belgeler, sabaha karşı onlarca
kurumun basılması teslim almanın
aracı haline gelmiştir. Halka gözdağı
vermek için her operasyonda sayılarını biraz daha arttırarak daha fazla
saldırganlaşmışlardı.
AKP’nin kurumlarımıza yönelik
saldırılarını anlatmaya devam ediyoruz.

 Yoksul Halkın
Mahallelerine Göz Diktiler
Önce Devrimcilerden
Başladılar
9 Mart 2010’da yoksul halkın
oturduğu İstanbul Sarıgazi, AKP’nin
polisi tarafından helikopterlerle gecenin 04.00’ünde işgal edilip, onlarca
ev ve Sarıgazi Özgürlükler Derneği
basılıp talan edildi. Devam eden saldırılarla birlikte 37 kişi gözaltına
alındı ve 10 kişi de tutuklandı.
Bu operasyon ilk kez mahallelere helikopterler eşliğinde yapılan operasyondu. Televizyonlar
günlerce polisin helikopterli baskın terörünü haber diye verdiler.
Basılan evlerin kapıları koçbaşlarıyla kırılıp insanlar uykudayken ne olduğunu anlamadan karşılarında ellerinde silah karmaskeli katilleri karşılarında görüyordu. Bütün bu görüntüler polisin başarısı diye sunuluyordu.
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 15 Haziran 2010 TAYAD
Baskını
15 Haziran sabahı Ankara, İzmir
ve İstanbul’da TAYAD’lıların evleri
basılarak üç ilde toplam 29 kişiyi
gözaltına alındı ve 17 kişi tutuklandı.
Burjuva basın her zamanki gibi
“DHKP-C’ye büyük operasyon” diye
haber yaptı. Oysa gözaltına alınıp
tutuklananların büyük çoğunluğu 6065 yaşlarında TAYAD’lı şehit ve tutsak aileleriydi. Evlatları şehit yada
tutsak düşmüş ailelere saldırıyordu
şimdi.
Tutuklanma gerekçeleri Hasta tutsak Güler Zere için yapılan eylemlere
katılmak.

Ankara Karşıyaka Mezarlığı’nda
Mahir Çayanlar için yapılan anmaya
katılmak. Kızıldere’ye gitmek, ve 1
Mayıs’a katılmak gibi en meşru demokratik yasal olan haklar ilk kez
bu operasyonda suçmuş gibi gösterilip
tutuklanma gerekçesi yapıldı.
Baskınların ardından TAYAD’lı
Aileler sahiplenildi. TAYAD, tutuklananların serbest bırakılması için bir
kampanya başlattı. Taksim’de her
hafta masalar açıldı. Her hafta Sütlüce
AKP İl Binası önünde nöbetler tutuldu.
İçlerinde 65 yaşlarında ailelerin olduğu
TAYAD’lılar, AKP’nin hukuksuzluğunu teşhir etmek için İstanbul’dan
Ankara’ya adım adım yürüdüler. Yürüyüş boyunca, Düzce’de, Kaynaşlı’da,
Bolu’da, Kızılcahamam’da ve Kazan
ve Ankara’nın içinde olmak üzere 6
kez kontrollü bir şekilde linç saldırılarına maruz kaldı. Tüm bu saldırılara
rağmen TAYAD’lılar Ankara’ya kadar
yürüdüler. Tutuklanan 17 TAYAD’lının
tamamı bırakılana kadar TAYAD kampanyayı sürdürdü.

 29 Ekim 2010;
1 Mayıs Mahallesi Baskını:
1 Milyon Evi Yıkacaklar,
Yıktırmayız
AKP, “Neye malolursa olsun
1 milyon evi yıkacağız” diyordu.
Halk Cepheliler de, örgütlü olduğu tüm mahallelerde yıkımlara
karış “1 milyon evi yıkacaklar,
yıktırmayız” sloganıyla bir kampanya başlattı. Bütün mahallelerde AKP’nin “kentsel dönüşüm” adı altında başlattığı yağma
ve talan politikalarını halka anlatıyor ve halkı yıkımlara karşı
örgütlenmeye ve direnişe çağırıyordu.
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Halk Cephesi’nin bu çalışmaları
karşısında AKP’nin polisleri de boş
durmadı. Mahallelerde terör estirmeye
başladı. 29 Ekim 2010’da 1 Mayıs
Mahallesi’ne 17 Aralık 2010’da da
Çayan Mahalles’ine saldırıp 7 devrimciyi tutukladılar.

 24 Aralık 2010 Yürüyüş
Dergisi Baskını: Halkın
Gerçekleri Öğrenmesini
Engelleyemeyeceksiniz!
Halkın gerçekleri öğrenebileceği
çok fazla imkanı yoktur devrimci basından başka. AKP iktidarı bunu bildiği
için devrimci basına saldırıyordu.
Ferhat Gerçek’i sırtından vurup,
felç edenler, Engin Çeber’i işkenceyle
katledenler, Adana’da Kurtuluş gazetesi temsilcisi Mehmet Topaloğlu’nu katleden katil sürüleri gecenin
bir yarısında yolu trafiğe kapatıp,
helikopterlerle, itfaiye araçlarıyla,
yüzlerce kar maskeli polisle, uzun
namlulu silahlarla donatılmış özel
timlerle gelip Ozan Yayıncılık’tan
Kaan Ünsal, NaciyeYavuz, Yürüyüş
Dergisi Yazı İşleri Müdürü Halit Güdenoğlu, Cihan Gün, Sibel Kırlangıç,
Serdar Polat, Mustafa Doğru ve Musa
Kurt işkencelerle gözaltına alındı.
Baskının hemen ardından Bağcılar,
Okmeydanı ve Gülsuyu’nda “Yürüyüş Susmayacak” denilerek eylemler
düzenlendi. İstanbul’da, 27 ve 28
Aralık günlerinde Yürüyüş okurları
Şişli Meydanı’nda basılan Yürüyüş
bürosunun karşısında masa açtı. Oligarşinin dergimize yönelik terörü
Edirne’den Kars’a, Çanakkale’den
Samsun’a, İzmir’den Dersim’e, Erzincan’dan, Hatay’a... dört bir yanda
protesto edildi. Yürüyüş dergisi çalışanları 28 Aralık günü mahkemeye
çıkarıldı. Remzi Uçucu, Kaan Ünsal,
Naciye Yavuz, Musa Kurt, Halit Güdenoğlu, Cihan Gün, Mehmet Ali Uğurlu tutuklandı.
BASKININ ARDINDAN ÇIKAN İLK YÜRÜYÜŞ’TE HAYKIRILIYORDU. DİRİ DİRİ YAKANLARI YAZMAYA
DEVAM EDECEĞİZ.
SUSMAYACAĞIZ. Yürü-

yüş dergisi çalışanları halk tarafından
sahiplenildi. Tutuklanmalarının hemen
ardından aylarca sürecek olan: DÜŞÜNCE VE ÖRGÜTLENME ÖZGÜRLÜĞÜMÜZ İÇİN SAVAŞACAĞIZ!/ YÜRÜYÜŞ SUSTURULAMAZ kampanyası başlatıldı. Ardından Yürüyüş çalışanlarına 1000
Kitap 1000 Mektup kampanyası yapılarak tutsak yürüyüş çalışanlarıyla
aynı düşünceyi savunan binler olduğu
gösterildi. Aylarca İstanbul da ve Anadolu da her hafta açıklama, toplu
yürüyüş dağıtımları yapılarak meydanlarda Yürüyüş’ün susmayacağı
haykırıldı.

 19 Şubat 2011 Gülsuyu
Mahallesi Baskını: Halkı
Örgütlenmemize Engel
Olamayacaksınız
Ahlaksız, onursuz AKP, Fuhuş
devleti olma özelliğiyle mahallelerde
pisliğini yaymaya devam ediyordu.
Ve mahallelerde karşısında teslim olmayacaklarını haykıran devrimcileri
buluyordu.19 Şubat 2011 Gülsuyu
Gülensu Mahallesi’ne yaptıkları saldırı
korkularını göstermelerine yetiyordu.
Yozlaşmaya karşı mücadele eden
devrimciler, 19 Şubat sabahı İstanbul
Gülsuyu Mahallesi sabaha karşı
AKP’nin yüzlerce polisi, panzeri ve
zırhlı araçları tarafından kuşatılmış,
yukarıdan helikopter eşliğinde Gülsuyu Haklar Derneği ve devrimcilerin
evleri büyük bir terör estirilerek basılmıştı. Bu baskınlar da 19 kişi gözaltına alınıp ve 9 kişi tutuklandı.
Baskının duyulmasının ardından
Halk Cephesi, saldırıları Valilik önünde protesto etti...
“Derneklerimizi ve Dergimiz Yürüyüş’ü Savunmaya Devam Edeceğiz”
diyerek Yürüyüş çalışanları için başlatılan kampanya gelişletiliyordu.

 Evlerimizi
Yıktırmayacağız
9 Nisan 2011 Gazi Mahallesi
Baskını
İstanbul Gazi Mahallesi’nde 9 Nisan 2011 sabahı saat 03:30’da Gazi
Özgürlükler Derneği ve 16 ev basıldı.
Helikopter, binlerce çevik polis ve
özel harekat timleriyle yapılan baskında 23 kişi gözaltına alındı. 14 kişi
tutuklandı. DERNEKLERİMİZİ VE
DERGİMİZ YÜRÜYÜŞ’Ü SAVUNMAYA DEVAM EDECEĞİZ. Kampanyası devam ediyor AKP faşizminin
kentsel dönüşüm projeleri halka teşhir
ediliyordu. Her mahallede komiteler
kuruluyor, EVİMİZİ YIKANIN VİLLASINI YIKARIZ deniliyordu.

 10 Mayıs 2011, İstanbul
Okmeydanı’da Bulunan
Gençlik Federasyonu,
Haklar ve Özgürlükler
Derneği ve İdil Kültür
Merkezi Basıldı
46 Kişi Gözaltına Alındı,
9 Kişi Tutuklandı
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Burjuva medyanın“son yılların en
büyük DHKP-C operasyonu” diye
verdiği bu baskının üzerinden çok
geçmemişti ki burjuva medya yine
aynı başlığı atmak zorunda kalıyordu.
Polis, Anıl Çelik adlı genç bir çocuğu
itirafçı yapıyor, ona istediği isimleri
dikte ettirerek bir ifade hazırlıyor;
sonra adı o ifade de geçen herkes
aranır duruma düşürülüyor. Bu işbirlikçileştirilen genç tam 311 kişi üzerine
ifade vermişti... Benzer bir örnek 1
Nisan operasyonu döneminde Erdoğan
Kaldi için geçerliydi... Bu operasyonun
da bir Erdoğan Kaldi’si çıkar!
Operasyonun ardından protesto
etmek için saldırı gününde Okmeydanı
Sibel Yalçın Parkı’nda
çadır kurularak gece
ve gündüz Halk Cephesi tarafından oturma
eylemi başlatıldı. Gece
ateş yakarak etrafında
toplanan Halk Cepheliler türküler ve marşlar
söylediler.Tüm Cephe-
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lilerin olduğu yerlerde sabaha kadar
Grup Yorum marşları söylendi.
Sibel Yalçın’daki protesto eylemiyle yetinmeyen Grup Yorum İstanbul Emniyet Müdürlüğü önünde
gözaltındakiler serbest bırakılana kadar diyerek oturma eylemine başladı.
10 Mayıs günü Okmeydanı’nda
İdil Kültür Merkezi, Haklar ve Özgürlükler Derneği, Gençlik Federasyonu ve çeşitli mahallelerde evlerin
basılarak 46 kişinin gözaltına alınması
ESP, KESK, Sosyalist Parti, SDP,
TÖP tarafından da yapılan açıklamalarla protesto edildi. Gözaltı ve tutuklamaların ardından “YOLA GELMEYECEĞİZ! ISLAH OLMAYACAĞIZ!” kampanyası başladı. TAYAD’lılar 17 Mayıs’da Çayan Mahallesi’nde
yaptıkları basın açıklamasıyla kampanyayı halka açıkladı. TAYAD’lılar
kampanya kapsamında açtığı direniş
çadırlarında ÜÇ AYLIK AÇLIK GREVİNE başladığını duyurdu.
Polisler, 90 gün süren çadır eyleminde defalarca kar maskeli uzun
namlulu silahlarıyla mahalleyi basarak
terör estirdiler. Devrimcileri mahalleden kaçırıp mahalle halkına korku
salmaya çalıştılar. Ancak mahalle
halkı her şeye rağmen devrimcileri
sahiplendi. Her haftasonu yapılan
konserlerde coşkuyla devrimciler sahipleniyordu.

 8-9 Mayıs 2012’de 14 İlde
Gençlik Derneği ve Halk
Cephelilere Saldırdı
8-9 Mayıs’ta Gençlik Federasyonu’na bağlı Gençlik Dernekleri ve
Halk Cepheliler’e yönelik 14 ilde
operasyonlar yapıldı. Toplam 96 kişi
gözaltına alınıp 36 kişi tutuklandı!
Bu operasyon 1 Mayıslar’da binler
olmanın, Grup Yorum konserlerinde
350.000’lerle umudun türkülerini
söylemenin, Dev-Genç’lilerin örgütlenmesinin, mücadelelerini büyütmelerinin hazımsızlığıydı. Düzenin
yetiştirmek istediği gençliğin karşısında 43 yıllık bir set olarak duruyordu Dev-Genç’liler. Hiçbir süreçte
faşizme sessiz kalmayan her engellemeye karşı örgütlenen. Bu komplo
operasyonu sonrası onlarca Dev-
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Gençliyle doluyordu tecrit hücreleri.
TUTSAK DEV-GENÇLİLER SERBEST BIRAKILSIN kampanyasıyla
Türkiye’nin dört bir yanında haykırıyordu DEV-GENÇLİLER: BİZİ
BİTİREMEZSİNİZ.

 18 Ocak 2013’te AKP’nin
Polisleri Tarafından 7 İlde,
Yürüyüş Dergisi, Halkın
Hukuk Bürosu, Çağdaş
Hukukçular Derneği,
TAYAD, İdil Kültür
Merkezi, Gençlik
Federasyonu, Okmeydanı
Haklar Derneği ve Çok
Sayıda Ev Basılarak
86 Kişi Gözaltına Alınıp
55 Kişi Tutuklandı
Amerikan uşağı AKP, bu saldırıyla
yine bizi “yola getireceğini” sanıyor.
Ve daha operasyonun en başından
göründüğü gibi, YANILIYOR! Operasyonları, komploları ellerinde patladı şimdiden. Açıklama üzerine açıklama yapıyorlar yalanlarını ispatlamak
için. Devrimcilerin her dönem boşa
çıkardığı bu komplolar artık AKP’nin
komplocu olduğu gerçeğini herkese
kabullendirmiştir. Artık hiçbir inandırıcılıkları kalmamıştır işbirlikçilerin.
Saldırganlıkları büyüktü korkuları
büyüktü. Halktan korkuyorlardı.

 19 Şubat Günü 28 İlde
KESK, TMMOB ve TTB
Üyesi Kamu Emekçilerine
Baskın
Öğretmen, doktor, maliyeci, sağlık
personeli, hemşire ve belediye çalışanı184 memur evleri sabah erkenden
basılarak gözaltına alındı. 63’ü tutuklandı.
AKP, sadece operasyonlarla, gözaltılarla, tutuklamalarla yetinmiyor.
Kontra basını aracılığıyla psikolojik
savaşıda sürdürüyor. Alçakça terörünü
meşrulaştırmak için her türlü namussuzluğa başvuruyor.
Kendi ahlaksızlıklarını, yalan haberlerle devrimcilerin üzerine atarak
gözaltına alıp tutuklattığı devrimcileri
halk nezdinde küçük düşürmeye ça-

lışıyor. Çünkü demokratik kurumlardan tutuklanan devrimciler gerek
sanatçısı, gerek avukatı, gençliği,
öğretmeni, doktoru, sağlıkçısı, ve diğer memurları... hepsi de işyerlerinde
mesai arkadaşları tarafından, mahallelerinde halk tarafından çok iyi tanınmaktadırlar. Sivas’ta tutuklanan
bir öğretmen için öğrencileri ve öğrenci velileri eylem yaptılar.
Tutuklanan Halkın Hukuk Bürosu
Avukatlarını direnişteki işçiler, yoksul
gecekondu halkı, işkence mağdurları
“avukatlarımızı istiyoruz” diye sahiplendiler...
AKP’nin saldırıları bir yandan
sürerken diğer yandan halktan binlerc
e kişi sokaklara çıkıp saldırıları protesto eden eylemler yaptı. Burjuva
basın ve faşist-gerici dinci basın tam
da kendi ahlaklarına uyan karalama,
yalan haberler yaparak devrimcilerin
sahiplenmesini engellemeye çalışmaktadır.
Ancak gerçek olan şudur: Halkın
gönlünde yer eden devrimcileri
AKP’nin hiçbir yalanı, kontra haberleri kirletemez. Yıpratamaz...
Halkımız Halk Cephesi’nin çağrısıyla FAŞİZME KARŞI DEMOKRASİ, KEYFİ TUTUKLAMALARA
KARŞI ADALET İSTİYORUZ diyerek devrimcileri sahiplenmektedir.
Yine TAYAD ve Gençlik Federasyonu/Liseli Dev-Genç’liler “Geleceğimiz İçin Mücadele Eden Annelerimiz Sahipsiz Değildir” Kampanyası ile AKP’nin faşist terörüne
karşı mücadele ediyor. Diğer yandan
her Çarşamba adalet nöbeti tutulmaya
başlandı Çağlayan adliyesi önünde.
Her Cuma Taksim’de Grup Yorum
ve ÇHD’li avukatlar öncülüğünde
FAŞİZME KARŞI DEMOKRASİ,
KEYFİ TUTUKLAMALARA KARŞI ADALET İSTİYORUZ yürüyüşleri düzenleniyor.
VE ARTIK DAHA GÜÇLÜ
DAHA KARARLI EMPERYALİZME SESLENİYOR CEPHELİLER;
HERKESİ TESLİM ALABİLİRSİNİZ AMA BİZİ ASLA TESLİM
ALAMAYACAKSINIZ!
Bitti

AKP HALKIN DÜŞMANI TEKELLERİN İKTİDARIDIR

Alişan’dan: Partime
"ŞİMDİ FEDA ZAMANIDIR:
Emperyalizmin ve oligarşinin politikalarına karşı çıkmak devrim yapmak için, Kürt milliyetçilerinin lekelediklerini temizlememiz gerekiyor.
Halka yaydıkları umutsuzluğu dağıtmamız, devrim yapmak için tek
yolumuz olan SİLAHLI MÜCADELEYİ TEKRAR YERLİ YERİNE OTURTMAMIZ GEREKİYOR."
"Halka devrimcilik adına yapılan
ayak oyunlarını ters yüz etmek istiyoruz. Devrim yapmak isteğimizin
onlarda karşılık bulmasını istiyoruz.
Bunun yolu da DEVRİM YOLUNDA KENİDİNİ FEDA EDEN DEVRİMCİLERDEN GEÇİYOR. " Parti-Cephemizin bu çağrısına bir savaşçı
olarak, devrim yolunda FEDA EDEREK cevap olacağım.
Bu isteğimi kabul ederek, beni
bu onura layık gören Partimize
çok teşekkür ediyorum.
Bu oyunu ancak biz bozarız. Bozacağız da. Halk düşmanlarıyla, emperyalistlerle asla uzlaşmayacağız.
Halkımızın sorunlarına emperyalizmden ve ülkemizdeki köpeklerinden
asla çare çözüm beklemeyecek, HALKIMIZI YANILTMAYACAK KAFASINI KARIŞTIRMAYACAĞIZ.
Bugün halkımıza kurtuluş umudu
olacak birtek biz varız. KIZILDERE’DEN GÜNÜMÜZE DEDİĞİNİ
YAPAN YAPTIĞINI SAVUNAN
BİR HAREKET OLMAYA DEVAM
ETTİK. Katliamlar, operasyonlar,
hapishaneler, 19 Aralık katliamları,
bizi teslim alamadı. Bağımsızlık, demokrasi, sosyalizm uğruna bedel
ödemeye, direnmeye, savaşmaya her
koşulda devam ettik, ediyoruz.
Yoksul halkımızın tek kurtuluş
umudu devrimdir. Sosyalizmdir. BİZ
VARIZ DEMEK ve halkla birlikte
bu yolda devrime yürümek için ben
de kendimi FEDA ediyorum. Kanım,
Canım Devrim Yolunda Feda Olsun,
Yeterki Cephe büyüsün, yeterki umut
ölmesin, ben ölmüşüm ne çıkar. Nasıl
ben benden önceki şehitlerimizin yolundan yürüyorsam, yoldaşlarım da
benim açtığım yoldan yürüyecektir.

Buna inanıyorum. Gözüm arkada
değil. Gönlüm rahat.
Mahir'den Dayı'ya süren, sürecek olan kavgamıza bir canım
var Feda olsun. Ben ölmüşüm
ne çıkar. Yeterki umut büyüsün,
yeterki umut yürüsün. Beni Partim yetiştirdi. Feda savaşçısı
olma noktasına getirdi. Her şeyimi partime borçluyum.
Karadeniz’in bir dağ köyünden, İstanbul’un zengin mutfaklarına, faşizmin ordusunda askerliğe
kadar geçen yaşamımda, Kızıldere
ve Mahirler bir umuttu. Silahlı eylemleriyle, Amerikalıları vuran, 12
Eylül zindanlarında direnen PartiCepheliler umuttu. 12 Temmuz ‘91
"Bize Ölüm Yok" bir umuttu. 17 Nisan ‘92’de sloganlar, camdan sarkıtılan bayrak ve saatler süren direniş,
"Yoldaşlarımız sizi cezalandıracak!
Bayrağımız ülkemizin her yanında
dalgalancak!" haykırışları, duvarlara
kanla yazılan yazılar bir umuttu. Benim için artık, her ne olursa olsun
Parti-Cephe’ye ulaşmam, umuda kavuşmam gerektiği kararının verilmesiydi.
Umuda kavuştum ve katıldım. O
günden bu güne, verilen eğitimin,
emeğin, değerin karşılığını her şeyimi
savaşımıza katarak vermeye çalıştım.
Her zaman ileriye baktım. Düşüp
arkada kalanlara, ihanet edenlere
aldırmadım. Bazen hızlı, bazen yavaş, ama hiç durmadan yürümeye
çalıştım. Çünkü şaşmaz bir pusulam PARTİM vardı her zaman yanımda. Hep ileri, hiç durmadan yürü,
yolun açık, sen yürüdükçe yolların
açılacak diyordu. Partimin bu çağrısının peşinde, halk düşmanlarına
karşı bir savaşçı olarak, hapishanede
Özgür Tutsak, direnişçi olarak, direniş
gazisi olarak, Cephe gerisinde savaşarak... Ve şimdi Partim, yeni bir
süreç başlattık diyor. Partim ŞİMDİ
FEDA ZAMANI diyor. Bu çağrıyı
duyup da durmak olmaz. Feda zamanı
ve söz eylemini bitirdi. Ben de kendimi gönüllü olarak, bağımsızlık,
demokrasi, sosyalizm davamız için
Feda etmeyi bir görev olarak kabul

Her zaman ileriye
baktım. Düşüp arkada
kalanlara, ihanet edenlere
aldırmadım. Bazen hızlı,
bazen yavaş, ama hiç
durmadan yürümeye
çalıştım. Çünkü şaşmaz
bir pusulam PARTİM
vardı her zaman yanımda.
Hep ileri, hiç durmadan
yürü, yolun açık, sen
yürüdükçe yolların
açılacak diyordu.
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ediyorum.
İşte şimdi "Yılgınlığa yorgunluğa
uzlaşmaya ve teslimiyete karşı, daha
hızlı daha kararlı koşma zamanı"
Feda zamanına koşuyorum. Görevimi
yerine getireceğim. Amerika’nın ve
ülkemizdeki köpeklerinin ALIN ÇATINDA PATLAYACAĞIM.
Parti-Cepheli Feda Savaşçısı olmaktan büyük bir şeref ve onur duyuyorum. Partimi, yoldaşlarımı çok
seviyorum.
YA ÖZGÜR VATAN YA
ÖLÜM!
AMERİKA DEFOL
BU VATAN BİZİM!
MAHİR HÜSEYİN ULAŞ
KURTULUŞA KADAR SAVAŞ!
YAŞASIN ÖNDERİMİZ
DURSUN KARATAŞ!
YAŞASIN DEVRİMCİ HALK
KURTULUŞ PARTİSİ!
Sevgi, Saygı ve Bağlılıkla
Alişan Şanlı
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Bizi, Yola Getirememelerinin Bilimsel
Temeli, Marksist-Leninist Oluşumuzdur!
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İki ideoloji vardır!
Ezenlerin gerici ideolojisi olarak,
burjuva ideolojisi...
Ezilenlerin devrimci ideolojisi
olarak, Marksist-Leninist ideoloji...
Burjuva ideolojisi karakter olarak
karşı-devrimci, yani halk düşmanıdır.
Bir avuç asalağın sömürü ve zulüm
düzeninin hep böyle sürmesini esas
alır. Burjuva ideolojisi, burjuvazinin
çıkarlarının ifadesidir.
Marksizm-Leninizm devrimcidir,
çünkü, halkın zulüm ve sömürüden
kurtuluşun ifadesidir. Sömürü düzeninin neden ve nasıl yıkılacağını esas
alır. Devrimci ideoloji, halkın çıkarlarına yansıtır.
Ezen ve ezilenlerin, burjuvazi
ile emekçilerin, emperyalizm ile
halkların uzlaşmazlığı demek, burjuva ideolojisi ile devrimci ideoloji
arasındaki ölümüne savaş demektir.
Bunlar arasında uzlaşma, barış olmaz. Doğaları gereği böyledir bu.
Sınıflar var oldukça, sömüren ve
sömürülen, ezen ve ezilen var oldukça bu ikisi ve onların ideolojileri
arasında "barış" olmaz.
Burjuva ideolojisi, hiçbir zaman
Marksizm-Leninizmi yola getiremez.
Buna gücü yetmez. Güç haklılıktır,
doğruluktur, bilimselliktir, halktan
yana olmaktır. Ve bütün bunlar,
Marksizm-Leninizm'in karakteristik
özellikleridir.
Ne diyor burjuva ideoloji: sömürüye, zulme, adaletsizliklere boyun eğin.
Ne diyor devrimci ideoloji: Sömürüye, zulme, haksızlıklara karşı
çıkın, hakkınız olanı alın.
Çürümüş ve köhne olan, yalan
ve yaygara üzerinde yükselen burjuva ideolojisi, nasıl yola getirecekmiş devrimci ideolojiyi. İşte bu,
imkansızdır. Tarihimiz bunun göstergesidir.
BİZİ, yola getirememelerinin tarihsel nedeni, Kızıldere'den bu yana
kanla yazdığımız tarihin ta kendi-

sidir.

mizin tarihi olarak kanla yazılmaktadır. Bu tarih, açık ki, halk düş"... Bu tarihi biçimlendiren sayısız
manlarının halk sevgimizi yola getietkenin içinde özellikle iki etken
rememelerinin tarihidir. 19-22 Araönemlidir; bunlardan birincisi halka
lıklar’da Ahmet İbililer bu tarihin
ve vatana bağlılık; ikincisi iktidar
eseri olarak "Bir canım var feda oliddiası ve hedefinde kararlılıktır. Bu
sun halkıma, vatanıma" diyerek
yolda attığımız her adım, bunların
şehit düşmüşlerdir. Ve yine bu tarihin
damgasını taşır. Onlarca direniş deseseri olarak, İbrahim Çuhadar, "Ya
tanını böyle yarattık. Her destanımız,
şehit olacağım ya şehit" diyerek hezafere giden yolumuzu düzlemektedir.
define ilerlemiştir.
Devrim yolu, engebeli, dolambaçlı
Halka ve vatana bağlılık duyanları,
ve sarptır; bunu biliyoruz. Fakat bu
hiçbir güç yollarından döndüremez.
engellerden hiçbirinin bizi yolumuzBuna güçleri yetmez. Ki halk ve
dan döndürmeyeceğini de defalarca
vatan sevgisinden daha büyük güç
kanıtlamış bulunuyoruz." (Parti Bülyoktur.
teni'nin 36. Sayısından alınmıştır)
Halk sevgisi demek, devrimciliğin
Tarihimiz, halk ve vatan sevgiözüdür. Devrimcilik için olmazsa
olmaz olan nitelik, iktidar iddiası
ve hedefinde kararlılıktır. Sözkonusu
olan devrim inancıdır. Devrim inancı,
Hey Rambo,
devrim
için kurtuluşa kadar savaşNe arıyorsun çatıda?
makla somutlanır. “Kurtuluşa Kadar
Ödünü mü kaybettin yoksa
Savaş”ı esas alan halkın örgütlü güAnadolu'nun patlayan hıncı karşısında... cünü karşı-devrim yola getiremez.
Tarihimiz, devrimci ideolojimizin
Hey Rambo,
pratiğe geçmiş halidir.
Ne arıyorsun çatıda?
Karşı-devrim, BİZ'i yola getireDaha Mart gelmedi uyuz kedi
mez. Hem nedir "yola getirmek"?
Artık unutmazsın sen 1 Şubat tarihini...
Devrim yürüyüşümüzün önünü kesip
Hey Rambo,
düzene döndürmek mi? İşte bunu
Ne arıyorsun çatıda?
asla başaramayacakları ve başaramadıkları açıktır.
Ankara'nın ayazı çarpmış suratına
Bizi, kapitalist düzenin çiğnene
Korku bayrağı olmuş titriyorsun...
çiğnene
bataklığa dönmüş yoluna
Hey Rambo,
getiremezler. Çünkü, bizim bir yoNe arıyorsun çatıda?
lumuz var: İhtilalin Yolu...
Öyle miğferli, telsizli, eller tetikte
Bilinir, Mahir-Hüseyin-Ulaşlar’ın
Peki pantolonun nerede?
yayınladığı ilk Parti bildirisinin adı
Hey Rambo,
"İhtilalin Yolu"dur. "Amerikan
Emperyalizminin boyunduruğu alNe arıyorsun çatıda?
tındaki Türkiye" vurgusuyla başlayıp
Duydun işte Şanlı Alişan'lıyı:
"Kurtuluşa Kadar Savaş" diyerek
Amerika Defol, Bu Vatan Bizim...
sona eren İhtilalin Yolu, hem içeriği
Hey Rambo,
hem de o günden bu yana tarihe
kanla yazılan gerçekliğiyle BİZ'i
Ne arıyorsun çatıda?
neden yola getiremeyeceklerinin
Vakit varken sen de git sığınağa
özünü yansıtır.
Ve bir daha da çıkma
Evet, bizim bir yolumuz var. İhÇünkü burası Anadolu
tilalin Yolu'nda yürüyoruz biz. Söz
Ve sokaklar, vatansever Alişan dolu...
konusu olan Anadolu İhtilali'dir. Kı-

HEY RAMBO!
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zıldere'nin devrimci çizgisi, bu yolda
süregiden yürüyüşün çizgisidir. İhtilalin
Yolu, devrimden başka yere çıkmaz.
Bu yolda yürüyenleri katletmek mümkün ama düzene döndürmek imkansızdır. Kızıldere'de Mahir Çayan'ın
dediği, ilkemizdir. Ve daima geçerlidir:
"Biz buraya dönmeye değil, ölmeye
geldik..." İhtilalin Yolu, doğası gereği,
düzene geri döndürülemez. O, hedefine
ulaşacaktır.
Mahir Çayan, İhtilalin Yolu'nda
daha ilk adımlarımızı atarken "Amerikan emperyalizminin boyunduruğu"ndan bahsediyordu. Alişan Şanlı
yoldaşımız ise Amerikan emperyalizminin 'en sıkı korunan' karargahını
hedef alıp hesap soruyor. İhtilalin
Yolu'nda kesintisiz adım atarak karşı-devrimin üzerine yürümek işte
böyle oluyor.
Burjuva ideolojisinin kuşatması,
karşı-devrimin saldırıları kavganın
Mahirleri'ni yola getiremez. Eğer,
halk düşmanlarının güçleri buna yetseydi bin kez yaparlardı şimdiye kadar. Ama güçleri yetmiyor. İdeolojik
sağlamlığımıza güç yetiremiyorlar.
Güç, devrimci ideolojiye sahip

DİYORLAR
DİYORUZ...
Diyorlar ki:
Çok güçlüdür Amerika...
Diyoruz ki: Kimden mesela?
Boyun eğenlerden güçlü olabilir
ancak
Ve fakat, Şanlı yürekler
karşısında
'Kağıttan Kaplan'dır Amerika
Ki patlamaya görsün hıncımız
Dökülür Beyaz Adam'ın yaldızı
Ve ortaya çıkar pantolonsuz
korkusu...
Diyorlar ki: Hakimdir Amerika
Diyoruz ki: Neye mesela?
Sunulmuş beyinlere hakim
olabilir ancak
Ve fakat, devrimci bilinç
karşısında
Yenilgiye mahkumdur Amerika
Ki kabına sığmayan
Şanlı vatanseverliğimiz
Dayanınca 'en sıkı korunan'
karargahlarına
Sığınacak delik arar Kovboy'un
aklı...

olmaktır.
Güçlü olmak, halk ve vatan sevgisini feda ruhuyla kuşanmaktır.
Her türden reformisti, oportünisti,
Kürt milliyetçilerini düzene çekebilirler. Ama bizi asla çekemezler. Alişan yoldaşımız bu gerçekliği bir kez
daha ve en güçlü biçimde ilan etmiştir.
Bırakın karşı devrimin bizi yola
getirmesini, İhtilalin Yolu'nda önümüze çıkan engelleri aşarak, sorunları
çözerek, emperyalizm ve oligarşiye
vararak hedefimize ilerliyoruz biz.
Ki vazgeçilmez bir hedefimiz var
bizim: Devrim...
Bizi yola getirememelerinin nedeni de budur: Devrim hedefinden
vazgeçmemektir. Devrim hedefinden
vazgeçmeyen o hedefe uygun örgütlenme, çalışma tarzı ve silahlı mücadeleden de vazgeçmiyor. İşte bizim
gerçeğimiz budur. Ve böyle olduğu
için "Bir tek siz kaldınız, bir sizi
yola getiremedik" diyor karşı-devrimciler. Bizim cevabımızı ise Sabo
vermişti zaten: "Bayrağımız ülkenin
her tarafında dalgalanacak!.."

Sayı: 355

Yürüyüş
10 Mart
2013

Polisin Komplolarına Ortak Olan Star TV’yi Uyarıyoruz, Suç İşlemeyin!
TAYAD'lılar, Star TV önünde yaptıkları eylemle,
polisin hedef göstermelerine ortak olan basını protesto
etti. Maslak'ta bulunan bina önünde, 4 Mart günü yapılan
eylemde "Polisin, Evlatlarımızı Hedef Göstermesine
Ortak Olmayın! Habercilik İlkelerini Çiğnemeyin" pankartı açıldı ve polisin komplolarına ortak olan basın
teşhir edildi.
Hedef gösterilerek katledilmek istenen evlatlarını her
koşulda sahipleneceklerini belirten TAYAD'lılar adına
açıklama yapan Nuri Cihanyandı; "AKP iktidarı yalanlarla,
komplolarla muhalif herkese saldırıyor. '11 çelik kapı'
yalanlarıyla operasyonlarını meşrulaştırmaya çalışıyor,
evlatlarımızı-yakınlarımızı tutukluyor. YETMİYOR; Evlatlarımızı "CANLI BOMBA"
diyerek hedef gösteriyor. Bu da
yetmediğinde kandırabildiği aileleri kullanarak, evlatlarımızın
komplolarla tutuklanmasına ve
katledilmelerine zemin hazırlamaya çalışıyor” dedi.
Basının iktidarın saldırılarına
alet olduğunu söyleyen Cihan-

yandı, “Bu tarz habercilik yapmak, katliamlara ortak
olmak demektir!" sözleriyle basını uyardı.
Star TV'nin de araştırmadan bu yalan haberlere
katıldığı için burada eylem yaptıklarını belirten Cihanyandı, "Evlatlarımızın hapishanelerde yaşadığı işkenceleri
anlatmak için gün geldi kanal kanal gezdik ama haberlerde
yer bulamadık! Soruyoruz; işkencecileri teşhir etmeye
haberlerinde yer vermeyenler katliamcılığa ortak olmaya
niye bu kadar hevesli?" dedi.
Berk Ercan'ın mektubundan bir bölümün de yer
aldığı açıklama, "Basını uyarıyoruz; polisin evlatlarımızı
hedef gösteren listelerini yayınlamaktan vazgeçin! Polisin
katliamcılığına, komplolarına ve yalan haberlerine ortak
olmayın! Habercilik değerlerini
çiğnemeyin" sözleri ile sona erdi.
16 TAYAD'lının katıldığı eylemde "Evlatlarımız Sahipsiz
Değildir”, “Haber İlkelerini Çiğnemeyin”, “Polisin Komplolarına
Ortak Olmayın”, “Devrimci Tutsaklar Onurumuzdur" dövizleri
taşındı.
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Röportaj

Cargill İşçisi Sendika Hakkı İçin
Mücadele Ediyor
Cargill fabrikasında
işten atılan ve
163 gündür Açlık
G
re v i n Kemal Kapar
den çadır
direnişine çeşitli biçimlerde atıldığı
işine geri dönmek ve sendika hakkı
için direnişini sürdüren Kemal Kapar’la yaptığımız röportajı yayınlıyoruz.

Yürüyüş: Merhaba kısaca
kendinizi tanıtır mısınız?
Sayı: 355

Yürüyüş
10 Mart
2013

Kemal KAPAR: 31 yaşındayım.
2 yıllık Yüksek Okul mezunuyum.
İşten atılana kadar 6,5 senedir Cargill
fabrikasında işçi olarak çalıştım.

Yürüyüş: Neden sendika?
Nasıl başladınız sendika
mücadelesine?
KAPAR: Sendikayı araç olarak
gördük; işçilerin birliğini sağlamak
için. İş yerimizdeki sorunlarımızın
çözümü için tercih ettik. İş verene
karşı hiçbir söz hakkımız yoktu. Performans değerlendirmelerinde amirin
iki dudağı arasındaydık. Maaşlarımıza
yapılan zamlarda hiçbir pazarlık hakkımız yoktu. Emeğimize paye biçilirken söz hakkımız olmaması onur
kırıcıydı. Sendikayı haklarımızı almak
için bir araç olarak gördük ve istedik.
İş yerinde sorunlarımız artmıştı
kısaca şartlar bizim için sendikaya
yönelmekte olgunlaşmıştı. Mayıs
2012’de sendikacılarla görüştük.
Memnuniyetsizliği olan arkadaşlarla
sendika görevlileri de görüştü ve üye
olmaya başladık. Fabrika içerisinde
de yüksek sesle dillendirmeye ve
konuşmaya başladık. Haziran 2012’de
ilk ben sendika üyesi oldum.
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Yürüyüş: Sendikaya; işçilerin tepkileri ya da düşünceleri nasıldı? Üye olmanız
patron tarafından nasıl
karşılandı?
KAPAR: Ülkemizde işçilerin sendikalara karşı olan güvensizliği bizim
fabrikamızda da biliniyor ve bir kısım
işçi arkadaşın düşüncesi de bu yöndeydi. Fakat başka fabrikalardaki örgütlü olan işçi arkadaşların yardımı,
aynı zamanda her zaman yanı başımızdan ayrılmayan Devrimci İşçi
Hareketli işçi arkadaşlarımızın yardımıyla ve sendikamız Öz-Gıda-İş
Bursa Şube Başkanı’nın da samimi
ve güven veren çabaları bizim tercihimizi belirledi.
Patron ise sendika çalışmasını
duyunca kendine yakın olanlarla beni
diğer işçilerden uzaklaştırmak için
“Kemal ile konuşmayın” gibi çeşitli
yalnızlaştırma dedikoduları yaydı iş
yerinde. Fakat işçi arkadaşlarında
çabasıyla bunda başarılı olamadı.

Yürüyüş: İşten atılman
nasıl oldu?
KAPAR: Her yıl yapılan Ağustos
2012 deki performans değerlendirmesinde benim değerlendirmem 5
üzerinden 1 olarak verildi. Daha önceki değerlendirmelerimde 6,5 yıllık
işçiliğim boyunca 3 den aşağı verilmedi. Biz biliyorduk ki sendikaya
üyeliğimizi engellemek için bir gözdağıydı bu.
Biz Cargill işçileri geri adım atmadan Eylül 2012 son haftasında
Sendika için imzalarımızı atıp üye
olmaya başladık.10 gün içinde iş vereni ürküten bir sayıya ulaşınca Ekim
2012 ilk haftası ara değerlendirmeye
alındım ve aynı gün 4 Ekim 2012’de
işten atıldım. Olması gereken ve yapılan performans değerlendirmesi
düşük olanlara bir yıllık gelişimini
takip edip ara değerlendirmelerle bu

bir yıl sonunda hala performansı düşükse o zaman iş akti fesih oluyordu.
Alınan ilk düşük nottan sonraki 40
gün içerisinde işten atılmam Cargill’de ilk defa olmuştur. Bu da bize
sendika hakkımızın ne demek olduğunu gösteriyor.

Yürüyüş: İşten atıldıktan
sonra neler yaşadınız
neler yaptınız?
KAPAR: 5 Ekim 2012’de işten
atıldıktan sonraki gün sendikayla birlikte kapı önünde direnişe başladık.
Basın açıklamaları yaptık. Vardiyaların giriş ve çıkışlarında megafonla
yapılan haksızlığı işçilere anlattık.
Orhangazi ve Gemlik’te ikişer günlük
imza masaları açarak aynı zamanda
bilgilendirme için el ilanları dağıttık.
Orhangazi’deki Zeytin Festival’inde
sesimizi duyurduğumuz pankartımızla
festival boyunca alanda bulunduk.
Cargill fabrikasının genel merkezinin olduğu İstanbul Altunizde’de
üç kere Cargill ve yaptığı haksızlığı
teşhir ettik. Yaptığı haksızlığa son
vermesini istedik.
Uluslararası sendikalara durumumuz hakkında bilgi verildi sendikamız
tarafından. EFAT internet sitesinde,
durumumuz hakkında, kınayan bir
yazı yazdı. Çünkü Cargill’in yurt dışındaki fabrikalarında sendika olduğunu biliyoruz.

Yürüyüş: Bir süre açlık
grevi de yaptınız. Açlık
grevinin amacı neydi ve bu
amaca ulaştınız mı?
Neden bitirdiniz?
KAPAR: 25.11.2012 tarihinde Cargill fabrikası yönetimi işçi arkadaşlarımızın iradesini yok sayıp görmezden
gelerek; her yıl sonunda yaptıkları
yılbaşı etkinliğine “sadece idari personelle” yapması ve fabrikanın önün-
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Röportaj
deki direnişi de yok sayarak birkaç
işçiyi de oraya çağırması üzerine bu
durumu protesto etmek için başladık
açlık grevine.
Açlık grevimizi 15 gün süreyle
dönüşümlü olarak çalışan arkadaşlarımızın da katılımıyla yaptık. Amacımız durumumuzu ve yapılan haksızlığı duyurmaktı. Amacımıza ulaştığımızı düşünerek açlık grevini 15
gün sonra bitirdik.

Yürüyüş: 9 Ocak günü bir
yürüyüş yaptınız Orhangazi’de bunun amacı neydi?
KAPAR: Sendika üyesi olan 31
işçi arkadaş bundan sonraki sorunlarında sendikamızı, muhattap alınmasını isteyen ve sendikamızın almış
olduğu bütün kararlara, eylemlere
katılacağını belirten bir metin imzalayarak kamuoyu ve basınla paylaştık.
Bunun üzerine fabrika yönetimi yazıyı
imzalayan işçileri tek tek çağırarak
savunma istedi. Bizler de ortak savunma hazırlayıp bu metni yönetime
verdik. İşçi arkadaşlarımızdan savunma istediği akşam Orhangazi Ticaret Sanayi Odası’nın karşısında
hem orada olacak olan panele gelenlere sesimizi duyurmak hem de
işten çıkıp gelecek vardiyadaki işçi
arkadaşlarla birlikte Orhangazi Meydanı’na yürüyerek giderek orada bir

basın açıklaması yapmak istedik. Fakat bunu duyan Cargill yönetimi vardiyadan çıkacak arkadaşları işten geç
çıkararak biz engellemeye çalıştı.
Buna rağmen 20 ye yakın işçi arkadaşla, 2 kilo metre, havanın soğuk
olmasına aldırmadan, sloganlarımızla
ve pankartlarımızla yürüyüşü gerçekleştirdik.

Yürüyüş: Direnişe bundan
sonra nasıl devam
edeceksiniz ve nasıl sonuç
almayı planlıyorsunuz?
KAPAR: Biz Cargill işçileri olarak
bizden önceki kazanılmış işçi mücadelelerini biliyoruz ve onları örnek
alıyoruz. Bizim direnişimizin de kazanımla sonuçlanacağına inanıyoruz.

Bu kazanım sadece biz Cargill işçilerinin değil bütün işçi sınıfının kazanımı olacaktır ve bizden sonraki
direnişler için de iyi bir örnek olacaktır.
Şu anda çadırımızı kış şartlarına
hazırladık. Bu mücadele ne kadar
sürerse sürsün şartlarımızı ve bununla
birlikte morallerimizde hazırladık.
163 gündür çadır ve başka eylemlerimizi bundan sonra da daha planlı
ve kararlı bir şekilde devam ettireceğiz. Haklı ve meşru taleplerimizi
kazanıncaya kadar mücadelemiz sürecek.

Sayı: 355

Yürüyüş
10 Mart
2013

Yürüyüş: Teşekkür ederiz
başarılar dileriz.
KAPAR: Biz teşekkür ederiz.

Halk Cepheliler, 16 Şubat günü Antakya
Ulus Meydanı’nda yaptıkları eylemle,
Yılmaz Viraner, Güzin Tolga ve Selda
Özçelik’in serbest bırakılmasından
dolayı eylemlerine son verdiklerini
duyurdular.
Açıklama okuyan Nizam Arslan, eylemleri boyunca içeride tutsak arkadaşlarının
dışarıda ise kendilerinin baskılara maruz
kaldıklarını, arkadaşlarının en demokratik haklarından dolayı 9 ay boyunca
tecrit hücrelerinde tutulduğunu ve direnerek onları zulmün zindanlarından
çekip aldıklarını belirtti. Açıklamadan
sonra Yılmaz Viraner bir konuşma yaparak, neden tutuklandıklarını ve içeride
neler yaşadığını anlattı. Eylem tutsakların zulmün zindanlarından çekip alınmasından dolayı çekilen halaylar eşliğinde son buldu.
Eyleme 18 kişi katıldı.

Komployla Tutuklanan Devrimcileri
Zulmün Zindanlarından Çekip Aldık!
Hatay Halk Cepheliler, bir komployla tutuklanan ve 9
aydır tutsak edilen arkadaşlarının özgürlüğünü direnerek kazandılar. 9 ay süresince her hafta eylem yapan
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SENDİKALAR İŞÇİLERİNDİR! PATRON
SENDİKACILIĞINA İZİN VERMEYECEĞİZ!

Sayı: 355

Yürüyüş
10 Mart
2013

Patronlarla, İşbi̇rli̇ği̇ Yapıp
İşçi̇yi̇ Sürgün Eden
Sendi̇kacılardan Hesap
Sorcağız!
Sendi̇ka Yöneti̇mleri̇nde Eli̇
Telsi̇zli̇ Müdürler Deği̇l,
İşçi̇ler Olacak!
Şi̇şli̇ İşçi̇si̇ Sendi̇kasına Sahi̇p
Çıkıyor! İşçi̇ Düşmanlarını
Sendi̇kamıza Sokmayacağız!
İşçi̇yi̇ Sürgünle Tehdi̇t Eden
Müdürlerden Hesap
Soracağız!
Şişli Belediyesi’ndeki sendikalı işçilerin haklarını temsil eden Genel-İş
Şişli Şube Başkanı Mevsim Gürlevik’ten, patronlarla işbirliği yaparak kendini eleştiren işçileri sürgün ettirmesi
üzerine Devrimci İşçi Hareketi tarafından istifası istenmiştir. Ve Şişli İşçilerinin isteği ile istifa ettirilmiştir. Mevsim Gürlevik patronlarla işbirliği yaparak açıkça işçi düşmanlığı yapmıştır.
İşçiyi sürgün etmenin dışında iş yeri
temsilcileri seçimlerinde işçilerin çıkarttığı temsilci adaylarını desteklemek
yerine işveren konumundaki Belediye
Başkanı Mustafa Sarıgül’ün eli telsizli müdürlerinden oluşan temsilcilik listesini desteklemiştir.
Yani işçilerin oylarıyla sendika
başkanlığına seçilen ve onların aidatlarıyla o koltuklarda oturan, orayı işçilerin haklarını arayacak bir yer olarak değil de geçim kapısı olarak gören
Mevsim Gürlevik geldiği yeri unutarak açıktan işçilere ihanet etmiştir.
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Mevsim Gürlevik’in işçiye ihaneti bu kadar açıkken DİSK Genel Başkanı ve aynı zamanda Genel İş Genel
Başkanı olan Erol Ekici de Mevsim
Gürlevik’i sahiplendiği için Devrimci İşçi Hareketi ile ilişkisi kesilmiş ve
DİSK ve Genel İş’teki görevlerinden
istifa etmiştir.
Bu gelişmeler üzerine Mevsim
Gürlevik’in istifa ettiği Genel İş Şişli
3 Nolu Şube’de Mustafa Sarıgül’ün isteği ile Genel İş Genel Merkez Yönetimi tarafından Olağanüstü Genel Kurul kararı almıştır.
Genel İş’in Genel Merkez Yöneticileri Mevsim Gürlevik’in yerine patronun yeni bir adamını yönetime getirmek için kırk türlü ayak oyununa başvurdu. Olağanüstü genel kurul için yeterli imzayı toplayamayınca şube yöneticilerini tehditle istifaya zorlayarak, şube yönetiminin düşmesini sağlamaya çalıştılar. Sonuçta ayak oyunlarıyla 3 Mart 2013 tarihinde olağanüstü
genel kurul kararı aldılar.

Sendika Yönetimlerindeki
Çürümeye Son Vereceğiz!
Olağanüstü Genel Kurul 3 Mart
günü Seyrantepe'deki Halay Düğün Salonu'nda yapıldı. Kongre başlamadan
önce salondaki işçilere Devrimci İşçi
Hareketi tarafından bildiri dağıtıldı.
Saat 10.00'da başlayan kongreye divan
başkanlığını Genel-İş Genel Sekreteri
Kani Beko yaptı.
Beko, sürecin 3 No’lu Şube Başkanı Mevsim Gürlevik'in istifasından
sonra olağan üstü kurula geldiğini ve
iki adayın genel başkanlık için aday ol-

duğunu söyleyerek her iki adaya da beşer dakika konuşma süresi verileceğini söyledi.
Öncelikle Can Çokürkmez konuşmasını yaptı. Konuşmasında “Başkanımız Mevsim Gürlevik istifa ettikten sonra nasıl ilerleriz diyerek
oturduk düşündük. Ve adaylığımı
koydum. Önümüzde toplu sözleşme
var. Diyebilirim ki önümüz açık. Şeffaf bir sendikacılık yapacağımızı ilan
ediyorum. Diğer yandan çeşitli dedikodular var. Bize patron yanlısı diyorlar. Ben de bir işçiyim. Bunların
hepsi yalan” dedi. Can Çokürkmez konuşmasını sürdürürken Devrimci İşçi
Hareketi “Sendika İşçinin Örgütüdür! Patronların Değil. Sendikana
Sahip Çık!” yazılı dövizleri açarak
patron sendikacılığını teşhir etti.
Ardından diğer aday Savaş Doğan
konuşmasını yapmak üzere kürsüye
çıktı. Konuşmasında ''Günlerdir gece
yarılarına kadar arkadaşlara baskı
kurulmaması için iş yerlerinde nöbet tutuyoruz. Normalde Başkanın istifasından sonra yönetim toplanarak kendi kararını alması gerekirken yönetim kurulu, asil ve yedek üyeleri belediye müdürlerince baskıyla istifa ettirilmiştir”
dedi. Belediyenin bununla da yetinmeyerek, aynı yöntemle delegeler de istifa ettirilerek seçme ve seçilme haklarından mahrum ettiklerini söyleyen
Doğan, “Şişli'de patron sendikacılığına izin vermeyeceğiz” dedi.
Savaş Doğan'ın konuşması, divan
başkanı Kani Beko tarafından gerek
Mustafa Sarıgül'e gerekse diğer aday
Can Çokürkmez'e değindiği sırada
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Kani Beko

Hüseyin Yaman

Cafer Konca

Remzi Çalışkan

 Genel İş Genel Merkez Yönetimine Soruyoruz? Patronla kolkola verip işçiyi

sürgün ettiren Mevsim Gürlevik’i neden sahipleniyorsunuz?
 İşçilerin aidatlarıyla o koltuklarda oturuyorsunuz. İşçilere düşmanlığınız
NEDENDİR?
 Kırk türlü ayak oyunu yaparak Sarıgül’ün delege bile olmayan adamını neden
Şişli İşçisinin kendi çıkarttığı adayın karşısına çıkartıyorsunuz?
 Ayak oyunlarıyla, sahtekarlıklarla, hileyle, sandıktan çıkan oyu tersine çevirip
Mustafa Sarıgül’ün adamına seçim kazandırmaya çalışıyorsunuz. SİZ KİMSİNİZ?
AÇIKLAYIN! DEVRİMCİ İŞÇİ HAREKETİ’NE DÜŞMANLIĞINIZ NEDENDİR!

ŞİŞLİ İŞÇİSİNE ÖZELEŞTİRİ VERİN YA DA
KOLTUKLARINIZI TERK EDİN!
defalarca kesilerek müdahale edildi. Divan başkanının tüm engelleme
çalışmalarına rağmen konuşması salondaki işçiler tarafından desteklenerek alkışlandı. Divan başkanının bu tahammülsüzlüğü Devrimci İşçi Hareketi ve Şişli işçilerince “Patron Sendikacılığına İzin Vermeyeceğiz!”
sloganlarıyla protesto edildi.
Daha sonra sandıklar getirilerek oylamaya geçildi. 1 saat süren oylamadan sonra sonuçlar açıklandı. Fakat işçilerin oyları arasında geçersiz olanların olduğunun tespit etmesi üzerine
sandık başkanına itirazları oldu. Sandık başkanına kendisinin de bu geçersiz
oyları görmüş olmasına karşı neden geçerli sayıldığı sorulması üzerine tartışma başladı. Savaş Doğan'ın ve işçilerin genel merkez yöneticilerine
“Neden bu tabloya seyirci kalıyorsunuz?” demesi üzerine seçime müdahale
edemeyiz açıklamalarında bulundular.
Sandık başkanına gerek işçilerin
gerekse Devrimci İşçi Hareketi'nin itirazları sonucunda oylar tekrar sayıldı. Geçersiz oylar çıkarılınca Savaş
Doğan'ın 52'ye 46 seçimi kazandığı sandık başkanı tarafından ilan
edildi ve tutanak tutuldu. Tam da bu
sırada genel merkez yöneticileri devreye girerek müdahalede bulundular.

Genel-İş genel merkez yöneticilerinden Remzi Çalışkan ve Hüseyin
Yaman şube seçimleriyle ilgileri olmamasına rağmen Can Çokürkmez
lehine itiraz ettiler. Karşı tarafın delegelerinden Serdar Arcalıgil ve
Genel-İş Örgütlenme Daire Başkanı
Remzi Çalışkan salona polis çağırdı.
Salona hem sendikalar masası hem
de TEM polislerinin içeri alınması üzerine işçiler, polis ve işbirlikçi sendikacıları protesto ettiler. Polisin sandık
başkanının etrafını sarmasından sonra genel merkez yöneticileri Kani
Beko, Hüseyin Yaman, Remzi Çalışkan, Cafer Konca ve diğer sendika yöneticileri bir köşeye çekilerek çay
içmeye başladılar. İşbirlikçi sendikacıların işçilerin ve devrimcilerin üzerine polisi saldırtmasını ve kenardan izlemelerini işçiler protesto ettiler.
İşçilerden biri Remzi Çalışkan'ın
yanına giderek “Ya bu işi çözersiniz
ya da gidersiniz” dedi. İşçiler ve
devrimciler defalarca polis tarafından salondan çıkartılmak istenmesine karşı direndiler.
İşçiler, “İşçi sınıfına ihanet ettiniz.
İşçinin kongresine polis çağırdınız”
diyerek, işçi düşmanlarının pespayeliklerini yüzlerine vurdular. “Kahrolsun Sendika Ağaları”, “İşçiyiz

Haklıyız Kazanacağız” sloganları
eşliğinde aşağıya inen işçiler, oturma
eylemine başladılar. Yaşanan tüm bu
gelişmeler sonucunda sandık başkanı
açıklamasının hatalı olduğunu ve Savaş Doğan'ın kaybettiğini ilan etmesiyle Devrimci İşçi Hareketi ve
Şişli işçileri karara tepki göstererek
oturma eylemine devam ettiler.
Binadan en son polis, işbirlikçi
sendikacılar ve seçim kurulunun
birlikte inmesi aslında kimin nerede olduğunu ve kimin çıkarına
mücadele ettiğinin fotoğrafı oldu.
Patronlara karşı direnen işçiler,
sendikaları babalarının çiftliği gibi
kullanan yöneticilere karşı da direneceklerini vurguladılar. Bunun göstergesi olarak, seçimleri kazanmasına rağmen ayak oyunlarıyla engellenmeye çalışılan Savaş Doğan, Şişli Belediyesi önüne çadır kurarak
direnişe başladı.
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Şişli İşçileri Patron
Sendikacılığına Karşı Çadır
Direnişinde
4 Mart’ta Şişli Belediyesi’nin giriş kapısında “Patron Sendikacılığına
İzin Vermeyeceğiz; Mustafa Sarıgül;
İşçinin Sendikasını Rahat Bırak!”
yazılı pankart açarak 35 kişi bir ağız-
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Doğan’ın seçimi kazandığını
dan “İşçiyiz Haklıyız Kaanlattılar. İşçiler ayrıca sezanacağız”, “Patron Sençim sonuçlarına rakipleri olan
dikacılığına İzin Vermeyeceğiz’ sloganlarını attılar.
Can Çokürkmez ve ekibinin
Eylemde Genel-İş 3 No’lu
itiraz etmezken, Genel İş yöŞube Başkanı Savaş Doğan
netiminden Kani Beko, Rembir açıklama yaptı. Doğan,
zi Çalışkan ve Hüseyin Yayapılan haksızlıklara deman’ın itiraz etmelerine dik ŞİŞLİ İŞÇİSİ SENDİKASINA SAHİP
ğindi. Oyların nasıl çalınkat çektiler, “Onlara ne oluÇIKIYOR! İŞÇİ DÜŞMANLARINI
dığını ve ortada olan geryor” diyerek, yönetim kuruSENDİKAMIZA SOKMAYACAĞIZ!
çekleri nasıl çarpıttıklarını
lunun aslında tarafını önceden
 İŞÇİYİ SÜRGÜNLE TEHDİT EDEN
anlattı. Patron sendikacılıbelirlediğini ortaya koydular.
MÜDÜRLERDEN
HESAP
SORACAĞIZ!
ğına karşı olduklarını, patMazbatasını almak isteyen ve
ronların değil işçilerin isteistifa etmeyeceğini söyleyen
 GENEL KURULDA POLİS ÇAĞIRIP
Can Çokürkmez’i Şişli Belediklerinin yerine getirilmeİŞÇİYİ SALONDAN ATTIRAN
si gerektiğini söyleyen Dodiye Başkan Yardımcısı Eyüp
SENDİKA AĞALARINDAN HESAP
Birgül’ün “ikna ettiğini” söyğan, açıklamanın ardından
SORACAĞIZ
eyleme gelen diğer işçilerle
leyen işçiler, bunun DİSK adıbirlikte direniş çadırını kur-  SENDİKALARIMIZI KİRLETMENİZE na, Genel İş adına bir utanç olİZİN VERMEYECEĞİZ!
duğunu belirterek, “Bu nasıl
du.
Şişli Belediye Başkan
 İŞÇİYİZ HAKLIYIZ KAZANACAĞIZ! bir sendika yöneticiliğidir. Belediye Başkanı orada işveren
yardımcılarından Tayfun
Kahyaoğlu geldi ve kurulan çadırın le- baskıları, Savaş Doğan’ı destekleyen konumundadır” dediler.
DİSK yönetim kurulundan Ali
gal olmadığını belirtti. İşçiler legal- işçilerin sürüldüklerini ve genel kuliği kendilerine kimsenin öğreteme- rul sürecince yaşadıkları hukuksuz- Rıza Küçükosmanoğlu, Celal Ovat ve
yeceği cevabıyla Kahyaoğlu’nu gön- lukları ve ayak oyunlarını anlattılar. İsmail Yurtseven ile görüşen işçiler,
Seçimlerde Sarıgül’ün desteklediği mevcut yönetimin istifa edeceği ve
derdiler.
İşçiler Genel İş yönetiminin bu aday olan Can Çokürkmez’in delege yeniden genel kurula gitme kararı alıtavrına karşı 6 Mart günü DİSK Ge- olmadığı için genel kurulda oy kul- nacağı cevabını aldılar. Genel İş’in senel Merkezi’ne giderek bu sorun çö- lanma hakkı olmadığı halde anons çim boyunca sergilediği tavırlardan
zülene kadar oradan ayrılmayacak- edilerek oy kullanması için çağrıldı- kaynaklı kendilerine güvenmedikleğını belirten işçiler, mühürsüz olan oy- rini söyleyen işçiler, kararı görene kalarını söylediler.
Yönetim Kurulu ile görüşen işçi- ların sandıklardan çıktığını, bunlara dar DİSK Genel Merkezi’nde bekleler genel kurula gelene kadar yaşanan itirazlar sonucunda yapılan sayımlarda yeceklerini ifade ettiler.

Zaferlerimiz Kulaktan Kulağa Yayıldıkça Direnişler Artıyor

Kazova İşçileri de Haklarını Alacaklar

4 aylık maaşları, ikramiyeleri,
mesai ücretleri, kıdem ve ihbar tazminatları verilmeden, 31 Ocak 2013
tarihinde işten çıkartılan Kazova Trikotaj A.Ş işçileri patronlarından haklarını alabilmek için eylemlerine devam ediyorlar.
6 Mart günü saat 13.00’te Şişli
Camisi önünde bir araya gelen işçiler “Kazova Tekstil Patronları Ümit
Somuncu ve Mustafa Umut Somuncu’ya Haklarımızı Yedirmeyeceğiz”
pankartını açarak Bomonti’deki iş
yerlerinin önüne kadar yürüyüş yaptılar. “İşçiyiz Haklıyız Kazanacağız”, “Hakkımızı Ümit Somuncu’ya
Yedirmeyiz”, “Kazova İşçisi Yalnız
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Değildir”, “Sadaka Değil Hakkımızı İstiyoruz” sloganları eşliğinde iş
yerlerinin önüne gelen işçileri, çevredekiler alkışlarıyla desteklediler.
Burada yapılan basın açıklamasında; “4 aylık maaşlarımız ve tazminatlarımız verilmeden 90 işçi işten
atıldık. Kazova patronları lüks
içinde yaşarlarken biz işçiler
evimize ekmek götüremiyoruz.
Çocuklarımızın okul masraflarını ödeyemiyoruz. Kazova Trikotaj patronları Ümit Somuncu
ve Mustafa Umut Somuncu yıllardır emeğimizi sömürmüştür.
Bizleri 12 saat, haftada 7 gün çalıştıran patronlar şimdi de eme-

ğimizin karşılığını vermemektedir.
Biz direneceğiz ve haklarımızı alacağız” denildi.
Haftaya aynı saatte burada olacaklarını duyuran işçiler, attıkları
sloganlarla eylemlerini sonlandırdılar.
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Ülkemizde Gençlik

Çözüm Bakan’ın Değişmesinde Değil, Eğitim Sistemimin
Değişmesindedir!
Yükseköğretime Geçiş Sınavı’na (YGS) yaklaşık
bir ay kaldı. 24 Mart günü yapılacak sınav öncesinde 5
Mart günü yazılı bir açıklama yapan Liseli Dev-Genç, lise
son sınıf öğrencilerinin rapor alarak okul yerine dershanelere gitmeye başladıklarını belirtti. Bu durumun şaşırtıcı
olmadığını, ezberci eğitim verildiğini söyleyen Liseli DevGenç’liler, “Öğrencilere okulda konunun mantığı öğretilmiyor. Bilimin ‘B’si bile yok... Bilimsel eğitim yerine
aşırı derecede öğrencilere konular ezberlettiriliyor. İşte
bu nedenle öğrenciler son 1 ay okula gitmiyorlar. Okula gitmek yerine o boş geçen 4 yılın tamamını ezberlemeye çalışıyorlar... 4 yıldır 4 Milli Eğitim Bakanı değişti.

Okuldan Atma Cezaları Liseli
Dev-Genç’lileri Yıldıramaz
Geçtiğimiz ay Liseli Gençlik, keyfi okuldan atmalara karşı okuldaki baskılara, sömürüye karşı İstanbul
Küçükarmutlu’da Behçet Kemal Çağlar Lisesi önünde
bir çadır kurmuştu. 20 günlük bir direnişin ardından Liseli Dev-Genç’liler zafer kazandılar ve Hale Nur Elibüyük’ün okula geri alınmasını sağladılar.
2 Mart günü Armutlu Cemevi’nde zafer kutlaması
yapıldı. Öncelikle Hale Nur Elibüyük kısa bir konuşma yaparak, okuldan atılma sürecini ve çadır direnişini anlattı. Ardından Dev-Genç’liler tarafından şiirler
okundu, skeçler oynandı. Sonra da bir Dev-Genç’li yaşanan süreç ve biz üzerine bir konuşma yaptı. Daha sonrasında ise “Karahisar Kalesi”, “Kavuşma”, “Hekimoğlu”
gibi şehitlerimizin sevdiği türküler söylendi. En sonunda
marşlar söylendi, halaylar çekildi ve program bitirildi.

Devrimci Annelerimiz
Onurumuzdur
4 Mart günü Bakırköy Hapishanesi’nin önünde bir araya gelen TAYAD’lı Aileler ve Dev-Genç’liler, tutsak annelerini sahiplenmeye devam ettiler. Eylemde “Geleceğimiz İçin Mücadele Eden Annelerimiz Sahipsiz Değildir”, “Tutsak Dev-Genç’liler Serbest Bırakılsın” pankartı
ile “Parasız Eğitim İstemek Suç Değildir”, “ Yaşasın Dev-

Hiçbiriniz düzeltemediniz bu çarpıklığı, düzeltemeyeceksiniz de” dediler.
Açıklama, “Başarıyı artırmanın tek yolu bilimsel eğitimdir... İntiharların çözümü ise sınavsız gelecek hakkımızdadır. Ancak parasız eğitim, bilimsel eğitim, demokratik eğitim, sınavsız gelecek hakkımız hiç bir lisede uygulanmıyor ve de yıllardır verilmiyor. İşte bu düzenin liselerde bile alçakça açık açık eğitim üzerinden saldırısı...
Bu kadar haksızlığa, adaletsizliğe karşı sessiz kalmayıp,
mücadele ediyoruz. İşte bu yüzden bu kavgada bizde varız” denilerek bitirildi.

İdare-Polis İşbirliğine Son!
1 Mart günü Malatya’da, Halk Cephesi ve Liseli
Dev-Genç’liler, Gazi Lisesi önüne giderek, “Keyfi Tutuklamalara Karşı Adalet İstiyoruz! Tutuklu Öğretmenlerimize Özgürlük!” başlıklı bildirileri dağıttılar.
Bildiri dağıtımı sırasında işbirlikçi okul müdürü Latif
Şengöz ve okul idaresinin faşist tavırlarıyla karşılaştılar.
İlk önce Gazi Lisesi öğrencilerinin okul önünde bildiri almasını engellemek için okulun kapılarını kapatan Şengöz, buna rağmen öğrencilere bildiri dağıtan
Halk Cephesi ve Liseli Dev-Genç’lileri bu sefer de polise ihbar etti. Bir süre sonra Siyasi Şube polisleri 44
KV 982 ve 44 NP 639 plakalı sivil araçlarıyla gelip,
kimlik kontrolü yapmaya ve bildiri dağıtımını engellemeye çalıştılar. Polisin keyfi tutumuyla karşılaşan
Halk Cepheliler, net tavırlarıyla bildiri dağıtımının meşru olduğunu ve bildirilerini dağıtmaya devam edeceklerini söylediler.
4 Mart’ta yazılı açıklama yapan Liseli Dev-Genç’liler, ihbarcı okul müdürüne seslenerek, “Liseli DevGenç’liler sana Gazi Lisesi’ni bırakmayacak. Okul idaresi ve AKP’nin faşist polisleri şunu gayet iyi bilmeliler ki Liseli Dev-Genç her koşulda mücadelesini sürdürecektir. Liseli Dev-Genç’lilere saldırmaktan vazgeçin. Liseli Dev-Genç’lileri hedef göstermekten vazgeçin. Hedef göstererek arkadaşlarımızın başına gelecek
herhangi bir şeyin sorumlusu Malatya Emniyet Müdürlüğü ve Gazi Lisesi okul idaresidir. Aklınızı başınıza alın!” dediler.
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Genç Yaşasın Dev-Genç’liler” dövizleri taşındı.
Açıklamayı Şükriye Erden’in kızı Merve Önem okudu. Önem, “Biz tüm bu saldırılara karşı her zaman dik durmuşuzdur ve duracağız da. Önümüze, kandırılmış veya para
ile satın alınmış aileleri çıkarmanız boşunadır.” dedi ve aileleri polis hakkında uyararak, polise değil devrimcilik yapan evlatlarına güvenmeleri gerektiğini vurguladı. Açıklamanın ardından bir saat oturma eylemi yapıldı.
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Ülkemizde Gençlik

Polis Terörüne Son! Derneklerimizi,
Düşüncelerimizi Savunmaya Devam Edeceğiz!
Samsun: Karadeniz Özgürlükler Derneği üyesi De-
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met Büyüktanır’ın ailesi geçtiğimiz ay polis tarafından aranarak rahatsız edilmişti. Gece yarıları evlerimizi basan, kapılarımızı, camlarımızı kıran işkenceci polisler bu kez Büyüktanır’ın ailesini sabah saat 05.00-06.00 sıralarında arayarak, “Ben kızınızın arkadaşıyım. Demet’i Ordu’da cenazede gördüm. Kimin cenazesi olduğunu biliyor musunuz? Demet’in o cenazede ne işi var, biz onun kötülüğünü istemiyoruz.” dedi. Ertesi günlerde de yine aynı saatlerde arayıp, “Şu anda kızınız Samsun’da değil, İstanbul’da;
orada ne işi var, neden gidiyor biliyor musunuz?” diyerek aileyi tedirgin etmeye çalıştı.
Gerçek kimliklerini bile gizleyen, “Kızınızın arkadaşıyım” yalanlarını söyleyen ahlaksız polis, Büyüktanır’ın kaldığı yurdun müdürünü arayarak, “Biz emniyetten arıyoruz, Demet’e ulaşamadık. Demet’e bizi 0507 698
58 58 numaradan aramasını söyler misiniz, onunla görüşmemiz gerekiyor.” dedi.
Hemen her gün telefonları dinleyen işkenceciler böyle aciz yalanlarla Büyüktanır’ı yurttan attırabilmek için yurt
idaresini korkutmak istiyor.
Karadeniz Özgürlükler Derneği, polisin ahlaksızlığıyla
ilgili olarak 4 Mart tarihli yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, “Samsun polisi taciz-takip ile yıldırmaya, tedirgin etmeye çalışıyor; yanılıyor! Biz onların gerçek yüzlerini biliyoruz, işkenceci, ahlaksız, katil olduklarını biliyoruz. Bu nedenle tedirgin olmuyoruz, baskılarıyla yılmıyoruz. Samsun polisi bu terörüne son vermelidir! Arkadaşımızın başına gelecek her türlü olumsuzluktan
Samsun polisi sorumludur!

Antalya: 4 Mart günü Antalya'da, AKP'nin eli kanlı, işkenceci, faşist polisleri Tuğçenur Özbay'ın ailesini ara-

Yaşasın Dev Yürekli
Liseli Dev-Genç’liler
Hatay Samandağ Tomruksuyu Beldesi’nde bulunan
Bedii Sabuncu Lisesi’nin Antakya-Samandağ yolu cad-

yarak “Kızınız yasadışı işler yapıyor, onun hakkında sizi
bilgilendireceğiz.” diyerek Çallı Emniyet Müdürlüğü’ne
çağırdı.
Antalya Liseli Dev-Genç, arkadaşlarına yönelik polis
tehditleriyle ilgili olarak 5 Mart günü yazılı bir açıklama
yaparak, “Parasız eğitim istemek, 1 Mayıs’a katılmak, Grup
Yorum dinlemek yasa dışılık değildir. Asıl yasalarını çiğneyenler onlardır. İşkenceci faşist polisin ailelerimize dost
görünmesinde bizden korkmasından başka sebep yoktur.”
dedi.

Diyarbakır: Diyarbakır Emniyeti Siyasi Şube polisleri, Dicle Gençlik Derneği girişimi üyelerinin ailelerini arayarak yalanlarıyla aileleri korkutmaya çalıştı. DevGenç'lilerle arkadaş olan, sohbet eden herkes de bu ahlaksızların hedefinde. İşkenceciler, Dev-Genç’lilerin fotoğraflarını göstererek, gazetecilerle yaptıkları konuşmaların kaydını dinletip hedef gösterdiler. “Bunlar terörist, oğlunuzu kandırıp canlı bomba yapacaklar. Bunlarla görüşmelerine izin vermeyin, biz onları işten çıkarıyoruz
da arlanmıyorlar, yine yapacağız…” diyerek de ahlaksızlık,
namussuzluk etmekten vazgeçmeyeceklerini göstermişlerdir. Bu da yetmezmiş gibi “Oğlunuzun parasının peşindeler” diyerek şerefsizlikte sınır tanımadıklarını tekrar
ortaya koydular.
Dicle Gençlik Derneği girişimi 2 Mart’ta yaptığı yazılı açıklama ile işkencecilerin ahlaksızlıklarını teşhir ederek, “Diyarbakır Emniyeti'ni uyarıyoruz; köpek gibi her
an bizi takip etmekten vazgeçin, ailelerimizi aramaktan
vazgeçin! Yalanlarınızdan vazgeçin. Biz'ler Amed’de olmaya Dev-Genç'i anlatmaya, mücadele etmeye devam edeceğiz! Sizden korkmuyoruz asıl siz bizim kararlılığımızdan korkun!” dedi.
desine bakan ve Karaçay Jandarma Karakolu’nun karşısındaki okul duvarına Liseli Dev-Genç’liler tarafından
“Dev-Genç” ve “Cephe” yazılamaları yapıldı. Yazılama
öğrencilerin ve belde halkının ilgisini çekti. Bedii Sabuncu
Lisesi’nin aciz okul müdürü, kendisinin silmeye cesaret
edemediği yazıları öğrencilere sildirdi.

Parasız Eğitim, Sınavsız
Gelecek İstiyoruz
5 Mart günü, Liseli Dev-Genç’liler Sarıgazi Demokrasi Caddesi üzerinde kampanya masalarını açtılar. 2 saat açık kalan masada
100 bildiri dağıtıldı. Masaya gelen insanlara sınavsız gelecek hakkı anlatıldı. Ayrıca Yürüyüş dergileri de halkımıza ulaştırıldı.
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Sürgünler Yalnızlaştırma
ve Tecrit Amaçlıdır;

Sürgün Sevklere Son!

Özgür Tutsaklardan
Merhaba;
Hazır iletişim men cezamıza ara
verilmişken bir an önce yazıp gönderelim istedik mektubumuzu...
Bizler gayet iyiyiz. Sağlığımız,
moralimiz Özgür Tutsak gibi. Emperyalizmin kalelerini dövdüğümüz bu
günlerde onun uşakları da boş durmuyor. Her güne yeni bir saldırı haberiyle başlıyoruz. En son, 28 ilde yapılan operasyonlarla, 184 gözaltının
yapılması, herhalde ki Türkiye tarihinde ilktir. Böyle bir zulüm yaşanmış
mıdır, duymuş değiliz.
İşte tam da o gün sabah sayımında M. Ali Hoca’mızı işkenceyle,
zorla kopardılar bizden. Detaylarını
-basına gönderdiğimiz ve sizinle de
paylaşmak istediğimiz- ekteki mektupta göreceksiniz.
Malatya'da 10 gözaltı olmuş, biz de
yerel haber kanalından izledik. 9'u
KESK üyesi. Ayrıca, Dersim ve Sivas'taki gözaltılar da Malatya'ya getirilecekmiş. Gözaltı olur da tutuklama
olmaz mı, biz de başladık hazırlıklara...
Aşağıda yazdığımız mektup basına yazdığımız mektuptur.
"Merhaba,
Size Malatya E Tipi Kapalı Hapishanesi’nden yazıyorum. Size son
bir ayda yaşadığımız hak ihlallerini ve
saldırıları anlatmak istedim. Biz de düşüncelerimizden dolayı tutuklandık.
Böylelikle bizi susturmak ve yıldırmak
istediler. ... Burada üç öğrenci ve bir
öğretmen ile bir çocuk babası beş kişi
kalıyoruz. ... Biraz sonra detaylarını
anlatacağım gibi. Öğretmenimizi hiçbir neden yokken sürgün ettiler başka
hapishaneye. Gözaltındaki KESK'li

öğretmenlerin okullarına gidemediklerinden dolayı öğrencilerin öğretmensiz kalması gibi...
***
19 Şubat günü sabah sayım esnasında onlarca gardiyan, sayım
bahanesiyle içeri girerek sayım aldıktan sonra, M. Ali Aslan'ın (Dersim
eski Eğitim-Sen Başkanı) sevkinin
çıktığını ve onlarla birlikte gitmesi gerektiğini söylediler. M. Ali Aslan sevkinin nereye çıktığını ısrarla sormasına
rağmen bu konuda bilgi alamayınca,
böyle bir keyfiyeti kabul etmeyeceğini
söyledi. Kaldı ki kendi isteğiyle çıkmış bir sevk değil bu. Herhangi bir
sevk talebi yokken yapılan bu sevkin
sürgün amaçlı olduğu ortada.
Sürgünler yalnızlaştırma ve tecrit
amaçlıdır. Mesela M. Ali Aslan'ın ailesi Hatay'da... Zaten Malatya'ya geliş ve gidişler bir hayli masraflıyken,
Türkiye'nin bilmem hangi köşesindeki, hangi hapishaneye çıkan sevkler
aile ve arkadaş ziyaretlerini imkansız
hale getiriyor.... M. Ali Aslan'ın sürgün-sevki kabul etmemesi üzerine
onlarca gardiyan hücrede bulunan biz
beş kişiye saldırmaya başladılar. Dakikalarca yerlerde sürüklenip darp
edildik. Öyle ki bu işkencede iki arkadaşım hücreden çıkartılarak hapishane ana giriş kapısına kadar
(yaklaşık 150 metre) yerlerde sürüklenip tekmelerle götürüldü. Tekrar aynı şekilde işkencelerle geri getirildiler.
Tüm bu işkencelerin ardından revire çıkmak istediysek de bilinçli olarak saatlerce revire çıkarılmadık. Saatler sonra çıkabildiğimiz revirde ise
doktor değil sağlık memuru tarafından
muayene edilmek istendik. Ağır durumda olsak veyahut herhangi birimiz
iç kanama geçiriyor olsaydık işimiz Allah’a kalmış demektir. Zaten sağlık
memuru olan ki , "ben muayeneden
anlamam, sadece gördüğümü yazarım
rapora. Bir itirazınız varsa müdüre söyleyin, beni bağlamaz" demiştir... O kadar dayaktan ve işkenceden sonra

muayene bile olamadan geri döndük
hücremize...
***
Bir diğer saldırıysa 1 Şubat tarihinde oldu. İfade vermek için mahkemeye götürüldük. Duruşmaya çıkmadan önce bekletildiğimiz hücrede
kelepçeli olarak bekletildikten sonra,
duruşma sıramız geldiği için dışarı çıkarıldık. Burada zaten kelepçeli olan
bizlere ikinci bir kelepçe de takılmak
istenince itiraz ettik.... Durum "güvenlik" olmaktan çıkmış, birebir onurumuza yönelik bir saldırı halini almıştı. Bu durumun keyfi olduğunu
söyleyerek itiraz etmemizle birlikte
tekrar tekrar yerlerde sürüklenerek
işkenceye maruz kaldık. Hatta hakim
karşısına bile yerlerde sürükleyerek
götürdüler. Adaleti sağlaması gereken
hakim gözleri önünde yaşanan keyfiyete ve işkencelere , "benlik bir şey
yok" cevabını verebiliyor. Hakimden güç alan askerler duruşma salonundan aynı şekilde çıkardılar bizleri.

Sayı: 355

Yürüyüş
10 Mart
2013

10 aydır tutukluyum ve altı defa
saldırıya, işkencelere uğradık. Yaptığımız bütün suç duyurularımız
ise karşılıksız kaldı.
Yaklaşık 3 aydır "müşahade" denilen, iki hücrenin birleştirilmesiyle
oluşturulmuş yerde tutulmaktayız.... 8
metrekarelik oturma alanı olan hücrede
4 kişi kalıyoruz. Yemek masası da konulunca hücrede adım atacak yer kalmıyor.
Gelen yayınlarımıza hiçbir toplatma kararı olmamasına rağmen keyfi
bir şekilde el konuluyor. El konulmayanlar ise günler sonra veriliyor. Süreli yayınları sıcağı sıcağına takip
edemiyoruz. Nedeni "siyasi içerikli"
olmaları.
Son bir ayda yaşadığımız hak ihlallerini anlattım. ...
Sizi bu ülkenin bir aydını olarak,
tüm bu yaşananlara karşı sesinizi yükseltmeye çağırıyorum. ..."
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rıldı. Tomruksuyu’da
da 26 Şubat günü dergi dağıtımı yapıldı.

Bursa

Bursa

27 Şubat günü Yürüyüş okurları Bursa’nın
Ortabağlar Mahallesi’nde derginin 353. sayısının tanıtımını ve dağıtımını yaptılar. 15 adet Yürüyüş
dergisi halka ulaştırıldı. 28 Şubat
günü Teleferik Mahallesi’nde dergi dağıtıldı. 23 adet dergi halka
ulaştırıldı.
Gemlik’te de Balıkpazarı, Yeşilova ve Lise Mahalleleri ile Dere
boyu, Orhangazi ve Alemdar caddelerinde 30 Yürüyüş dergisi halka ulaştırıldı. Aynı gün İznik’in
Müşküle Köyü’nde 60 dergi halka
ulaştırıldı. 2 Mart günü Yürüyüş
okurları Panayır Mahallesi’nde 20
adet Yürüyüş dağıttılar. 3 Mart’ta
ise Kestel’de 15 Yürüyüş dergisi
halka ulaştırıldı.
Dergi okurları dergi ile beraber
dağıttıkları bildirilerle “AKP Zulmünü Yeneceğiz” dediler.

Ulaştığımız Her Kapı
Umuda Açılan Kapıdır
Tüm komplo saldırılarına, baskınlara, tutuklamalara rağmen Yürüyüş, umudu ulaştığı her yere taşımaya devam ediyor. Halka düşman olan bir avuç zorba, ezilen
halkların tarihi haklılığının sesini
susturamayacak.

İstanbul
6 Mart günü İkitelli'de Yürüyüş
dergisinin toplu dağıtımı yapıldı.
53 dergi halka ulaştırıldı.

Ankara
20 Şubat günü Ankara Dikmen'de, Yürüyüş dağıtımı yapıldı.
80 adet dergi halka ulaştırıldı. Ankara polisi, dergi dağıtımına katılan
Sayı: 355
bir kişinin ailesini arayarak tehdit
Yürüyüş
etti. Yürüyüş dağıtımı 23 Şubat
10 Mart
günü Natoyolu'nda evlerin dolaşı2013
larak insanlara derginin tanıtımı
ve dağıtımının yapılmasıyla devam etti. 27 Şubat günü ise, Hüseyingazi’de dergi dağıtımı yapıldı.

Hatay
Halk Cepheliler, 27 Şubat tarihinde Antakya Bedirge’de dergi
dağıtımına çıktılar. Bedirge halkına
102 adet Yürüyüş dergisi ulaştı-

İzmir
Yamanlar ve Uzundere mahallelerinde 3 Mart günü Yürüyüş
dergisi halka ulaştırıldı. 80 adet
Yürüyüş dergisi dağıtıldı.

Zonguldak
3 Mart günü Zonguldak’ta yapılan çalışma ile halkımıza 10
adet Yürüyüş ulaştırıldı.

Hücredeki Sıra Neferi
Karanlık
Kör karanlık bir hücre
Hücrede bir sıra neferi
O, karanlıkta bir kıvılcım
O kıvılcım bir halk olur sonra
Ve halk ile yapılır devrim bilesin.
Ki, hücredeki sıra neferi çıkarmıştır bilince bu
sırrı
Zati, cevri cefasını çekişi bu sebepledir.
Hücrede bileylenir öfkesi, büyür sevdası
Yıllarca kalır da o beton yığını hücresinde
halel getirmez sevdasına.
Fidanca büyütür kinini
savurmak için halkın öfkesini
düşmanın kalelerine.
Çünkü
hep 122’lerin baktığı yerden
sınıf kini ile bakar kavgaya
Artık veda ettiğinde hücresine
katılır hücredeki tereddütsüzlüğü ile serüvencilere
Bekler ha bekler tarifsiz sabrı ile serüvenlerde
Ve bir gün çıkagelir o sıra neferi
kuşandığı halkın adaletiyle…
biriken halkların öfkesi sorulacak hesaptır gayrı.
Halkların feryadını, acılarını,
çilesini, cümle ızdırabını da
toparlayıp koymuştur heybesine
ve sarıp sarmalamıştır
cümle dertlerin yanında tüy
misali kalan bedenine.
Bir yoldaş sevgisiyle
Bir de halk sevgisiyle
“bir ömürde benden aslanım
bir ömürde benden”
fedakarlığı ile
Ankara’nın taa göbeğinde
Beyaz Saray soytarılarının kalesinde
Sıra neferi olarak dokundu düğmeye ALİŞAN.

Özgür Tutsakların Kılına Zarar Verenler
Öfkemizden Kurtulamayacaktır
Tekirdağ 1 No'lu F Tipi Hapishanesi'nde, arama adı altında 22 Şubat günü Deniz Şah, Gökhan Yıldırım ve Hakan Karabey'e yapılan saldırı ve işkence TAYAD'lılar tarafından yapılan eylem ve suç duyurusu
ile protesto edildi. 27 Şubat günü, İstanbul Adliyesi önünde toplanan aileler, işkenceye karşı devrimci tutsakların yalnız olmadıklarını haykırdılar.
Eylemde TAYAD'lılar adına açıklama metnini hücrede saldırıya uğ-
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rayan Gökhan Yıldırım'ın abisi Erkan
Yıldırım okudu. Açıklamada F Tiplerindeki tecrit, saldırı ve işkence anlatılarak, sorumluların cezalandırılması istendi. Açıklamanın ardından
4 kişiden oluşan bir heyet suç duyurusunda bulundu.
28 Şubat günü, Özgür Tutsaklara
yapılan yeni bir saldırının haberi
alındı. Tekirdağ 1 No'lu F Tipi ve Kırıkkale F Tipi hapishanelerinde yapılan saldırılarla özgür tutsaklara işkence yapıldı. Kırıkkale F Tipi Ha-

pishanesi'nde aynı hücrede bulunan
Emrah Yayla, Yusuf Kenan Dinçer ve
Talat Şanlı 27 Şubat günü "arama" adı
altında saldırıya uğradı. Saldırıda
Yusuf Kenan Dinçer Ağır yaralandı.
Tekirdağ 1 No'lu F Tipi Hapishanesi'nde de keyfi bir şekilde hücresi değiştirilmek istenen Sadık Çelik'e ve hücre arkadaşlarına saldırıldı.
TAYAD’lı Aileler, Tekirdağ ve Kırıkkale’deki saldırılarla ilgili olarak
6 Mart günü İstanbul Adliyesi’nde eylem yapıp suç duyurusunda bulundular.
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Halkın
Hukuk
Bürosu

HUKUKUN YASAL SAHTEKARLIĞI

GİZLİ TANIKLIK

Gizli tanık kavramını duymayan
kalmadı herhalde. Özellikle son altı
yılda devrimcilerin yargılandığı dosyaların bir çoğunda gizli tanık vardır.
Gizli tanık AKP’nin kanun maddesi
haline getirdiği sahtekarlıktan başka
bir şey değildir.
AKP iktidarının ikinci döneminde faşizm daha da açık hale geldi. Polis bir yandan şiddetini artırdı, diğer
yandan gerici, baskıcı yasalarını bir
gecede meclisten geçirdiler.
Her türlü keyfi uygulamaları yasal hale getirdiler. Gizli tanık uygulamasının yerleşmesi de bu keyfiyetlerden bir tanesidir. Gizli tanıklardan kimlikleri gizlenerek ifadeler
alınıyor. Kimliklerini gizlemelerinin nedeni ise örgütün kendilerine zarar vermesinden korkmalarından
kaynaklandığı belirtiliyor. Pratikte ise
gizli tanıklığın daha çok komplo
dosyalarda kullanıldığını ve hukuken
zayıf dosyaları şişirmek, önemli bir
delil varmış gibi göstermek için
oluşturulmuş sahte evraklardan başka bir şey olmadığını onlarca dosyada
gördük.
18 Ocak 2013 tarihindeki demokratik kitle örgütlerine, sanatçılara ve
avukatlara yönelik yapılan komplo
dosyasında benzer bir durum yaratılmış, dosyaya ateş ve çelik isimli iki
gizli tanık yerleştirilmişti. Öyle ki, en
önemli delil olarak gösterilmiş.
Savcı gözaltına alınanların sorgusuna başlarken, gizli tanık Ateş ya
da Çelik’in ifadesine dayanarak soru
soruyor. Savcı sorusuna “Çelik diyor
ki” cümlesiyle başlıyor ve aklınca
sorgulamaya çalışıyor. Peki ne diyor
Çelik? İşte Çelik’in gözaltına alınanlardan Cavit Yılmaz için söyledikleri: “Bu kişiyi tanıyorum, 2012
Temmuz ayına kadar İzmir gençlik
yapılanmasında faaliyet gösterdi,
2012 Temmuz ayından buyana örgütün gençlik yapılanması olan İs-

tanbul gençlik yapılanmasında faaliyet gösterir. Örgütün düzenlemiş olduğu basın açıklamasına örgütün
talimatıyla katılır. Yürüyüş dergileri dağıtır. Örgütün gençlik yapılanmasının moral motivasyonunu artırmak ve örgütsel eğitim vermek
amacıyla 2012 Temmuz ayında Kocaeli Kandıra’da yapılan kampa örgütün talimatıyla katıldı.”
Çelik gözaltına alınan kişilerin bir
çoğu hakkında benzer beyanlarda
bulunmuş. Her iki gizli tanığın ifadelerinde dikkat çeken üç nokta var.
1- İfade verdiği söylenen kişilerin dili sıradan birinin diline değil, polisin diline benziyor. İfadeler polis
fezlekesinden alınmış gibi duruyor.
2- Çelik ve Ateş isimli gizli tanıklar bir çok kişi için hemen hemen
aynı şeyleri söylemişler. Her iki gizli tanık nasıl birbirine bu kadar benzeyen cümle kurabiliyor. Tuhaf değil
mi?
3- Her iki gizli tanık polisin oluşturmak istediği kurguya uygun onu
tamamlayan şeyler söylemişler.
Polis diyorki, gözaltına aldığımız
kişiler demokratik eylemlere katılmış,
yasal kurumlarda çalışan kişiler olsa
da faaliyetlerini örgütün talimatı ile
yaptıkları için suç işliyorlar. İlginçtir polisin iddiasını destekleyen gizli tanık olarak söylenen kişilerin beyanları dışında tek bir delili yok. Açık
olan şu ki, polis iddiasını destekleyen
delil bulamadığından gizli tanık sahtekarlığıyla delil yaratmaya çalışıyorlar. Gizli tanıkların söyledikleri tek
şey bunlar örgüt üyesidir ve örgütün
talimatıyla çalışırlar. Peki gizli tanıklar örgüt üyesi midir, kimin örgüt
üyesi olduğunu nereden biliyor?
Neye dayanıyorlar bilinmez, savcı da
sormaz.
Bir diğer nokta, gizli tanık olarak
ifade verilmesi bir yasaya dayanıyorsa da özünde sahtekarlıktır. Üstelik

bu sahtekarlık kanun maddesine de
aykırı bir biçimde yapılıyor.
Çünkü, birincisi; polis acil bir durum olmadıkça tanıkları dinleyemez
ama acil bir durum olmadığı halde
gizli tanıkların tümü polisler tarafından dinlenmişlerdir. Kanuna göre
acil durumlar dışında tanıklar hakim
tarafından dinlenir, acil durumlarda
ise savcılar da tanık dinleyebilirler.
Ancak bu güne kadar savcı ve hakimin duruşma öncesi tanık dinlediklerini görmedik.
İkincisi; gizli tanığın kimliği söylendiği gibi örgütten korktukları için
değil, sahtekarlık yapmak için gizleniyor. Gizli tanığın kim olduğunu
sadece, kimliklerini incelerlerse, hakim ve savcılar bakabiliyor. Gizli tanık dedikleri kişi ifade ettikleri şeyleri nereden biliyor, nasıl öğrenmiş?
Gözaltına alınan kişilerle ilişkisi nedir bilinmez. Polis midir, müşteki midir, işbirlikçi midir, hakim ve savcıların umrunda olmaz. Bir çok dosyada sanık olarak yargılanan kişileri işbirlikçileştirip kendilerinden gizlice ifade alındığına tanık olduk.
Gizli tanıktan hem sanık olarak ifade alınması hem de gizli tanık gibi
görünmeleri sahtekarlıktan başka bir
şey değildir. Çünkü bir yargılamada hem sanık hem de gizli tanık
olunamaz. Ya da hem gizli tanık hem
de müşteki olunamaz. Bunun yapılması adil yargılamayı etkileme suçudur. İşte faşizm budur en gerici yasalarına dahi uymaz ve onu da çiğner.

Sayı: 355

Yürüyüş
10 Mart
2013

Söz konusu, devrimcileri yargılamak ve tutuklanmalarını sağlamaksa her türlü hile, sahtekarlık kanuni bir hal alıyor. Faşizmde hukuk
devrimcileri ezmenin yollarından
biri ise o hukuku yere çalmakda bizim hakkımızdır. Biz direnenlerin hukuku dışında hiçbir hukuku tanımıyoruz.
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İŞKENCECİLER YİNE
CEZASIZ KALDI!

Sayı: 355

Yürüyüş
10 Mart
2013
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Beyoğlu İlçesi’nin işkence merkezi olarak bilinen Taksim Polis Merkezi’nde görevli işkence suçuyla yargılanan 7 polis hakkında bir cezasızlık
kararı daha verildi. 2007 yılında
polise rüşvet verdiği iddiasıyla gözaltına alınan Sezai Yakar karokolda
işkenceye uğramış, işkence sonucu
burnu ve kolu kırılmıştı. Daha sonra
şikayet üzerine 18. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 7 polis hakkında işkence
sonucu vücutta kemik kırılmasına
neden olmaktan 15 yıla yakın hapis
istemiyle dava açıldı. Dava 1 Mart
2013 tarihinde sonuçlandı. Polisler
hakkında işkence suçundan değil,
yaralama suçundan önce 1 yıl 2 ay
ceza verildi. Bu ceza polislerin "geleceği üzerinde etki bırakacağı"
gerekçesiyle 11 ay 20 gün'e indirildi.
Üstelik bu cezanın hükmünün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi. Yani cezaları ertelendi.
Beş yıl içersinde haklarında başka
bir dava açılmazsa bu dosyaları tamamen ortadan kalkacak.
Sezai Yakar hakkındaki olay söyle
anlatılıyor; Yakar, 8 Haziran 2007
tarihinde Taksim’e bağlanan Cumhuriyet Caddesi’nde trafik kontrolünde durduruldu, polislerden biri
"Doğubeyazıtlı’sın kaçakçılıktan gelirlerin vardır, bize jest yap" dedi.
Bunu kabul etmeyince gözaltına
alınıp Taksim Polis Merkezi’ne götürüldü. İlk muayenesindeki doktor
raporunda darp izi olmadığı yazıldı.
Sezai Yakar karokola geri getirildiğinde Grup Amiri Ergün Işıldar tarafından "bu mu ukalalık yapan kişi"
diyerek suratına yumruk atıldı. Yere
yatırılıp sağ el ezilerek boynuna
doğru basku uygulanarak bayılana
kadar işkence yapıldı. Kendini kaybeden Yakar, üzerine su dökülerek
ayıltıldı. Daha sonra zorla “rüşvet
verdiğine” dair bir kağıdı imzalatmaya
çalıştılar. Yakar bu kağıdı imzalamayınca polisler tarafından tekrar
işkenceye alındı. Doktor raporuna

göre ise, burnunda
yumuşak doku
travması ve distal
uç kırığı saptanmış
ve 21 gün iş göremez raporu verilmiş. Üstelik Sezai Yakar ile aynı
gün gözaltına alınan bir kişi de
olayların tanığı
olarak ifade vermiş. Tanığın "bu
arkadaşı karakolun
iç odasında dövdüler, elleri ve kolları
kötü vaziyetteydi" diye beyanı var.
Polis ise tüm işkence olaylarındaki
gibi Sezai Yakar'ın kendini sağa
sola vurarak kendi kendisini yaraladığını iddia etti. Ve daha kötüsü
savcı bu iddiayı savunarak işkenceci
polislerin beraat etmesini talep etti.
Taksim Polis Merkezi işkence
merkezi olarak tescillenmiş bir karakoldur. Daha önce Festus Okey bu
karakolda katledilmişti. Taksim Polis
Merkezi’nde çalışan polislerin bir
çoğu hakkında işkence suçuyla açılan
davalar var. Sezai Yakar davasında
yargılanan Taksim Polis Merkezi
Amiri Ergün Işıldar hakkında işkence iddiasıyla açılan başka davalarda bulunuyor. Polislerin işkence
yaptıkları tanığıyla, doktor raporu
ile ortadayken polisler ceza almadan
kurtulabiliyor. Tuhaf olanı cezalarının
geleceği üzerinde etki edebileceği
ve iyi halleri dikkate alınarak indirilmesidir. Polisler sahte tutanak
tutmuşlar, haklarında başka yargılamalar var, buna rağmen iyi halli
kabul ediliyorlar ve diyorlar ki, gidin
rahat rahat işkence yapın, bu yargılamadan etkilenmeyin siz işinize devam edin. Sadece işkence yapan polisler değil işkenceyi cezasız bırakan
hakimler, polisleri aklamaya çalışan
savcılar da ahlaksızdır diyerek hiç
abartmış olmayız.
Şimdi 4. yargı paketiyle işkence

suçu için zamanaşımı hükümlerinin
uygulanmayacağı yönünde yasal değişikliğin yapılacağı söyleniyor. AKP
iktidarı işkenceyle mücadele ettiğini
göstermeye çalışıyor. Oysa polislere
verilen yetki arttıkça, polisler aklandıkça silahlı çetelere dönüşüyorlar.
İşkencenin yapılmadığı karakol kalmadı, bütün sokaklarda kamera sistemi bulunurken suçların en çok işlendiği karakollarda kameralar ya
bozuk ya da polislerin açıkça işkence
yapıldığı ispat edilse dahi AKP'nin
hakim ve savcıları polisleri kurtarmanın, onları cezasız bırakmanın bir
yolunu buluyorlar. İşkence suçu yaralama suçuna dönüşebiliyor.
Yargı nasıl da ikiyüzlü: Devrimciler fuhuş yapan bir kadına tokat
atsa, uyuşturucu satanların yüzüne
tükürse yıllara varan ceza ile cezalandırılıyorlar. Polisler insanları sadece fiziken değil ruhen de sakatlıyor
ve çoğu zaman tutuklanmıyor. Bu
nedenle polisin biri sinirlendiğinde
tabancasını çıkartıp insanları katledebiliyor. Yargı polisleri korudukça
işte Gaziosmanpaşadaki Ş.Y. isimli
polis gibi polisler dolaşacak ortalıkta.
Uyuşturucu ticaretinde onlar, fuhuş
çetelerinde onlar, işkencelerde onlar
peki bu durumda polisin güvenliği
sağladığını söyleyebilir miyiz? Hayır.
Polis güvenlik sağlayan değildir, halkın güvenliği için tehdite dönüşmüştür.
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YENİ AKİT GAZETESİ, SAVUNDUĞU
BATAKLIK DÜZENİNİN PİSLİKLERİNİ
DEVRİMCİLERE BULAŞTIRAMAZ!
24 Şubat 2013 tarihli Yeni Akit
gazetesinde Furkan Altınok imzasıyla
“DHKP-C’de çirkin ilişkiler” başlıklı
bir iftira ve karalama yazısı yayınlanmıştır. Kamu Emekçileri Cephesi’ne yönelik yapılan operasyonla tutuklanan Ankaralı
memurlar hakkında ipe sapa
gelmez iddialarla ahlaksız
ilişkiler yaşandığına dair iftiralar atılmıştır. Delil yoktur,
iddiaların doğruluğuna dair en
ufak bir ibare yoktur. Buna rağmen, “polisin bir biri ardı sıra
ağır darbeler vurduğu DHKP-C’nin
memur mensupları arasında ahlaksız
ilişkiler olduğu ortaya çıktı” diye
yazılmaktadır.
İftiracı Yeni Akit gazetesi neden
bunları yazıyor?
Neden, kendi hocalarının yaptığı
ahlaksızlıkları devrimcilere bulaştırmaya çalışmaktadırlar? Çünkü: Devrimciler bu ahlaksız düzenin yıkılması
için mücadele ediyorlar. Yaptıkları
operasyonlarla devrimcileri gözden
düşüremeyince, kontra basın devreye
sokularak, devrimci memurlar nezdinde devrimcileri gözden düşürmeye
çalışıyorlar. Ancak başaramazsınız.
Devrimciler fuhşa, uyuşturucuya,
yozlaşmaya karşı mücadele ediyorlar.
Bu mücadeleyi verdikleri için tutuklanıyorlar, baskılara maruz kalıyorlar.

Ahlaksızlığın dibine batmış olan ise
bu düzenin sahipleri ve savunucularıyla tüm unsurlarıdır.
Öyle ki, dev-

let bir Fuhuş
Devleti haline gelmiştir.
Devletin, Cumhurbaşkanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve hatta Diyanet İşleri Başkanlığının personelinin de bulunduğu
devlet personelinin hepsinin ahlaksız
ilişkiler içinde olduğu ortaya çıkmıştır.
Dergimizin geçen sayısında uzunca
bir haberle bu gerçeği dile getirmiştik.
(Yürüyüş dergisi, sayı 354)
Sizin ahlakınız, kültürünüz ABD
emperyalizminden alınmıştır, gerçek
yüzünüzü halk her seferinde görmektedir. Bizim kültürümüz halkın,
kültürüdür.
Ahlaksızların önde gidenleri sizsiniz, devrimcileri komplolarla tutuklatıp uzun süreli hapishanede yatmalarına ortak olmanız yetmiyormuş gibi
bir de alçakça iftiralarda bulunarak
suçunuza suç ekliyorsunuz. Hüseyin
Üzmezlerinizin ahlaksızlıklarını devrimcilere çamur atarak kapatmaya

çalışmaktasınız. Kendi ahlaksızlıklarınızı devrimci harekete ve
insanlarına atarak bitiremeyeceksiniz, devrimci memurların
üzerine atarak geçiştiremeyeceksiniz. Ülkemizde yaşanan
ahlaksızlıkların kaynağında
sizin gibiler var. Çabalarınız
devrimcileri devrimci mücadeleyi bitiremeyecek.
Sonuç olarak Yeni Akit gazetesinin yaptığı bu haber, Fuhuş devletinin yöneticisi AKP iktidarını
aklamak, halka, devrimcilere karşı
terörünü meşrulaştırmak için yapılan bir karalama haberidir. Çamur at izi kalsın mantığıyla yapılmıştır. Bir bataklık basınından başka
bir şey de beklenemez. Devrimcilere
işlemez bu yalanlarınız. Devrimciler
vatanseverdir, bağımsız Türkiye mücadelesi vermektedir. Vatan hainliği
ise en büyük ahlaksızlıktır, vatan hainlerinin ahlaki çöküntü içinde olması
işin doğası gereğidir. Çünkü vatanını
satan her şeyini satar. Bu yüzden
devletiniz bir fuhuş devleti olmuştur.
Bu yüzden fuhuş ve uyuşturucu çeteleri sizin cenahtan oluşmaktadır.
Sizin gibilerin iftiraları devrimcilere
işlemez, yalan haberlerinizin içinde
boğulup gideceksiniz.
Gün gelecek halka karşı işlediğiniz
tüm suçların hesabını vereceksiniz.
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Tutsak Dev-Genç’liler Serbest Bırakılsın!
Edirne
23-25 Şubat tarihleri arasında Edirne’de Dev-Genç’liler yoldaşlarını sahiplenmek ve onların dışarıdaki sesleri
olmak için, özgürlük talep ettiler. Edirne’nin çeşitli
yerlerine 3 günde 40 adet afiş yapıldı. Böylece AKP faşizmine Dev-Genç’lileri bitiremeyecekleri, yoldaşın
yoldaşını sahiplenmesine engel olamayacakları bir kez
daha hatırlatılmış oldu. Sivil faşist polisler, çalışmaları
boyunca, Dev-Genç’lileri sürekli takip ve taciz ettiler.

Antalya
Çağlayan Mahallesi’nde, Saime Salih Konca Lisesi
ve çevresindeki duvarlara, Antalya Ticaret Borsası

Ticaret Meslek Lisesi
çevresindeki
duvarlara, 9
adet, Halk
Cephesi ve
Dev-Genç
imzalı,
“Dev-Genç”, “Yaşasın Dev-Genç”, “Tutsak Dev-Genç'liler Serbest Bırakılsın!”, “Yaşasın Dev-Genç Yaşasın
Dev-Genç'liler”, “Kahrolsun Faşizm Yaşasın Mücadelemiz”, “Parasız Eğitim İstiyoruz, Alacağız" yazılamaları
yapıldı.
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‘Adaletin yemeği çürük çıktı’
Faşizmin Adaletinin Her Şeyi Çürüktür!
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Deveye sormuşlar "boynun niye
eğri?"
Deve, "nerem doğru ki" demiş...
26 Şubat tarihli Akşam gazetesi
"ADALETİN YEMEĞİ ÇÜRÜK
ÇIKTI" diye manşet atmış.
Deve misali faşizmin adaletinin
neresi sağlam ki?
Sadece faşizmin adaleti mi, bütün
kurumları çürüktür.
Akşam gazetesinin manşete taşıdığı haberin içeriğine bakalım.
"İstanbul Bakırköy'de bir devlet
hastanesinin ihalesinde elenen firma,
kazanan şirketi Kamu İhale Kurumu'na (KİK) şikayet etti. 'Çok düşük
teklif vermek, evrakla oynamak' gibi
suçların yanında dikkat çeken bir
gerekçe daha vardı: 'şirketin yarıdan
fazla hissesine sahip olan müdürü
Fehmi Suna, sahte çürük raporu düzenlemek, suç örgütü kurmak ve yönetmekten yargılanıyor.
"Sahte Çürük Çetesi" sanığı emekli binbaşı, Adalet Bakanlığı ve Türkiye'nin en büyük iki adalet sarayının
yemek servisini yapan şirketin sahibi
olduğu ortaya çıktı.
Askerlik yapmak istemeyen kişilere para karşılığı "sahte çürük raporu"
sağladığı iddia edilen 17 sanığın yargılandığı 'çete' davasında emekli Binbaşı Fehmi Suna'nın adı 'Ankara Sorumlusu' olarak öne çıktı. İddianamede Suna'nın daha birçok yasadışı
faaliyeti olan çetenin 'askerlik', 'çürük
raporu ve 'hayat kadını' işlerini yürüttüğü iddia edildi." (Akşam, 26
Şubat 2013)

Devenin eğriliği doğuştandır.
Şekil itibariyle eğridir. Deveyle bunları kıyaslamak deveye haksızlık
olur. Öz itibariyle
deve tertemiz bir
hayvandır.
Ya
bunlar?
Bunlar kokuşmuş
düzenin tortularıdır.
Haberdeki iddialar ihaleyi kazanamayan şirkentin
iddialarıdır. Hırsızlık, yolsuzluk, usulsüzlük, rüşvet, pezevenklik... her şey
var... İddiaların doğruluğundan bir
şüphemiz yok... Hatta o iddiaların
içinde olmayan ne kadar pislik, usülsüzlük varsa ekleyin, yanılmış olmazsınız. Ve aynı iddiaları ihaleyi
kaybeden firmalar için de söyleseniz
yanılmazsınız. Birbirlerinden hiç
farkları yoktur.
Çürük olan adaletin yemeği değil,
adaletin kendisidir. Yemeğin çürüklüğünü oligarşi içi it dalaşlarından
öğreniyoruz. Ama adaletin çürüklüğü
her gün verdiği kararlarla halkımız
için bir zulüm mekanizmasıdır.
Faşizmin adaleti oligarşinin suçlarının, pisliklerinin, halka karşı terörünün maskesidir.
İşte bu adalet devrimcilere onlarca
yılı bulan cezalar veriyor. Polisin
düzenlediği sahte belgelerle insanları
yargılıyor.
İşkencecileri, katilleri aklıyor, te-

cavüzcüleri aklıyor. Fuhşu, ahlaksızlığı, yozlaşmayı körüklüyor.
Geçen hafta yazmıştık, polisin
Ankara’da katlettiği Cem Aygün’ün
katillerine takipsizlik verilirken, katliamı protesto ettiği için Aygün’ün
ablalarına 58 yıl ceza istemiyle dava
açıldı. İşte faşizmin adaletini görmek
için tek bir örnek yeterli ancak tek
değil Aygün olayı, binlerce örnek
var.
Yine geçen hafta “Fuhuş Devleti”ni
ele almıştık. Cumhurbaşkanlığı’ndan
Diyeneti’ne kadar devletin bütün kurumları fuhuş bataklığının içine batmış.
Fuhuş yapanlarda “zührevi hastalıklar”
çıkmasa kimsenin bundan haberi olmayacaktı. Ancak açığa çıktı da ne
oldu? Fuhuş içinde yer alan devletin
kurumlarının personeli hakkında hiç
bir işlem yapılmadı.
Faşizmin adalet mekanizmaları
işte bu durumlarda işlem yapmaz.
Faşizmin adaleti sadece halka karşı
24 saat iş yapar.

Sanatçıları Yalnız Değildir”, “Halkız Haklıyız
Kazanacağız” dövizlerinin taşındığı nöbette,
Tüm Halkımızı Adalet Nöbetine Çağırıyoruz! “Faşizme Karşı Demokrasi, Keyfi Tutuklamalara Karşı Adalet İstiyoruz - Halk Cephesi”
18 Ocak ve 19 Şubat tarihlerinde komplo ile tutuklanan
pankartı açıldı.
devrimcilerin serbest bırakılması talebiyle İstanbul AdAtılan sloganların ardından oturma eylemine geçildi.
liyesi önünde Halk Cepheliler’in tuttuğu adalet nöbeti
Oturma eyleminde Hasan Hüseyin Korkmazgil'in bir
devam ediyor. Dört haftadır çeşitli sanatçıların da
şiiri okundu ve Grup Yorum türküleri söylendi. Eylem
katıldığı adalet nöbetine 27 Şubat günü yaklaşık 40
atılan sloganlarla sona erdi. Adalet nöbetinin her
çarşamba günü devam edeceği duyuruldu.
kişi katıldı. “Halkın Avukatları Yalnız Değildir”, “Halkın

Adaletsizliğe Sessiz Kalmak da ADALETSİZLİKTİR!
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Başbakan Tayyip Erdoğan Viyana’da Halk Cepheliler Tarafından Protesto Edildi!

AMERİKAN İŞBİRLİKÇİSİ HALK DÜŞMANI ERDOĞAN!
GİTTİĞİN HER YERDE HALKIN TEPKİSİYLE
KARŞILAŞACAKSIN!
Faşizme Karşı Demokrasi Keyfi Tutuklamalara
Karşı Adalet İstiyoruz
Avusturya'nın Başkenti Viyana'da,
27 Şubat 2013 Çarşamba günü 5.Medeniyetler Buluşması Konferansı için
Viyana’ya giden Recep Tayyip Erdoğan'ı protesto etmek için iki ayrı
eylem yapıldı.
İlk eylem saat 09.00 ile 10.30
arasında 1.Viyana'da Hofburg'da bulunan Cumhurbaşkanlığı binasının
arkasındaki meydanda bir araya gelen
devrimci demokrat kurumların yaptığı
protesto eylemiydi.
Her kurumun kendi pankartı ile
katıldığı eylemde Halk Cephesi de
“Faşizme Karşı Demokrasi Keyfi
Tutuklamalara Karşı Adalet İstiyoruz”
pankartı ve “Devrimci Avukatlar
Onurumuzdur”, “Asıl Terörist AKP
İktidarıdır”, “Grup Yorum Halktır
Susturulamaz” yazılı Almanca ve
Türkçe dövizlerin yanı sıra tutuklu
avukatların resimlerini taşıdı. Ortak
yapılan açıklamadan sonra Halk Cephesi sık sık “Devrimci Avukatlar
Onurumuzdur”, “Katil ABD İşbirlikçi
AKP”, “Ne AB Ne ABD Tam Bağımsız Türkiye”, “Kahrolsun Faşizm
Yaşasın Mücadelemiz”, “Faşizme
Karşı Omuz Omuza”, “Ne Evveliz
Ne Ahir Kerbela’da Hüseyin Kızıl-

dere’de Mahiriz” sloganlarını attı.
Öfkeyle atılan sloganların ardında
eylem 10.30'da sona erdi.

İkinci Yapılan Protesto
Eylemini 5 Halk Cepheli
Gerçekleştirdi
Tayip Erdoğan 16. Viyana'da bulunan Wonder (Uluslararası Ögrencileri Destekleme Derneği) toplantısına katılacağını haber alan Halk
Cepheliler dövizleri ve pankartlarıyla
Erdoğan’ın; Suriye'de uyguladığı katliam politikalarını ve Türkiye’de uyguladığı faşizmle işçileri, devrimci
gazetecileri, öğrencileri, devrimci
sanatçıları, devrimci avukatları, devrimci memurları tutuklayarak,kurumları basarak devrimcileri ve vatanseverleri bitiremiyeceğini, ülkemizden
binlerce kilometre uzakta olsakda
vatan severleri bitiremeyeceğini yüzüne haykırmak için toplantının yapılacağı yere gitti.
Halk Cepheliler polis barikatının
önünde “Faşizme Karşı Demokrasi
Keyfi Tutuklamalara Karşı Adalet İstiyoruz” pankartını ve tutuklu avukatların resimlerini açarak “Kahrolsun
Faşizm Yaşasın Mücadelemiz, Dev-

rimci Avukatlar Onurumuzdur, Suriye
Halkı Yalnız Değildir” sloganlarını
atmaya başladı. Bir kaç dakika ne
olduğunu anlayamayan Erdoğan'ın
korumaları panik içinde Halk Cephelilere doğru koşmaya başladılar.
Önce protestoya müdahale etmeyen
Avusturya polisi korumaların müdahalesiyle Halk Cephelileri bariyerlerin
önünden uzaklaştırmaya çalıştılar.
Saldırıya direnen Cepheliler öfkeyle
sloganlarını atmaya devam ettiler.
Avusturya polisi saldırarak Halk Cepheliler’i ters kelepçeyle kelepçeleyerek
gözaltına aldı. Gözaltına alınan Cepheliler, “İşkence Yapmak Şerefsizliktir,
İnsanlık Onuru İşkenceyi Yenecek”
ve “Baskılar Bizi Yıldıramaz” sloganlarıyla yapılan işkenceyi protesto
ettiler. Halk Cepheliler elleri kelepçeli
halde AKP'nin faşist yüzünü teşhir
etmeye ve sloganlar atmaya devam
etti. Daha sonra karakola götürülen
Halk Cepheliler her birine 500 Euro
para cezası kesilerek saat 18.00 sularında serbest bırakıldılar. Faşist
AKP iktidarı dünyanın öbür ucuna
gitse de devrimcileri ve vatan severleri
karşısında bulacaktır. Tek kişi de kalsak onun uyguladığı faşizmi yüzüne
haykırmaya devam edeceğiz.
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Avrupa’da
Gözaltı Tutuklama Terörüne Son
F Tipi Film
Tecrit Gerçeğini Anlatıyor

Danimarka

Almanya
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Almanya'nın Göteborg şehrinde bulunan Kültür
Hus’te yapılan F Tipi Film gösterisine yönetmen Ezel
Akay ile Grup Yorum üyesi İnan Altın katıldı.
Filmden sonra söz alan Grup Yorum üyesi İnan
Altın, filmin F tipi hücrelere karşı direnenleri anlattığını ve filmin oluşum sürecini anlattı. Altın, tecridin halen devam ettiğini vurgulayarak, tecridin sadece hapishanelerde olmadığını, hayatın her alanında
devam ettiğini ifade etti.
Daha sonra söz alan yönetmen Ezel Akay bu projede olmaktan büyük bir memnuniyet duyduğunu ve
ülkede çok sayıda senaryonun filme aktarılmayı beklediğini ve bunları süreç içerisinde filmlere aktaracaklarını ifade etti. F Tipi Filmi 110 kişi izledi.

Danimarka
F Tipi Film Kopenhag gösterimi 3 Mart günü saat
14.30'da başladı. İlk olarak çalışmalarını Kopenhag'da sürdüren bir tiyatro topluluğu sahne alarak
15 dakikalık hapishane konulu bir oyun sahneledi.
Oyunun ardından film gösterimine geçildi. Alkışlar
eşliğinde sona eren filmin ardından ilk olarak Free
Muse başkanı Ole Reitov bir konuşma yaptı. Yaptığı konuşmada filmden çok etkilendiğini belirten
Reitov, Türkiye'de sanata ve özellikle Yorum'a yönelik baskılara dikkat çekti.
Reitov'un ardından İnan Altın ve Ezel Akay sahneye çıktı. Yaptıkları konuşmada tüm F Tipi Film ekibi adına kitleyi selamlayan Altın ve Akay, tecritin
tarihçesi, emperyalizm açısından önemi ve neden ortadan kaldırılması gerektiğine vurgu yaptı. Tecrite
karşı mücadelenin devam ettiğini belirten Altın ve
Akay, bu mücadeleye omuz vermeye çağrı yaptı.
Daha sonra soru cevap bölümüne geçildi. Bu bölümde filme dair görüş ve soruların yanı sıra, Yorum'un son süreçte yaşadığı baskılara ilişkin de sorular soruldu.
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Fransa’nın Nancy şehrinde Halk Cepheliler, 18 Ocak ve
19 Şubat komplo baskınlarını 2 Mart günü yaptığı eylemle
protesto ettiler. Fransızca bildiri dağıtımıyla başlayan eylemde
bir açıklama yapılarak, “DHKP-C operasyonu adı altında sürdürülen faşist terör, bir teslim alma, halkı sindirme operasyonudur. Halkı örgütsüzleştirme, halkı öndersiz bırakma, halkı yıldırma operasyonudur. Faşist AKP'nin saldırıları karşısında asla boyun eğmeyecek, mücadelemizi her koşulda sürdüreceğiz. Sonumuza, sonuncumuza kadar direnmeye devam
edeceğiz” denildi.
13 kişinin katıldığı eylem, “Baskılar Bizi Yıldıramaz”,
“Gözaltı, Tutuklama Terörüne Son”, “Haklıyız Kazanacağız”
sloganlarıyla sona erdi.

Saldırılar
Karşısında
Susmadık
Susmayacağız
İngiltere’nin başkenti
Londra’da, Anadolu Halk
Kültür Merkezi, ülkemizdeki saldırılar karşısında “Susmadık, Susmayacağız”
başlıklı dayanışma gecesi düzenliyor.
Konser çalışmaları kapsamında, Anadolu Halk Kültür Merkezi bir halk toplantısı düzenledi. Toplantıda, 12 Mart’ta gerçekleşecek dayanışma gecesinin tüm gelirinin baskına uğrayan kurumlara verileceği açıklandı.
"Gecenin tüm gelirinin, halk düşmanlarının yok etmeye çalıştığı kurumların yeniden yapılması için harcanacağını ilan
ediyor, karanlığın cellatlarına karşı, tüm halklarımızı ve dostlarımızı devrimcileri sahiplenmeye davet ediyoruz” denildi.

İlkay İşler’e Özgürlük İstiyoruz!
Almanya'nın Düsseldorf şehrinde, 1 Mart günü Anadolu
Gençlik tarafından Türkiye Konsolosluğu önünde İlkay İşler’e
Özgürlük eylemi gerçekleştirildi.
Arkadaşlarının serbest bırakılmasını isteyen Anadolu Gençlik, Kamu Emekçileri Cephesi’ne yönelik 28 ilde gerçekleştirilen operasyonda 184 kişinin gözaltına alındığı ve bunlardan 63’ü tutuklanmasını da protesto ederek, tutsaklara özgürlük
istediler.
10 kişinin katıldığı basın açıklamasında “Tutuklu Devrimci
Memurlar, Avukatlar, Sanatçılar, Öğrenciler serbest bırakılsın”, “İlkay İşler’e Özgürlük” pankartları açıldı

AKP HALKIN DÜŞMANI TEKELLERİN İKTİDARIDIR

Tecrite Karşı Uluslararası
Sempozyum Davetlileri

Alişan’ın Yoldaşlarından
Alişanlar’a Bin Selam

10. Tecrite Karşı Mücadele Sempozyumu, 15 Mart
günü, Almanya'nın Berlin şehrinde yapılacak. Sempozyuma
katılacak kişi ve kurumlar şöyle:
1-) Republican Sinn Fein, İrlanda’nın en eski siyasi örgütü. RSF bağımsız, birleşik demokratik-sosyalist İrlanda Cumhuriyeti için mücadele ediyor. Sempozyumda Maghaberry tutsakların protestosu ve Marian Price ve Martin
Corey'in özgürlük kampanyası ile ilgili konuşacak.
2-) Guillermo Moncada, Honduras'daki Halk Direnişin
Milli Cephesi: Konuşacağı oturum: Latin Amerika halkların dayanışması ve yeni sömürgeciliğe karşı birleşmesi.
3-) Avukat Gabriele Heinecke: Siyasi davaların yabancısı olmayan Hamburg'lu bir avukat.
Sempozyumu canlı olarak izlemek mümkün. Canlı yayın için şu numaralar üzerinden iletişim kurulabilir:
Frankfurt: 0049-177- 89 37 490
London: 0044- 77 06 72 38
Wien: 0043- 676 54 589
Hamburg: 0049- 176 92 81 51 17
Belçika: 0032- 486 846 170
Sempozyum ve Yorum Konserini izleme linki şöyle:
http://62.75.245.145/semp/
Konseri izlemek şifreli olacak. Şifreyi yukardaki telefon
numaralarından temin edebilirsiniz.

Halk Cepheliler, Belçika'nın Liege şehrinde 2 Mart
günü, AKP ve ABD yalakası medyanın karalama kampanyalarına karşı kuşlama yaparak Alişan’ın sesini duyurdular. Liege’in değişik bölgelerinde yaklaşık 8 bin
kuşlama yapıldı. Kuşlamalarda; "Sizler vatanımız için
parmağınızı bile feda edemezsiniz, ülkemizi işgal
eden Amerikan emperyalistlerinin inine giren Alişan
Şanlı’nın feda eylemini karalayamazsınız. Vatanımızı
emperyalizme satmaktan vazgeçin" yazılıydı.

Düzenin Yarattığı Uyuşturulmuş
Beyinleri Düzenden Çekip Çıkaralım
Belçika’nın Heusden-zolder şehrinde 2 Şubat günü hayatını kaybeden 50 yaşındaki Fatih Peker’den sonra, Belçika Anadolu Federasyonu bir bildiri yayınladı. “Artık sessiz kalmamalıyız. Sessiz kalmak demek daha çok ‘evsizin’ ve göçmenin soğuktan, açlıktan ve evsizlikten ölmesidir. Sessiz kalmak demek, daha çok Fatih Peker'lerin uyuşturucudan ölmesi demektir. Sessiz kalmak demek
daha çok Mustafa Gündüz'lerin otoyol kenarlarında ölmesi demektir. Sessiz kalmayacak, örgütlenecek ve mücadele edeceğiz. Uyuşturucuya, yozlaşmaya, ırkçılığa ve
yabancı düşmanlığına karşı hep birlikte mücadele edelim” denilen bildiriden 150 adet dağıtıldı, camlara asıldı, posta kutularına bırakıldı.

Yüksek Kantin Fiyatlarına Karşı
Dayanışmayı Büyütelim
28 Şubat günü Liseli Dev-Genç'liler, Hale Nur Elibeyük'ün okula geri alınmasının ardından, Küçükarmutlu
Behçet Kemal Çağlar Lisesi'nde dayanışma yemeği düzenlendi. Yemek sırasında "Haklıyız Kazanacağız"
marşı söylendi.

İşkencecilerin Sakat Bıraktığı Ferhat
Gerçek’le Dayanışmayı Büyütelim
Avusturya'nın üç ayrı ilinde Ferhat Gerçek ile dayanışma konserleri gerçekleştirilecek. Avusturya Anadolu Federasyonu, Ferhat Gerçek'in kendi başına yürüyebilmesi için alınacak olan protez için dayanışma konserlerinin çalışmasına başladı.
29 Mart’ta Graz’da Melodi Düğün Salonu’nda, 30
Mart’ta Viyana’da ÖGB Salonu’nda yapılacak olan konsere Zeynel Aba, Grup Eflatus ve misafir sanatçılar katılacaklar. 1 Nisan’da Neunkirchen’de AK Salonu’nda
yapılacak olan konsere Zeynel Aba ve ayrıca Cihan Dökmez katılacak.

Emperyalizme Karşı Birlik
İçin O Agonas

Sayı: 355

Yürüyüş
10 Mart
2013

Yunanistan'ın Atina şehrinde 28 Şubat günü, O Agonas (Mücadele) dergisinin tanıtımı ve satışı yapıldı. Çalışma sırasında 75 büro ile 45 dükkana girildi, 185 kişi
ile görüşüldü. 130 tane bildiri dağıtıldı, 10 dergi satıldı.

Tavır, AKP’nin
Sanata
Saldırılarına
Karşı Direniş
Çağrısına
Bulunuyor
İdil Kültür Merkezi
çalışanları ve Grup Yorum
korosu öğrencileri 2-3
Mart tarihlerinde İstiklal
Caddesi’nde Tavır dergisinin dağıtımını yaptılar.
İdil Kültür Merkezi’ne 18 Ocak’ta yapılan baskından
sonra çıkan ilk sayı halka tanıtıldı. Tavır'ın ve İdil Kültür Merkezi'nin devrimci sanat mücadelesini anlatan konuşmalar eşliğinde yapılan dergi dağıtımı bir saat sürdü.

MİLYARDER SAYISI 34’TEN 45’E ÇIKTI!
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Bağımsızlık Demokrasi Sosyalizm Mücadelesinde

Yitirdiklerimiz
16 Mart - 22 Mart

Gökçe ŞAHİN

Şengül GÜLSOY

Turan ŞAHİN

Cephe gerillasıydılar. 20
Mart 2002ʼde
Ordu Ünye İlçesi Yeşilkent Beldesi yakınlarında jandarma
özel timleri ile çıkan çatışmada

“Tarih ak sayfalarına bir kez daha hücre hücre ölen
özgür tutsakların baş eğmez direnişini yazacak. Tarih
bir kez daha son sözü direnenlerin söylediğine tanıklık edecek. Bu güç bizim. Bu güç şehitlerimizin…
Onlardan öğrendik Umut’un adını kanla nakış nakış
duvarlara işlemeyi. Onlardan öğrendik ölümü düşmanın elinde bir silah olmaktan çıkarmayı, ölürken zalimin yüzüne meydan okumayı...”
Cengiz Soydaş
Bir Newroz günü şehit düştü. Onun şehitliği de F Tiplerinde ve direnişte bir “yenigün”dü. F Tiplerindeki ilk ölüm orucu şehidiydi. Cengiz Soydaş, şehitliğiyle duvarları eriten,
sansürün karanlığını parçalayan Newroz ateşidir.

şehit düştüler.
Gökçe ŞAHİN; birliğin komutanıydı. Hacettepe Üniversitesiʼnde öğrenciyken Dev-Genç içinde yer aldı. ʻ95ʼte tutsak
düştü. Tahliye olduğunda tereddütsüz dağlara koştu.
Şengül GÜLSOY; konfeksiyon atölyelerinde çalışan yoksul bir genç kızdı. Atölyelerde öğrendi sınıf mücadelesini. Düşmanı işkencehanelerde tanıdı. ʻ98ʼde gerillaya katıldı.
Turan ŞAHİN; gerillaları küçük yaşta tanıdı, sevdi ve 1997
Ekimiʼnde onlardan biri oldu.

Cengiz Soydaş, Trabzon doğumluydu.
1990ʼda Gazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesiʼndeyken gençlik mücadelesinde yer aldı. Dev-Gençʼte, Ankaraʼda demokratik alanda sorumluluklar üstlendi.

Cengiz SOYDAŞ

1995 Temmuzʼunda tutuklanarak DHKP-C Davasıʼndan
yargılandı. 19 Aralık saldırısında Bartınʼdaydı. Alnı kızıl bantlı bir ölüm orucu direnişçisi olarak karşıladı saldırıyı. Sincan
F Tipiʼne sevk edildikten sonra, 21 Mart 2001ʼde oligarşinin
ölüm orucu bitti demagojilerinin ortasına şehitliğiyle bir bomba gibi düştü.

Bir Dev-Gençʼliydi o. Özgürlüğün kavgada kazanıldığını bilen militan bir kadındı. 16 Mart
1978ʼde İstanbul Üniversitesi önünde kontrgerilla tarafından gerçekleştirilen bombalı saldırıda 6 kişiyle birlikte şehit düştü.

Dev-Genç içinde yer aldı. 19 Mart
1988ʼde geçirdiği bir trafik kazası sonucunda
aramızdan ayrıldı.

Hatice ÖZEN
İlhan YILHAN

Anıları Mirasımız
Yoldaşları anlatıyor: Gökçe Şahin
“Devrimciliği uzaklarda arayanlara
kişiliğinle cevap veriyordun”
MERHABA GÖKÇE,
(...) 1997 yılının başlarında tanışmıştık seninle. Daha seni
görmeden, çevremdeki bütün insanlardan ismini duyar olmuştum. Öyle ki yanımdaki insanlar senden söz ederken "Gökçe'yi tanırsan hayatın değişir, o, herkesi etkiler" diyorlardı. Bende de bir merak sarmıştı doğrusu, insanların bu kadar
hayranlıkla söz ettiği kimdi acaba diyordum.
İnsanlar yanılmamışlardı. Seninle tanışınca bir başka oluyordu insan. Devrimciliği uzaklarda arayanlara kişiliğinle cevap
veriyordun. Özveri, kararlılık, yoldaşlık ve halk sevgisi sende
özdeşleşmişti artık... Ankara'da Dev-Genç'liydin. Hacettepe Üniversitesi, Beytepe Kampüsüʼnde Dev-Genç kutlamalarına hazırlanıyorduk. O kadar çok heyecanlıydın ki "Her şey Dev-Genç
tarihine yakışır şekilde olmalı" deyip sık sık bizi çalışmalarda
denetliyordun. Bütün işlerle birebir ilgileniyor, bir Dev-Genç'li
olmanın onurunu dosta ve düşmana an an gösteriyordun. Beytepe Kampüsü deyince akla yine ilk gelen sen oluyordun.
Ankaraʼda Gençlik bürosunu açacaktık. Hepimizde ayrı bir
heyecan, ama senin sözlerin daha bir heyecanlandırıyordu bizleri. Yaptığımız her işte senin mutlaka emeğin vardı. Bir iş eksik mi kaldı, saatlerce hatta günlerce uğraşır o işi mutlaka tamamlardın. Senin literatüründe olmazlar, yoklar hiçbir zaman

olmadı. ʻ98 1 Mayısʼına günler kalmıştı. Sendeki öfke ve mutluluğu yüzlerce metre öteden görüyorduk. Ona beş pankartları hazırlamak için çalışmalara günler öncesinden başlamıştık. Pankartların özenli olması için gösterdiğin çabaların
daha dün gibi gözlerimizin önündedir. Pankartlarımız, şemalarımız, önderliğin ve şehitlerimizin resimleriyle gücümüz ve kararlılığımızla alana girmiş, Ankara sokaklarını titretmiştik. O, an
"Ankaraʼda 1 Mayıs işte böyle olur" deyişini hiç unutmadık. Ya
o anki sevincini... (...)
Harekete zarar verecek hiçbir şeyi bağışlamıyordun. Anlamayana saatlerce anlatıyor bıkmadan usanmadan emek harcıyordun. Hareketle bütünleşmiştin adeta. Mütevazı kişiliğinle, oturup kalkmanla, sohbetlerinle Ankaraʼda örnek bir kişi olmuştun bizim için. Düşman da tanıyordu seni. Öyle ki; Ankara DAL'ın işkencehanelerinde günlerce işkencelere maruz kalmış ama düşmanı ininde yenmenin onuruyla güç veriyordun tüm
yoldaşlarına. İşkenceciler bile gözaltına alınan insanlara "Direnmeyi Gökçe abinizden mi öğrendiniz?" demek zorunda kalıyordu. Şehitlerimizden öğreniyor, öğrendiklerinle öğretiyordun
bizlere. (...)
Duyduk ki Karadeniz illerini mesken eylemişsin. "Silah sesleriyle halaya durmak isterim" diyordun. Duyduk ki silah sesleriyle halaya durmuşsun. Anadoluʼnun topraklarında baharı müjdelerken mevsimler, Orduʼda tomurcuk olmuşsun. Karadeniz
toprağında boy verir olmuşsun. 21 Martʼta Cengiz Ankara'nın
hücrelerinden yaktı Newroz ateşini. Sen bu ateşi Karadeniz dağlarından yükselttin. Karadeniz horona dursun şimdi...
Hüsamettin, Gülsüman, Şenay, Canan, Zehra, Hülya, Turan ve sen horona durmuşsunuz şimdi. Karadeniz sana söz veriyoruz dağlarında biz "Silah sesleriyle halaya durmaya" devam
edeceğiz...

Hasan ERKUŞ

Şerafettin ŞİRİN

Mustafa
Kemal İNAN

Devrim ve sosyalizm umudunu
büyütmek için kır Silahlı Devrimci Birlikler içinde yer aldılar. Umudun
bayrağını taşıyacakları yer Malatya
dağlarıydı. Cesaret ve fedakarlıkla
bu görevlerini sürdürürken, 17 Mart
1992ʼde oligarşinin askeri güçleri tarafından kuşatıldılar. 5 saat boyunca halk düşmanlarıyla çatışarak şehit düştüler.

Hasan ERKUŞ; 1972 Malatya Akçadağ İlçesi
Gürkaynak Köyü doğumluydu. Lisede mücadeleye
katıldı. İşkencelerden geçirildi, yılmadı. Köyü ve çevresinde çeşitli faaliyetler yürüttükten sonra gerillaya katıldı.

Tuncay GEYİK

Sabit ERTÜRK

Sabit ERTÜRK; 1962ʼde İstanbul Gültepeʼde
doğdu. ʻ78ʼde mücadeleye katıldı. 12 Eylül sonrasında, yine mücadelenin içindeydi. 1984ʼte tutuklandı. 1988'de tahliye edildikten
sonra da yine mücadele içinde görevler üstlenmeye devam etti.
Tuncay GEYİK; 1967ʼde Sivasʼta doğdu. 1988'de bu kavganın bilinçli bir militanıydı. Gazi Mahallesiʼnde görevler üstlendi. GOP-KAD kurucularındandı.
Şerafettin ŞİRİN; 1961 Yugoslavya doğumluydu. 1977ʼde İstanbul Esenler
Lisesi'nde devrimci saflara katıldı. 1980ʼde tutuklandı ve 5 yıl tutsak kaldı. Tahliyesinden sonra devrim bayrağını taşımaya devam etti.
Mustafa Kemal İNAN; 1971ʼde Malatyaʼnın Akçadağ İlçesi Gürkaynak Köyüʼnde doğdu. Genç yaşta devrimci oldu. İstanbul'da İşpor-Der'de çalıştı. '91'de
yeniden Malatya'ya gelerek mücadelesine burada devam etti.

Mürsel GÖLELİ

Nazım KARACA

Feride KARACA

Devrimci Sol gerillasıydılar. Dersim Çemişgezekʼte Arasor Deresi
mevkiinde oligarşinin askeri güçleri
tarafından pusuya düşürüldüler. 19
Mart 1994ʼde gün boyu süren çatışma sonucu, beraberlerindeki gerillaların kuşatmayı yarmalarını sağlayarak şehit düştüler.

Mürsel GÖLELİ; 1980 öncesi İstanbul mahalli
birimlerde görev aldı. 12 Eylül sonrasında yıllarca tutsak kaldı. ʻ90ʼda Orta Doğuʼdaki
kamp faaliyetlerinde kamp komutanlığı ve eğitmenlik yaptı. Dersim Gerilla Birliğiʼnde bir savaşçı olarak şehit düştü.
Nazım KARACA; Nazım, 12 Eylül öncesi gençlik örgütlenmesi içinde yer alarak devrimci mücadeleye katıldı. 1990ʼlarda Dersim dağlarına ilk ayak basan gerilla birliğindendi.
Feride KARACA; Feride, gerillada henüz yeniydi, ama çatışmada ilk yaralananlardan
olmasına rağmen, son nefesine kadar direnmeye devam ederek şehit düştü.

Abdullah
GÖZALAN

Yakov Mihailoviç
SVERDLOV

İstanbul Küçükköyʼde devrimci mücadele içerisinde yer aldı.
Cunta yıllarında teröre,
korkuya teslim olmayıp direnişi sürdürenlerdendi. 18 Mart
1981ʼde Bakırköyʼde
polisle girdiği çatışmada katledildi.

Devrim
Yaşar ASLAN

Antakya Bölgesiʼnde
devrimci mücadele içinde yer aldı. Birçok alanda görev almıştı, ama
asıl hayali dağlardı. 21
Mart 1996ʼda Hatay Yayladağ İlçesi Yeşiltepe
Köyü yakınlarında sınırdan geçiş yaparken katledildi.

Sovyet devriminin önderlerindendi. Daha 16 yaşında katılmıştı
devrimci harekete. Bolşevik yeraltı örgütlenmesinin en deneyimli
isimlerinden biriydi. Devrimin arifesinde Merkez Komitesi üyeliğine getirildi. İlk proleter devrimin kurulmasını sağlayacak ayaklanmanın pratik önderliğini üstlendi. Leninʼin politikalarını en iyi kavrayıp uygulayanlardan biriydi. Bu nedenle girdiği her kavgada Leninʼle yan yana oldu. Sosyalizmin inşasında da birçok görevler aldı.
Yorucu devrim kavgasının zayıflattığı bünyesi, yakalandığı İspanyol nezlesini yenmesine elvermedi. 16 Mart 1919ʼda hayatını
kaybetti. Devrim onu çok erken kaybetti.

Kahraman ALTUN

1967 yılında Kayseriʼde
doğdu. Liseli Dev-Genç saflarında çalıştı. Daha sonraları
SDB üyesi oldu. 16 Mart
1991ʼde İzmirʼde ABD Dışişleri Bakanıʼnın Türkiyeʼye gelişini protesto için yapılan bir eylem
sırasında elinde bomba patlaması sonucu şehit düştü.

NESLİME ARMAĞANIMDIR
Neslim;
Hükmü giydirdiler bana
Ve astılar,
yaşlı bir çınar ağacına.
Neslim alın benden geriye
kalanları.
Alın kamburumu,
nasırlı ellerimi.
Ve vurun başına,
hükmü giydirenlerin.
Ki
Neslinizin sizden alacağı bir şey
ler olsun.
Geriye kalan
kanlı bir ceset olsa da.
Yoğurun neslim
acımı acınızla
Yoğurun kanımı
kanınızla.
Ve yol dikenlidir,
unutmayın
ve yılmayın,
sonunda ölüm olsa da.
Neslim;
Şimdi ben
şerefimle ölmenin
doruğundayım.
Neslim;
unutmadan geçmişi
unutmayın sözlerimi.
Ve bekliyorum, seyrederken
gökyüzünün
Kanlı şafağını
Bekliyorum sizi...
Kahraman ALTUN

KULAĞIMIZA
KÜPE OLSUN
Kıssadan Hisse
Fransa'da 1800'lerde ünlü avukat
Bernyer fakirlik içinde ölürken, genç
meslektaşları;
- Üstat, demişler; Ayaklarınızın
altına altın torbaları koymuşlardı, neden
almadınız?..
- Almak için eğilmek lazımdı, demiş
Bernyer...

Atasözü
Bir başkasının kabahati
hakkında konuşmadan önce
daima kendin çarığının içine bak.
Başkalarının hata ve zaaflarıyla kimse
başarılı olmaz, başarıyı ancak hata ve
zaaflarını yendiğin oranda yakalarsın.
Yani başkalarını eleştirirken kendimiz
samimi ve özeleştirel olmalıyız.

Deyimler
Bastığı yeri bilmemek
1. Çok fazla sevinmek. 2. Dengesiz hareketlerde bulunmak, durumunu kontrol edememek, şaşkınlıktan nerede olduğunu bilememek.

Umut Çocuk Öykülü Boyama Kitabı,
Renkleri Siz Seçin, Siz Boyayın

Fıkra
Bir adam doktoru görmeye gider.
Ve ona der ki:
“Doktor Bey, vücuduma parmağımla dokunduğumda acıyor.
Başıma dokunsam acıyor, bacaklarıma dokunsam acıyor. Karnıma,
elime, dokunsam acıyor.
Doktor onu muayene eder ve
sonra ona der ki: “Vücudun sağlam, ama parmağın kırık!”

Şiir
KURTLA KUZU
Kuvvetli her zaman haklı çıkar.
Dinleyin, buna dair bir hikâyemiz
var : Berrak bir pınarın
akıntısında bir kuzu, gideriyordu
susuzluğunu. Bir kurt çıkageldi.
Macera ve açlık çekmişti onu
buralara.
«Sen ne cesaretle suyumu
bulandırırsın?» dedi, öfkeyle
bağıra bağıra :
«Seni cezaya çarpayım da gör,
küstah, edepsiz.»
«Haşmetlim, dedi kuzu,
Majesteleriniz öfkelenmesinler.
Benim su içtiğim yer, lütfen bakınız, sizinkinden yirmi adım
aşağıda... Bundan dolayı da
suyunuzu bulandırmam
imkânsız...» Bulandırıyorsun,
diye haykırdı canavar: Hem
kulağıma geldi benim, geçen yıl
hakkımda yaptığın
dedikodular...»
Geçen yıl dünyada bile değildim.
Ben henüz süt kuzusuyum,
efendim.»
«Sen değilsen, kardeşindir.
Kardeşim yok ki...
Öyleyse sizinkilerden biri.
Zaten siz beni çekemiyorsunuz,
siz, köpekleriniz, çobanlarınız.
Hem o laflar kulağıma geldi ya,
tamam, ben öcümü yerde
bırakamam...» Kurt kaptı kuzuyu
bunun üzerine, götürdü ormanın
içerlerine, çatır çatır yedi, ne dava
ne mahkeme dinledi.
NAZIM HİKMET

