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Bakırköy’de
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Ö ğretmenimiz
Grup Yorum
Gelenekselleştirdiği Bağımsız
Türkiye Konserleri’nin
3.sünü 14 Nisan’da
gerçekleştiriyor. İlki 2011’de
150 bin kişi ile gerçekleşen
konserin geçen yıl
düzenlenen ikincisine ise 350
bin kişi katıldı.
Bu yıl ise emperyalizme ve
faşizme karşı Tam Bağımsız
Türkiye diyen 500 bin kişilik

halk korosuyla AKP’nin
faşist saldırılarına karşı
türkülerimizi söylemek
istiyoruz. Bağımsızlık düşünü
gerçeğe dönüştürmek için
14 Nisan’da Bakırköy Halk
Pazarı Alanı’nda buluşalım.
Konserde ayrıca Grup
Yorum’a yurt dışından ve
Türkiye’den sanatçı dostları
da eşlik edecek.

Not: Konser ücretsizdir

Bugün, faşizmin karşısında
alternatif tek güç, halkın
iktidara karşı silahlı savaşını
sürdürmek, tüm
milliyetlerden inançlardan
emekçi, aydın, yurtsever halk
kitlelerini halk kurtuluş

Tel: (0-212) 251 94 35
Haftalık Süreli Yerel Yayın
Siyasi Dergi
Fiyatı: 1 TL

Sahibi ve Sorumlu Yazıişleri
Müdürü: Mustafa Doğru
Adres: Katip Mustafa Çelebi Mah.
Billurcu Sok. No: 20 / 2
Beyoğlu/İSTANBUL

Ofset Hazırlık: Ozan Yayıncılık
Adres: Gülbahar Mah. Cemal Sahir
Sok. Kral Apt. 7/1 B Blok No: 17
Daire: 6 Mecidiyeköy / İSTANBUL
Tel: (0-212) 216 41 78
Faks: (0-212) 216 41 79
Yurtdışı Büro: Vakıf EFSANE

www.yuruyus.com
Pieter de Hoochstr. 30
3021 CS Rotterdam/Nederland
ISSN: 1305-7944
Baskı: Ezgi Matbaacılık-Sanayi
Cad. Altay Sok. No: 10
Çobançeşme / Yenibosna / İST.
Tel: (0-212) 452 23 02

info@yuruyus.com
Dağıtım: Turkuvaz Dağıtım
Pazarlama San. ve Tic. A.Ş.
Tel: (0-216) 585 90 00

Avrupa: 4 Euro
Almanya: 4 Euro
Fransa: 4 Euro
İsviçre: 6 Frank

Hollanda: 4 Euro
İngiltere: £ 3
Belçika: 4 Euro
Avusturya: 4 Euro

cephesi saflarında birleştirmek
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****
 07.04.2013 Pazar Bağımsız Türkiye
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4. Eyüp Baş Uluslararası Emperyalist
Saldırganlığa Karşı Halkların Birliği

Sempozyumu’na

Tüm Halkımız Davetlidir!
Emperyalizm
Yenilecek, Direnen
Halklar
Kazanacak!
Tarih 16-20 Nisan
2013
Yer: Nurtepe Çayan Mahallesi

Bağımsızlık Olmadan Demokrasi de Özgürlük de Olmaz

Emperyalizme ve Faşizme Karşı Bakırköy’de

BAĞIMSIZ TÜRKİYE İÇİN
OMUZ OMUZA
B

ağımsızlık-demokrasi ve özgürlükleri kazanmanın yolu tektir.
Bu yol emperyalizme ve onun ülkemizdeki uzantısı işbirlikçi oligarşiye
karşı savaşmaktır.
mperyalistlerin ve işbirlikçilerinin sömürüsüne son vermeden
halkımız açlık ve yoksulluktan kurtulamaz. Açlar ve yoksullar sömürücü düzen için en büyük tehdittir.
Onun için işbirlikçi iktidarlar halkı faşizmle yönetmek zorundadır.
aşizmle yönetilen bir ülkede ne
demokrasi ne de özgürlük yoktur.
Demokrasi de özgürlükler de göstermeliktir. Ülkemizde yaşananlar bunun
en somut göstergesidir. Bugün ülkemizde kimse demokrasinin olduğunu
iddia edemiyor.
950’lerden beri ülkemiz emperyalizmin yeni-sömürgesidir. “Türkiye yeraltı kaynaklarından dış ticaretine, ekonomisinden politikasına,
kültüründen sanatına kadar Amerikan
emperyalizminin denetimi altında bir
ülkedir.” (Mahir Çayan)
u durum her geçen gün pekişen
ve güçlenen bir gerçektir. Emperyalizmin gizli işgali ve oligarşinin
faşist diktatörlüğü altında ezilen bir ülkeyiz. Ülkemizdeki sömürünün, baskının, işkencelerin baş sorumlusu
başta ABD olmak üzere tüm emperyalistlerdir.
lkemizdeki emperyalist üslerden
dünya halklarının başına bombalar yağdırılıyor. Türkiye halkları
olarak ağır bir sömürü altında yaşamaktayız. Bu sömürünün devamı
için de tüm haklarımız kanla, faşist terörle sindirilmek istenmektedir. Bağımsız olmayan bir ülkede demokrasi
olmaz. Halk için demokrasi ancak halkın kendi iktidar olduğu bir düzende
mümkündür.
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ugün adına “İmralı süreci”denilen Kürt milliyetçi hareketi silahsızlandırma politikalarıyla ortalığa sahte bir demokrasi ve özgürlük
havası yayılmaya çalışılıyor. Ancak
faşizm gerçeği kendini o kadar dayatıyor ki, göstermelik de olsa uzlaşmanın, demokrasinin, barışını zerresi yoktur. AKP faşist diktatörlüğün
tam da karakterine uygun olarak hareket ediyor. Ben ne dersem o olacak
diyor. Herkes benim politikalarıma
hizmet edecek diyor.
ürt milliyetçi hareketin yıllardır
dillendirdiği “Akil Adamlar Komisyonu”nu Başbakan Erdoğan iki
hafta içinde “seni seni seni akil adam
yaptım” diyerek 63 kişiyi belirledi ve
“Akil İnsanlar Komisyonu”nu oluşturuverdi.
adi, Kürt milliyetçi hareket eğer
“BİZ AKP’NİN GÜDÜMÜNDE DEĞİLİZ” diyorsa “bizim istediğimiz Akil İnsanlar Komisyonu
bu değildir” diye itiraz etsin. Ama hayır edemez. Faşizm gerçeği görüntüde bile “uzlaşma”ya müsade etmiyor.
Kürt milliyetçi hareket de çok iyi biliyor ki, itiraz ederse “çözüm-barış”
dedikleri sürecin sahte olduğu açığa
çıkacaktır.
nun için diyoruz ki; kimse kimseyi aldatmasın. FAŞİZMLE
BARIŞILMAZ. FAŞİST BİR DÜZENDE DEMOKRASİ, ÖZGÜRLÜK OLMAZ!
ALKA SAHTE BARIŞ UMUTLARI POMPALAMAKTAN
VAZGEÇİN DİYORUZ! UZLAŞMAYA ÇALIŞTIĞINIZ AKP’NİN
AĞZINDAN “BARIŞ” DİYE TEK
BİR KELİME DAHİ ÇIKMIYOR.
AKP’nin tek söylediği “TERÖRÜ”
BİTİRMEK! AKP halkların mücadelesine TERÖR diyor.
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ürt milliyetçi hareket AKP ile uzlaşmaya can atarken AKP devrimcilere aralıksız saldırıyor.
nun için biz diyoruz ki; EMPERYALİZMLE VE İŞBİRLİKÇİLERİYLE UZLAŞILMAZ,
SAVAŞILIR!
4 NİSAN’DA BAKIRKÖY’DE
ÜÇÜNCÜSÜNÜ DÜZENLEYECEĞİMİZ BAĞIMSIZ TÜRKİYE
KONSERİ AKP FAŞİZMİNİN HALKA SALDIRILARINA KARŞI EN
GÜÇLÜ CEVAP OLACAKTIR.
KP, dinci-gerici ve burjuva basın aracılığıyla Grup Yorum’a
karşı tam bir linç kampanyası yürütüyor. Faşizme karşı direnen herkesin
ağzında Grup Yorum’un şarkılarının
olması AKP’yi korkutuyor. Çünkü
Yorum, faşizme boyun eğmeyen herkesin direnç kaynağıdır. Onun için
susturmak istiyor AKP. Ama başaramayacak.
rup Yorum halktır; AKP, halkı
susturamayacak, Grup Yorum’u
susturamayacak, devrimcileri susturamayacak, işçileri, memurları, avukatları susturamayacak.
KP, bu ülkenin onurlu aydınlarını, sanatçılarını, yazarlarını
susturamayacak. Grup Yorum’a yapılan saldırılar halka yapılan saldırılardır.
merikan beslemesi AKP halkımızı işbirlikçiliğine ortak edemeyecek.
alkımız 14 Nisan’da BAĞIMSIZ
TÜRKİYE diyerek Bakırköy’de
Faşizme karşı Grup Yorum’la omuz
omuza haykıracak.
ahrolsun Faşizm Yaşasın Mücadelemiz!
ahrolsun Amerikan Emperyalizmi ve Onun İşbirlikçileri!
aşasın Bağımsız Demokratik
Türkiye!
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500 Bin Kişilik Halk Korosu İçin

1000 Halk Komitesi Kuralım!
Halkın Gücünü Gösterelim!
Bir büyük halk konserinin daha
arifesindeyiz. 14 Nisan günü Bakırköy
Halk Pazarı’nda tam beş yüz bin yürek yine bir araya gelecek ve haykıracak Bağımsız Türkiye diye. Bağımsız bir ülkede yaşamak en büyük
özlemimiz, hayalimiz. Bunun için
bütün çabamız. Yaşadığımız baskınlar,
gözaltılar, tutuklamalar... hep bunun
için ödediğimiz bedeller.

Neden Bağımsızlık
Diyoruz?
Çünkü; bağımsızlığın olmadığı
bir ülkede; ne hak ne de adalet
olabilir.
Çünkü; bağımsızlığın olmadığı
bir ülkede; açlık ve yoksulluk içinde
yüzü gülmez halkın.
Çünkü; bağımsızlığın olmadığı
bir ülkede; biz çalışırız zenginler
alın terimizi çalıp zevk-ü sefa içinde
yaşarlar...
Çünkü; bağımsızlığın olmadığı
bir ülkede; ülkemizin hiçbir zenginliğinden faydalanamayız, Amerika
ve ülkemizdeki işbirlikçi iktidarlar
yok ederler tüm zenginliklerimizi...
Suyumuzdan, yerdeki yeşil otumuza
kadar satışa çıkartırlar...
Çünkü; bağımsızlığın olmadığı
bir ülkede; çalıp-çırpma, uyuşturucu,
fuhuş... yozlaşmanın her türü büyütülüp, halk bu şekilde uyutulmaya
çalışılır.
Çünkü; bağımsızlığın olmadığı
bir ülkede; ahlaktan, ar-namustan,
dürüstlükten söz edilemez...
Peki, biz böyle bir ülkede yaşamak

mı istiyoruz? Hayır, böyle bir ülkede
yaşamak istemiyoruz... Vatanımızı
bu hale getirenlerden hesap sormak
istiyoruz...
İşte üçünçüsü düzenlenen Bağımsız Türkiye Konseri de bunun
için yapılıyor. Yüz binler haykıracak
adalet diye, açlığa yoksulluğa son,
biz geliyoruz bu vatan bizim diye.
Tüm Cepheliler, onur ve namus günüdür 14 Nisan. Kararlılığımızın, ısrarımızın sınandığı bir gündür. Sorumluluğumuz büyük ama iradi olarak,
programlayarak, sürekli denetimle başaracağız. Bizim için asla olmazlar,
asla imkansızlıklar yoktur. Biz imkansızlıklar içinde nice kahramanlıklar
yaratmış bir soydan geliyoruz. Bizim
için çözümsüzlük yılgınlık yoktur.
Umutsuzluk asla, yasaktır. Başaracağımızı biliyoruz, inanıyoruz. Boş bir
güven değil tabi sarıldığımız, emeğimiz, halkımız, tarihimiz, şehitlerimizdir.
AKP saldıracak ama biz AKP’nin
oyunlarını bozacağız. Bunun için
1000 komite kuracağız. Her yerde
okulda, fabrikada, pazarda, apartmanda, sokakta her yerde komite
kuracağız. Komitelerimizle halka
ulaşacak AKP’nin saldırılarını örgütlenerek aşacağız. Herkes, kendi
mahallesinde, hatta sadece kendi sokağında, çalıştığı iş yerinde, atölyede,
sadece hısım akraba çevresi içinde,
kendi doğallığı içinde bir örgütlenme
yapabilir. En başta onların katılımını
sağlayabilir. İki kişiyi, üç kişiyi bir
araya getirip, onları da ayrıca seferber

eder. Yeter ki inanalım iş verelim,
örgütleyelim ve denetleyelim. Onlardan da tanıdıklarının listesini yapmasını ve en yakınından başlayarak
komiteleşmesini istemeli yaptırmalıyız. “Bir iki kişiden ne olacak ki”
diye düşünmeden herkesi bir biriyle
çalıştırmalı bir kişiyi bile motive
ederek komiteleşmesini sağlamalıyız.
Bir kişiye bildiri dağıttırmalı, diğerine
afiş astırmalı, ötekine sohbetler düzenletmeli, bir başkasını bizim için
her gün yemek yapmaya, para toplamaya ikna etmelidir. Bunları komite
tarzı çalıştırıp yanına bir kişi bulmasını istemeliyiz.
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Der Ki Halkımız!
“Bana söylersen unutabilirim,
gösterirsen hatırlayabilirim ama beni
de katarsan anlarım ve yaparım.”
HALKIN KENDİ KENDİSİNİ
ÖRGÜTLEMESİDİR KOMİTELER. İşte bunun için 1000 halk komitesi kuracak ve 500 bin kişilik
halk korosu oluşturacağız. Binleri
kazanmak için komitelerle yürüyeceğiz zalimin üzerine. Silahlarına,
gazlarına, bizi bitirme politikalarına
komitelerimizle cevap vereceğiz. Yok
olmayacak, bitmeyeceğiz! Halkı komitelerimizle örgütleyecek, büyüyeceğiz. Zalimlerin korkularını büyüteceğiz. Binleri emperyalizme karşı
komitelerimizle bir araya getirecek,
Bakırköy'de 500 bin kişi olacağız.
14 NİSAN’DA 500 BİN KİŞİ
OLACAĞIZ!
HAKLIYIZ KAZANACAĞIZ!

5

Taksim

Gazi Mah.

“Bağımsız Türkiye” Milyonların Talebidir

Bu Talep Birleştirecek Milyonları!
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Halk Cepheliler, 14 Nisan’da Bakırköy Halk Pazarı’nda yapılacak
olan “Bağımsız Türkiye” konserinin
çalışmalarına başladılar. Bin komite
kurmayı hedefleyen Halk Cepheliler,
halkın örgütlü gücünü bir kez daha
milyonlara ulaşarak gösterme iddiasıyla çalışıyorlar.

İstanbul
27 Mart günü İkitelli’de 50 adet
konser afişi asıldı, 500 el ilanı dağıtıldı. Atatürk ve Mehmet Akif mahallerine 100 adet konser afişi asıldı.
Karayolları Mahallesi’nde, 30
Mart akşamı mahallenin birçok bölgesinde konserin tanıtımı yapıldı ve
afiş asıldı. Halkın yoğun ilgi gösterdiği çalışmalarda yaklaşık 200 afiş
asıldı.
1 Mayıs Mahallesi’nde asılan
yüzlerce afişle konserin duyurusu
yapılırken, çalışmalar sokak sokak
devam etti. 3001. Cadde üzerinde
çeşitli yerlere pankart asılarak, masa
açıldı. Keyfi tutuklamalara karşı imza
toplanan masada 250’ye yakın hem
davetiye hem broşür dağıtıldı. Masa
4 saat açık kaldı.
TAYAD'lı Aileler de 31 Mart günü
Şişli’de Cevahir Alışveriş Merkezi
önünde davetiye dağıttı. Cevahir
önündeki bir güvenlik görevlisinin
davetiye dağıtımını engelleme çabasını boşa çıkartan TAYAD'lı Aile,
3500'e yakın davetiyeyi halka ulaş-

6

tırdı.
Dev-Genç’liler de 31 Mart günü
Mecidiyeköy Metrobüs Durağı önünde konserin davetiyelerini dağıttılar.
Ayrıca otobüs duraklarına konsere
çağrı pulları yapıştırıldı.
Gazi Mahallesi’nde 31 Mart
günü Halk Cepheliler tarafından Gazi
girişindeki köprü ayakları ve Su Deposu mevkiinde afişler yapıştırıldı.
Ayrıca Gazi girişindeki üst geçide
konser pankartı asıldı. Toplam 250
afiş yapıldı.
31 Mart'ta Bahçelievler Kocasinan ve Zafer mahallesinde toplamda
4 pankart asıldı ve 135 konser afişi
yapıldı. Zafer Mahallesi’nde ayrıca
masa açıldı. 12 Halk Cepheli’nin katıldığı çalışmayla toplamda on bin
davetiye halkımıza ulaştırıldı.
31 Mart ve 1-2 Nisan günleri
Halk Cepheliler, Okmeydanı’da
merkezi yerlere konser afişi astılar.
1 Nisan günü ayrıca Hasköy’de birçok
yere afişleme yapıldı. 2 Nisan günü
ise Sibel Yalçın Parkı’nın girişine,
Piyalepaşa Caddesi’ne ve Anadolu
Parkı’nın çeşitli yerlerine 3. Bağımsız
Türkiye Konseri’nin çağrı pankartları
asıldı.
Dev-Genç’liler 2 Nisan günü Sarıyer’in Ferahevler bölgesinde 14
Nisan’da yapılacak Grup Yorum konserinin el ilanlarını kapı kapı dağıttılar.
Çalışma sonunda 10 afiş asıldı, 50
el ilanı dağıtıldı, ayrıca 14 Yürüyüş

dergisi halka ulaştırıldı.
Dev-Genç’liler 31 Mart günü
Taksim Galatasaray Lisesi önünde
konserin el ilanlarını halka ulaştırdılar.
5 saat süren çalışma boyunca “Türküler Susmaz, Halaylar Sürer!”,
“Grup Yorum Halktır Susturulamaz!”
sloganları atıldı.

Bursa
Bursa konser komiteleri çalışmalarına başladı. 27- 28 Mart günlerinde
Bursa’nın birçok yerine konser afişleri
asıldı. 27 Mart günü Namazgâh Mahallesi’nden başlanarak Teleferik,
Akçağlayan, Maltepe, Mesken mahallelerinin üst kısımlarındaki duvarlara ve reklam tabelalarına 50
adet afiş yapıştırıldı. 28 Mart günü

Bağımsız Türkiye Konseri
İçin İrtibat Numaraları
Bolu
Toplanma saati: 08:00
Otobüs kalkış saati: 08:30
Otobüs kalkış yeri: Karaköy Merkez
Durak Yanı Bolu
İletişim: 0536 296 03 64
Samsun
0535 647 43 12 - 0535 597 83 54
Ankara
0539 933 10 73
Malatya
0539 318 37 25
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İkitelli

Bahçelievler

Dersim

Edirne

Bursa

de Panayır Mahallesi, çevreyolu,
Yüksek İhtisas yanı, Şevket Yılmaz
Hastanesi çevresi ve Ertuğrul Gazi
Mahallesi’ne 53 adet afiş asıldı.
Gemlik’te Yorum dinleyicileri
ve sevenleri komiteler kurarak,
konser çalışmalarına başladı. Konser çalışmalarına afiş asarak başlayan komite çalışanları, Gemlik’in
tüm caddelerine ve mahallelerine
afişleme yaptılar. 27-28 Mart günleri afiş asmaya çıkan Yorum dinleyicileri ve komite çalışanları
Gemlik’in Dere Boyu Caddesi,
Orhangazi Caddesi, serbest bölge,
Çevre Yolu, Gemlik Merkez, Balık
Pazarı Caddesi, Lise Caddesi,
Alemdar Caddesi, Eski Sahil ve
Yunus Emre Mahallesi’ni gezerek
toplam da 60 adet afiş astılar.
Bursa Halk Cephesi ve Grup
Yorum dinleyicileri, Bursa’nın 3
ayrı bölgesinde 3. Bağımsız Türkiye konseri çalışmalarına basın
açıklaması ve küçük konserler vererek devam ettiler.
31 Mart günü Fomara Meydanı’na pankart ve afişler asılarak,
anons eşliğinde halka konser çağrısı yapıldı. Ardından Grup Yarın
kısa bir konser verdi. Buradan
Kent Meydanı’na alanına konser
komitesi çalışanları, burada da
toplu şekilde konser davetiyesi
dağıttılar. Tavır dergisi ve Grup
Yorum’un 25. yıl konser DVD’sinin de tanıtımının yapıldığı çalışmada 5 Tavır dergisi dağıtıldı.
Son olarak Panayır Mahallesi’ne giden Halk Cepheliler, Grup
Yorum önlüklerini giyerek toplu
konser davetiyesi dağıtımı yaptılar.
Mahalle mahalle, sokak sokak dolaşılarak sloganlar atıldı ve çağrı
yapıldı.
31 Mart günü de çalışmalarına
devam eden Halk Cepheliler, Konsere Bursa’dan 12 otobüsle, yani
600 kişi ile katılmayı hedefliyor.
Bu hedefle 1 Nisan günü Fomara’da toplanan 6 kişi, Grup Yorum önlüklerini giyerek sırasıyla
Fomara, Heykel, Setbaşı ve Kent
Meydanına kadar uzun bir mesafe
dolaşarak Bursa halkını davet ettiler.

Dersim
Dersim Halk Cepheliler, konser
çalışmalarına başlamadan önce
yan yana gelip nasıl bir çalışma
yürütüleceğini tartıştı. 31 Mart
günü Ovacık yolu üzerinde düzenlenen piknikle, daha önce bölgede çalışmaların nasıl olduğu ve
bu sene nasıl yürütülmesi gerektiği
üzerine yapılan sohbetlerde, katılanlar fikirlerini düşüncelerini paylaştılar. Piknikte oyunlar oynanıp,
halaylar da çekildi.

Edirne
Trakya Üniversitesi Balkan
Yerleşkesi'nde, Fen-Edebiyat ve
İktisat Fakültesi önünde DevGenç’liler Grup Yorum konseri
davetiyeleri dağıtarak öğrencileri
halk konserine davet ettiler. Toplam
360 davetiye öğrencilere ulaştırıldı.
Aynı gün Dev-Genç’liler reklam
panolarına Grup Yorum konserinin
afişlemelerini yaptılar.

Sayı: 359

Yürüyüş

Grup Yorum

7 Nisan
2013

Halktır, Susturulamaz!
İzmir Ege Üniversitesi’nde 2
Nisan günü Grup Günışığı, Grup
Yorum’a uygulanan baskıları ve
Grup Günışığı’nın iki elemanının
tutsak edilmesini türkülerle, marşlarla teşhir etti.
Edebiyat Fakültesi önüne “Grup
Yorum Halktır Susturulamaz” pankartı önünde küçük bir konser verdi.
Dinleti başlar başlamaz çevredeki
öğrencilerden katılanlar oldu. Birlikte türküler ve marşlar söylendi.
Daha sonra baskınlar ve tutuklamalarla, keyfi uygulamalar hakkında
sohbet edildi. Öğrencilere her hafta
eylemlere devam edileceği söylendi.
Ayrıca 14 Nisan 3. Bağımsız Türkiye Konseri çağrıları yapıldı. 3
saat süren eylem sırasında AKP’nin
katil polisi etrafta dolaşarak taciz
etmeye çalıştı. AKP’nin katil
polisleri öğrencilere gösterilerek
teşhir edildi.

UMUDU SELAMLIYORUZ!
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30 Mart - 17 Nisan Şehitlerimizi Anıyor Umudu Selamlıyoruz!

30 MART’TA KIZILDERE’DEYDİK!

Kızıldere’yi Anmak
Kurtuluşa Kadar Savaşmaktır!
Sayı: 359

Yürüyüş
7 Nisan
2013
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Halk Cepheliler, bir kez daha 30
Mart’ta Kızıldere’deydiler. Emperyalizme ve işbirlikçilerine karşı her
daim yönlerini Kızıldere’ye dönen
Cepheliler, yola çıkmadan önce devrim şehitlerimizin mezarlarını ziyaret
ettiler. 29 Mart günü, saat 17.30 da
Dursun Karataş'ın mezarı başında
anma programı düzenlendi.
Öncelikle tüm devrim şehitleri,
Dayı ve Mahir Çayan anısına 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.
Ardından Halk Cephesi'nin 30 Mart17 Nisan için hazırladığı bildiri okundu. 40 kişinin katıldığı anma, ''Mahir’den Dayı'ya Sürüyor Bu Kavga'',
“Kızıldere Son Değil, Savaş Sürüyor”
sloganlarıyla sona erdi. Akşam saat
21.30’da, 160 kişiyle, Kızıldere'ye
gitmek üzere yola çıkıldı.
Yol boyunca verilen molalar oldukça coşkuluydu; türkülerle-marşlarla halaylar çekildi. Tokat’ta, Anadolu'dan gelenlerle birlikte 250 kişi
oldu. Köyün girişinde jandarmalar
yolu barikatla kesmişti. Tartışmalardan sonra kimliklere bakıldı, arabalar
yüzeysel arandı ve nihayet köye girildi. Köyün girişinde kızıl bayraklarla, dövizlerle kortejler oluşturuldu.
Mahir'in portresi en önde taşındı.
Yürüyüş boyunca çevredeki halkla
sohbet edildi, anmaya çağrı yapıldı.

Evinin balkonundan yürüyüş kolunu
kameraya çeken köy halkından bir
kadın, Halk Cephelileri evine davet
etti. Köy halkı yürüyüşü sonuna dek
seyretti. “Hoşgeldiniz” diyenler oldu.
Bir amca, mutluluğunu ağlayarak
gösterdi. Sonrasında, “Sizlerin yılmayıp her sene buraya gelmeniz,
bizi çok mutlu etti” dedi.
Köylüler, 1 hafta öncesinden jandarmaların, ev ev dolaşıp baskı yaptığını ve “Onları evlerinize alırsanız,
eşeğinize, traktörünüze 1-2 bin lira
ceza keseriz” diye tehdit ettiklerini
anlattılar.
Kerpiç eve varıldığında, 2 kazan
yemekle karşılaşıldı. Köy halkı, önceden
yemekleri hazırlamıştı. Anma programı
için evin etrafında toplanıldı. Mahir
Çayan ve tüm devrim şehitleri anısına
1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.
Sonrasında, Ahmet Kulaksız, Halk
Cephesi adına 41 yıldır aralıksız, yılmadan verilen mücadeleyi anlattı. Grup
Yorum korosunun söylediği marşlarla
anma sona erdi. Pişirilen yemekler
hep birlikte yenildi. Köyün 3 ayrı alanında köy halkıyla birlikte halaylar
çekilerek program bitirildi.

Kızıldere’ye Gidenler
Anlatıyor
Tokat'ın girişinde bir dinlenme

tesisinde mola veriyor Halk Cepheliler. Anadolu'nun değişik illerinden
gelen yoldaşlarla kucaklaşıyoruz,
hasret gideriyoruz. Ardından hep beraber halaya duruyoruz. Umudun
türkülerini söyleyerek. Halayımız
büyüyor, halka halka çoğalıyor. Yaklaşık 1 saatlik halayımızın ardından
Kızıldere Köyü’ne doğru yola çıkıyoruz. Kızıldere'nin yolu tıpkı devrim
yolu gibi; sarp, dolambaçlı, zor…
Mahirler’in iradesine bir kez daha
hayran kalıyoruz. Geçen sene Kızıldere Köyü’nde kar vardı, her yer
bembeyazdı. Bu sefer bizi güneş karşılıyor köyde. Jandarmalar kimlikkontrolü için durduruyor otobüsleri.
Avukatlarla görüştükten sonra yolumuza devam ediyoruz.
Aramızda her sene Kızıldere'ye
gelen de var, ilk defa gelen de. Ama
değişmeyen tek şey var, insanların
gözlerinde okunan coşku ve heyecan.
Birazdan tarihin yeni baştan yazıldığı
eve gideceğiz, birazdan teslim olmamanın, onurun, erdemin, zaferin
daim kılındığı yere gideceğiz. Yol
boyunca kortej oluşturuyor Halk
Cepheliler; en önde Mahir'in resmini
taşıyan, yeşil gömlek, siyah pantolon
giymiş tek tipler, ardından sırayla
“Mahir'den Dayı'ya Sürüyor Bu Kavga”, “Kızıldere Yolunda Alişan'larla
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Yürüyoruz”, “Biz Cepheliyiz, Doğum
Yerimiz Kızıldere'dir”, “Biz Kızıldere'yiz, Kızıldere Yenilmezliğimizdir” pankartları taşınıyor. Ellerde
“Amerika Defol Bu Vatan Bizim”
dövizleri, kızıl bayraklar, Mahirler’in
destan yazdığı eve yaklaştıkça daha
bir heyecanla çarpıyor yürekler, daha
bir gür çıkıyor sloganlar, marşlar.
Köy halkı bizi alkışlarla karşılıyor,
her birimize “hoş geldiniz” diyorlar.
Bizler de tek tek sıkıyoruz ellerini,
hoş bulduk diyoruz. Jandarmanın her
yıl yaptığı gibi 30 Mart'a sayılı günler
kala ev ev gezip onları tehdit ettiğini
bilmemize rağmen bizleri coşkuyla
karşılıyor Kızıldere köylüleri. Eve
yaklaşırken daha önce gelenler evin
yerini merak eden yeni gelenlere evi
gösteriyor, “İşte destanın yazıldığı
ev orası” diyorlar.
Eve geldiğimizde Mahirler’in nezdinde tüm devrim şehitleri için saygı
duruşu yapılıyor. Yumruklar sıkılı,
gözlerde inancın ve umudun kararlılığı... Ardından “Kızıldere'nin Yolu
Zaferin Yoludur, Feda Ruhuyla Savaşı
Büyütüyoruz, Zulme de, Çürümeye
de Vuruyoruz” başlıklı açıklama okunuyor. Daha sonra sözü Ahmet Kulaksız alıyor. Kızıldere'nin önemine
vurgu yapıyor, “Gençlerimizi, hapishanelere, F Tipi hücrelere atarken,
bizden mücadele alanını terk etmemizi
kimse beklemesin. Mücadele bedellerle
büyüyor, büyüyecek” diyor. Konuşma
aralarında “Mahir Hüseyin Ulaş Kurtuluşa Kadar Savaş” sloganları yankılanıyor Kızıldere Köyü’nde.
Daha sonra Kızıldere türküsünü
Türkiye halklarına armağan eden

Aşık Sinem Bacı sözü alıyor, “Yoldaşlarına sahip çıkan ve onları destan
yazdığı evde anmaya gelen Halk
Cephelileri bütün dünyanın duyması,
bilmesi lazım. Böyle onurlu bir duruşu
sergilemek yürek ister, cesaret ister.
Ama bunu yazacak gazete de yok,
bunu gösterecek televizyon da yok”
diyerek sitemini dile getiriyor. Ardından bütün kitle ile birlikte Kızıldere
türküsünü okuyor.
Daha sonra sözü 28 yıldır umudun
türkülerini söyleyen Grup Yorum alıyor. Grup Yorum üyesi Muharrem
Cengiz “Yıllar önce bu evde yenilmezliğin tarihi yazıldı, bu tarihi yaratanları anıyor ve anılarını mücadelemizde yaşatıyoruz” diyor. Ardından bütün kitleyle birlikte “Kızıldere”, “Bize Ölüm Yok”, “Haklıyız
Kazanacağız” marşları okunuyor.
Anma programı bittikten sonra Mahir'ler için pilav dağıtılıyor.
Daha sonra köy meydanında toplanan köy halkının yanına gidiyoruz.
Herkesin yüzü gülüyor, bizleri sıcacık
gülüşleriyle karşılıyorlar. Orada bulunan çocuklardan biri yanımıza yaklaşıyor, “Ben sizi tanıyorum, siz devrimcisiniz” diyor. Kızıldere Köyü’nün
çocukları bile devrimcileri tanıyor,
biliyor. Ardından koyu bir sohbete
başlıyoruz. Köyün eskilerinden Mehmet amca “Ben Mahirler’in katledildiği gün buradaydım. O zaman
cahiliz tabii, bize teröristler geldi
köye demişlerdi. Şimdiki aklımız
olsa Mahirler’i vurdurur muydum
hiç?” diyor. Onun sözü biter bitmez
çoban Ali amca da aynısını tekrarlıyor
“Evin etrafında binlerce asker polis

UMUDU SELAMLIYORUZ!
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Kızıldere’nin Yolu Zaferin Yoludur!
Engebeli, Sarp ve Dolambaçlı da Olsa
Yılmadan, Yorulmadan, Uzlaşmadan
Yürüyeceğiz!

Sayı: 359

Yürüyüş
7 Nisan
2013

vardı, bizi oraya yaklaştırmadılar.
Ama içeriden 'Teslim Olmayacağız'
sesi geliyordu, onu hiç unutmam”
diyor.
Ali amcanın eşi Hatice teyze
bizleri çok sevdi, illa ki bir çayımı
içeceksiniz yoksa sizi salmam diyor.
Biz zahmet olmasın diyoruz ama o
“Çayımı içmezseniz seneye sizi sokmam bu köye” deyip tebessüm yaratıyor yüzlerimizde. Köyün gençleri
de etrafımızı sardı, durmadan soru
yağmuruna tutuyorlar bizleri. Hatice
teyze çayımızı getiriyor, bir de yanında bisküvi getirmiş. Anadolu insanının bu misafirperverliğine bir
kez daha hayran kalıyoruz. Artık
yanlarından ayrılıp aşağıdaki köy
meydanına doğru gitmek için izin
istediğimizde karşı çıkıyor Hatice
teyze, “Orada halay çekeceksiniz
de burası eksik mi kalacak? Burada
da halay çekin” diyor bizlere. Bu

istek karşısında ilk olarak yukarıdaki
köy meydanında coşkulu bir halaya
duruyoruz. Ardından Tokat'ın geleneksel oyunu ellik oynanıyor köylülerle birlikte. Coşkunun en yüksek
olduğu anlar yaşanıyor. Yüzlerde
tebessüm eksik olmuyor.
Ardından aşağıdaki köy meydanına geçiyoruz. Burada da köy halkı
bizi sevgiyle karşılıyor. Burada da
hep birlikte halaya duruyoruz, sloganlar atıyoruz, marşlar söylüyoruz.
Tarihi bir güne daha tanıklık ediyor
Kızıldere. Mahirler’in bize bıraktığı
devrim bayrağını yukarılara taşıma
sözünü tekrar ediyor Halk Cepheliler.
Kızıldere Köyü’nden ayrılma
vakti geldiğinde köylüler otobüslere
kadar uğurluyorlar bizleri. Defalarca
sarılıyorlar, öpüyorlar, “Seneye daha
kalabalık gelin emi” diye tembihliyorlar.

Devrimci Önderlerimiz
Yolumuzu Aydınlatıyor
İstanbul
Sarıgazi’de, Kızıldere’de şehit düşen Mahir Çayan
ve yoldaşları için anma yapıldı. Sarıgazi Özgürlükler
Derneği’nde 28 Mart günü yapılan anma saygı duruşu
ile başladı. Ardından Kızıldere’de gösterilen devrim
yolu ve direnme geleneğinin önemi anlatıldı. Kızıldere
şehitleri ve Mahir Çayan ile ilgili sohbetler edilerek
anma sona erdi.

Ankara
31 Mart günü Ankara'da Halk Cepheliler Mahir Çayan'ı mezarı başında andı. Mahir Çayan ve tüm devrim
şehitleri için saygı duruşunun ardından, yapılan konuşmada, 41 yıl önce Kızıldere'de katledilen Mahir Çayan
ve arkadaşlarının Türkiye devrim tarihine çok büyük
bir miras bıraktığı, bağımsız Türkiye için nelerin
yapılması gerektiğini ve hangi yolda yürünmesi gerektiğini öğrettikleri söylendi. Konuşmada, “AKP'nin tüm
baskı ve terörüne rağmen yarattığımız ve yaratacağımız
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direnişlerle her zaman ON'lara layık olacağız” denildi.
Bize Ölüm Yok marşının söylenmesinin ardından sloganlarla anma sona erdi.

Hatay
Dev-Genç’liler, 30 Mart -17 Nisan devrim şehitlerini
anma günlerinde, şehitlerini Dursunlu Beldesi’nde selamladı. Bir çok noktaya “Kızıldere Son Değil Savaş
Sürüyor”, “Mahir’den Dayı’ya Sürüyor Bu Kavga”,
“30 Mart-17 Nisan Devrim Şehitlerini Anıyor, Umudumuzu Büyütüyoruz”, “Dev-Genç” ve “CEPHE” yazılamaları yapıldı.

Kızıldere, Emperyalizme Karşı
Direneceğimizin Sözüdür
28-29 Mart günlerinde Dev-Genç’liler Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi kantininde Kızıldere’ye çağrı
masası açtı. Masada 10 adet Yürüyüş dergisi halka
ulaştırıldı.
Yine Ankara’da 28 Mart günü Dev-Genç'liler, Kızıldere’de katledilen devrimci önder Mahir Çayan ve
yoldaşlarını anmak için Kızıldere’ye çağrı yaptılar.
Dev-Genç’liler, Mamak Natoyolu’na afiş astılar.

30 MART - 17 NİSAN ŞEHİTLERİMİZİ ANIYOR

GÜNÜMÜZÜ AYDINLATAN

Parti, halkın elindeki en büyük
silahtır. THKP-C'den Devrimci-Sol’a,
Devrimci-Sol'dan DHKP-C'ye bu savaşı veriyor ve büyütüyoruz. Parti,
devrimin olmazsa olmaz koşuludur.
Biz devrim iddiasını taşıyoruz. Halkın
iktidarını kuracağız.1994 yılından
beri partili savaş veriyoruz. 30 Mart
1994 yılında, DHKP-C, Dursun Karataş önderliğinde kuruldu. Parti, bizim iktidar hedefimiz, savaşma gücümüzdür. Ama bizim tarihimiz daha
da eskiye dayanır.
Mahirler, 1970'te emperyalizmin
yeni-sömürgesi Türkiye'de devrim
yapmak için çıktılar yola, silahlarını
kuşandılar... En güçlü silahları kuşandıkları MarksizmLeninizm bayrağı idi. Marksizm Leninizm ışığında Türkiye'de devrim yolunu çizdiler. Bu yolda THKP-C ile
yürüdük.
1972'de Mahirler; “Biz
buraya dönmeye değil ölmeye geldik!”şiarıyla bu yolda gelenekleşecek bir çizgi
yaratmıştır.
Mahir Çayan ve yoldaşları 30
Mart 1972'de Kızıldere'de katledildiler. Bu THKP-C için fiziki bir
yok oluştu. Fakat sınıf mücadelesi
verenler için yok olmak fiziki olarak
bir anlam taşımaz. Yok olması için
teslim olması, savunduklarından vazgeçmesi gerekir. Mahir Çayan ve
yoldaşları öleceklerini bilerek gitmişlerdir ve gelecek kuşaklara bir
direniş geleneği bırakmışlardır.
Ve o direniş geleneğiyle yetişen
yeni nesillerde, THKP-C ve ideolojisi
yaşamıştır. 1978'de Dursun Karataş
önderliğinde Devrimci-Sol kurulmuştur. Onlar Kızıldere'de sadece
katliamı görmediler, direnişi, teslim
olmama geleneği görenler, bu ideoloji
ile savaşanlardır.
Bu mirası en zor koşullarda dahi
yılmadan, geri durmadan Partileşme
düşüyle, partileşme iddiasını hep ta-

şıyarak ilerlettiler
yeni yeni gelenekler eklediler.
12 Eylül 1980
darbesiyle bitirmek istediler. Gelişen mücadelenin
önünü kesmek istediler. İşkenceler,
tutuklamalar, infazlar, idamlar tüm
bunlar yaşanırken
cunta 45 milyon
halkı teslim alamayacak diyerek direniyorduk.
84 Ölüm Orucu ile yeni bir halka
daha eklendi Kızıldere’de yaratılan
geleneklere.
‘90’ların başında sosyalist bloğun
dağılmasıyla birlikte dünyada ve Tür-

mücadelede ısrar ederseniz böyle bedeller ödemelisiniz demeye çalışmışlardır.
Ama biz silahlı mücadele ve Kızıldere çizgisinde ısrar ettik. İşte bu
ısrarın sonucu yeni direnişler yaratıldı.
16-17 Nisan direnişinde sosyalizmi
kanımız pahasına savunmamızın adı
oldu. Sosyalizmi tüm bedelleriyle beraber sahiplendik.
12 Temmuzların- 17 Nisanların infazların, kayıpların,
gözaltıların, tutuklamaların
biryanda da, şehitlerimizle,
değerlerimize, geleneklerimize
yenilerini eklediğimiz bir dönemde partileşme iddiamızın
verdiği güçle 30 Mart 1994'te
Türkiye devriminin önder partisi DHKP-C kuruldu. Parti,
Kızıldere'den alınan mayayla
yürüyor hedefine.
Parti, dişe diş bir mücadele içinde
zorlukları aşa aşa ideolojik netliğin,
kadrolaşmanın, organlaşmanın sağladığı iradi bir süreçle kurulmuştur.
Parti iktidar iddiasının ete kemiğe
bürünmüş halidir.
Parti, sosyalizm iddiamızdan,
Marksizm-Leninizmden sapmayışın,
yenilmezliğin ve uzlaşmamanın adıdır.
Parti, iktidar hedefimizin ete kemiğe
bürünmüş halidir.
43 yıllık mücadele geleneğimizin
ve 19 yıllık Partili mücadele deneyimimizin gücüyle, umudumuz ve inancımızla devrimi halklarımıza armağan
edeceğiz.
And olsun umudun yaratıcısı şehitlerimize!
Selam olsun umudu büyüten tüm
Cepheliler’e!

30 MART VE
KÜLLERİNDEN
YENİDEN DOĞAN
PARTİ
kiye'de karşı-devrim rüzgarları eserken, devrimci, ulusal kurtuluş hareketleri sosyalizmi terk edip silahları
bırakırken, bayraklarında orak çekici
çıkarırken... Dünyada tek başına kalma pahasına bile olsa değerlerimize,
savunduğumuz düşüncelere sıkı sıkı
sarıldık. Önümüze hep partileşmeyi
hedef koyduk. Çünkü Parti sınıflar
mücadelesinde ezilen halkları yenilmez kılan bir güçtür. Ezilenlere yol
gösteren, tarihin akışını belirleyen
bir kılavuzdur. Parti iktidar hedefimizin ete kemiğe bürünmüş halidir.
‘90’lardaki bu teslimiyet halinin
tam tersine 12 Eylül'den sonra ‘90
atılımı kararıyla silahlı mücadeleyi
tekrar başlattık.
12 Temmuz 1991'de Amerika’nın
desteğiyle yapılmış katliamla birçok
kadromuz şehit düşmüş, ciddi kayıplar
verilmiştir. Bu katliamla bize silahlı

UMUDU SELAMLIYORUZ!
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Mahirler Kızıldere’de Oligarşi ve Emperyalistlerle
“Barış” Adı Altında Uzlaşmadı!
ÖLMEK VAR DÖNMEK YOK Diye
Çatışarak Şehit Düştüler!
KURTULUŞA KADAR SAVAŞ Dediler!
Emperyalizmle ve İşbirlikçi Oligarşiyle Uzlaşanlar

KIZILDERE’YE ‘MESAJ’ GÖNDEREMEZ!

 KIZILDERE; Devrimin Manifestosudur!
 KIZILDERE; Emperyalizmin İşgal ve
Sömürüsüne Karşı Bağımsızlığın Yoludur!
 KIZILDERE; Faşizme Karşı Demokrasi,
Kapitalizme Karşı Sosyalizmin Yoludur!
 KIZILDERE’de Emperyalistlerle ve
Onların Uşağı Oligarşiyle Uzlaşma Yoktur!
 KIZILDERE’de Direniş Vardır!
Sayı: 359
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 KIZILDERE’de “Ölmek Var
Dönmek Yok”tur!
 KIZILDERE’de Kurtuluşa Kadar
Savaş Vardır!
 KIZILDERE’de Devrimcilere Saldırmak,
Devrimci Kanı Dökmek Yoktur!
 KIZILDERE’de Ölümüne Devrimci
Dayanışma Vardır!
 EMPEYALİSTLER VE ONUN
UŞAKLARIYLA UZLAŞMAYI
“ANADOLU BARIŞI” DİYE DEVRİM
İÇİN ŞEHİT DÜŞENLERE “İTHAF”
EDEMEZSİNİZ!
 EMPERYALİSTLERLE VE
İŞBİRLİKÇİLERİYLE UZLAŞMAYI
MAHİRLER’E ‘MESAJ’ GÖNDEREREK
MEŞRULAŞTIRAMAZSINIZ!
 HEM MAHİRLER’İN KATİLİ MİT’E
ÖVGÜLER DİZİP HEM MAHİRLER’İ
ANAMAZSINIZ!
 HEM AMERİKAN AJANI
FETHULLAH’A HEM KIZILDERE’YE
MESAJ GÖNDEREMEZSİNİZ!
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İstanbul BDP Milletvekili Sırrı Süreyya Önder 18
Mart’ta İmralı’da Abdullah Öcalan ile yaptıkları görüşmede, Öcalan’ın kendisinden Kızıldere ile ilgili anmada
okunmak üzere mesaj gönderdiğini açıkladı.
Öcalan’ın mesajı şöyle: “Hakim tetikçi ulus anlayışı
haricindeki ulusların yokluğu üzerine kurgulanan ve
Kürdistan ile Anadolu halklarının esirliğini esas alanların
devrinin sonuna geliyoruz. Olgunlaştırmaya çalıştığımız
bu Anadolu barışını bu uğurda mücadele ederken hayatını kaybeden başta Mahirler ve Denizler olmak
üzere bütün devrimcilerin anısına ithaf ediyorum...”

Öcalan Tarihi ve Gerçekleri Çarpıtıyor
Birincisi; Mahirler, Denizler Öcalan’ın bahsettiği
gibi “Anadolu barışı uğrunda mücadele ederken hayatını
kaybeden” devrimciler değildir.
Çarpıtma şudur: Öcalan, “Anadolu barışı” derken
kimlerle kimin barışından bahsediyor?
Anadolu’da halklar arasında hiçbir düşmanlık yoktur.
Öcalan kimi barıştırıyor. Halklar dünyanın her tarafından
birbirlerinin kardeşleridir.
Halklar arasında düşmanlık olduğunu iddia edenler
sadece ve sadece kendi suçlarını halkların üstüne atarak
gizlemeye çalışan egemenlerdir. Anadolu’da yaşayan
Kürt, Türk, Laz, Çerkes, Abhaza, Çeçen, Roman, Rum,

30 MART - 17 NİSAN ŞEHİTLERİMİZİ ANIYOR

Ermeni, Alevi, Sünni, Müslüman,
Hıristiyan, Yahudi... halklar arasında
hiçbir düşmanlık olmamıştır. Egemenlerin tüm kışkırtmalarına, birbirlerine düşmanlaştırmalarına rağmen halklar birbirleriyle kardeşçe
yaşamışlardır.
Halklar binyıllardır birbirleriyle
kardeşçe yaşadığına göre o zaman
Öcalan kiminle kimi barıştırmaya
çalışmaktadır?
Öcalan da burjuvazi gibi politika
yapıyor. Öcalan’ın olgunlaştırmaya
çalıştığı “Anadolu barışı”, halkı, halkların katili egemenlerle barıştırmaktır.
İkincisi; Mahirler Kızıldere’de
Öcalan’ın bugün barışmak istediği
emperyalistler ve işbirlikçi oligarşiye
karşı kanlarının son damlalarına kadar
çatışarak şehit düşmüşlerdir.
Üçüncüsü; Mahirler, Anadolu’da
yaşayan tüm halkları emperyalistler
ve işbirlikçilerle uzlaşmak için “Anadolu barışı”na değil, emperyalistleri
topraklarımızdan kovmak ve işbirlikçi
oligarşinin iktidarını yıkmak için
“Anadolu ihtilali”ne “KURTULUŞA KADAR SAVAŞ”a çağırmışlardır.
Çünkü Mahirler çok iyi bilmektedir ki, emyeryalistler ve işbirlikçilerle halklar arasında bir barış asla
olamaz. Halkların yaşadığı açlığın,
sömürünün ve tüm zulümlerin sorumlusu onlardır. Egemenlerin sömürü düzenini yıkmadan halklar için
barış, demokrasi, özgürlük olmayacaktır.
Dördüncüsü; Öcalan, emperyalistler ve işbirlikçileriyle uzlaşma
politikalarına, Kızıldere’de Türkiye
devriminin manifestosunu yazan Mahirler’i alet etmektedir. Uzlaşmacılığını Kızıldere’ye mesaj göndererek
sol içinde meşrulaştırmaya çalışmaktadır.
Bunlar basit Orta Doğu politikalarıdır. Bunu düzen içi ilişkilerde yapıyorsunuz, devrimcilere karşı yapmayın. Mahirler’i düzenle uzlaşma
politikalarınıza alet etmeyin. Uzlaşmacılığınızı Mahirler’le meşrulaştıramazsınız.
Öcalan, herkesi uzlaşma politi-

kalarına alet etmeye çalışıyor. Bu temelde faydacı bir
bakış açısıyla herkese “mavi boncuk” dağıtıyor.
Bir taraftan oligarşik diktatörlüğün temsilcisi
AKP’ye iktidarı
“altın tepsiyle sunarken” diğer taraftan Mahirler’in
davasını sürdürdüğünü iddia etmek
gerçekçi değildir.

“Muhterem Fethullah Gülen'i En İyi
Anlayan”lar Mahirler’i Anlayamaz!
Sırrı Süreyya Önder Diyarbakır’da katıldığı Hürriyet
Yazıişleri toplantısında Öcalan'ın Fethullah Gülen'e mesajını açıklıyor. Şöyle diyor Öcalan: "Fethullah Gülen'in
'sulhta hayır vardır' yaklaşımı benim de yaklaşımımdır.
Bütün Orta Doğu'daki demokratik bir siyaset ve barış
için birlikte çalışabiliriz. Muhterem Fethullah Gülen'e
selamlarımı söyleyin. Onu en iyi anlayan benim."
Kürt milliyetçiliğinin geçmişten beri faydacı politika
anlayışları. Politikada ilke kural yoktur. Bugün söylediğinin
yarın için hiçbir bağlayıcılığı yoktur. Yarın tam tersi bir
açıklama yapabilir. Düzen içinde kim güç sahibi ise
Öcalan ona "mavi boncuk" dağıtıyor. Tüm çabalar
kendini düzene kabul ettirme çabasıdır.

Bir taraftan
Mahirler’in, Denizler’in davasını
sürdürdüğünü söyleyeceksin, diğer
taraftan onların katili MİT’e övgüler
dizeceksin.
Bir taraftan Fethullah’a mesaj
göndereceksin: “Muhterem Fethullah Gülen'e selamlarımı söyleyin.
Onu en iyi anlayan benim" diyeceksin. Diğer taraftan Kızıldere’ye
mesaj göndereceksin.
Bir taraftan Mahirler’in temel
aldığı “SİLAHLI MÜCADELENİN
MİADI DOLUMUŞTUR” diyeceksiniz diğer taraftan onların mücadelesini devam ettirdiğinizi iddia edeceksiniz.
Orta Doğu politikalarınızı herkese
yapabilirsiniz. Düzene ne kadar uzlaşmacı olduğunuzu kanıtlamak için
herkese mavi boncuk da dağıtabilirsiniz ama düzenle uzlaşma politikalarına devrimcileri alet edemezsiniz.

Mahi̇rler’i̇n Türki̇ye
Devri̇mi̇ndeki̇ Yeri̇ Hi̇ç
Ki̇mseni̇n Çarpıtamayacağı
Kadar Netti̇r!
İşte Mahirler’in Türkiye halklarına
menifestosu: Bunun Öcalan’ın “Newroz mesajı”yla ne ilgisi var.
“Biz THKC olarak diyoruz ki;
1- Amerikan emperyalizminin hakimiyetini ve yerli uşağı sömü rü cü
sınıfların iktidarını yıkmak,
bağımsızlığı kazanmak için tek yol
silahlı kurtuluş savaşıdır...

Biz
Devrimciler Olarak!..
Emperyalizme ve Faşizme Karşı,
Kanımızın Son Damlasına,
Tü feğimizin Son Mermisine
Kadar,
Bıkmadan!..
Usanmadan!..
Savaşacağımıza
And İçeriz!..
And İçeriz!..
And İçeriz!..
Bu Uğurda!..
Ölü m!..
Nereden ve Nasıl Gelirse Gelsin,
Savaş Sloganlarımız
Kulaktan Kulağa Yayılacaksa,
Silahlarımız elden Ele Geçecekse
ve Başkaları, Mitralyöz Sesleriyle
ve Zafer ve Savaş
Naralarıyla Cenazelerimize Ağıt
Yakacaksa!..
Ölü m !..
Hoş Geldi!..
Sefa Geldi!..
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2- Tü rkiye Halk Kurtuluş Cephesi,
Amerikan emperyalizmini ve köpeklerini ü lkeden kovana kadar
mü cadele etmeye ve her şart altında
en son savaşçısı ölü nceye kadar savaşını sü rdü rmeye kararlıdır.
Tü rkiye Halk Kurtuluş Cephesi’nin
dü şmanları, toprak ağaları, aracı ve
tefeciler, Amerikancı asker-sivil, bü rokratlar ve bü tü n halk dü şmanlarıdır.”

UMUDU SELAMLIYORUZ!

(THKP-C Dava Dosyaları)
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‘Süreç’te Tıkanma Yok!
Ayak Oyunlarıyla Devam Ediyor

Sayı: 359

Yürüyüş
7 Nisan
2013

Geçtiğimiz hafta boyunca
“süreç”in birinci basamağından yani
PKK'nin sınır dışına çekilmesi konusunda tıkanma mı var diye tartışıldı.
Öcalan BDP ile PKK'ye gönderdiği
mektupta PKK'nin sınır dışına çıkartılması için meclisin devreye girmesini, yasa çıkartılmasını ve komisyon kurulmasını gerektiğini yazmıştı.
Ancak AKP iktidarı böyle bir şeyin
sözkonusu olamayacağını açıkladı.
Başbakan Erdoğan katıldığı bir
televizyon programında "Gidecek
olan silahını nereye bırakırsa bıraksın, gömerse gömsün, bırakır
gider" dedi.
PKK adına açıklama yapan Murat
Karayılan ise buna karşılık yaptığı
açıklamada "Erdoğan'ın iddia ettiği
gibi bir geri çekilme durumu hareketimizin gündeminde değildir" dedi.
PKK’nin sınır dışına çıkartılmasında sorun yok. Kürt milliyetçi hareket Öcalan’ın “Yeni Stratejisi”nin
arkasında olduğunu söylüyor. Gerillanın sınır dışına çıkartılmasına da
itirazları yok. Gerillanın nasıl çıkartılacağı tartışılıyor. Silahlı mı çıkartılacak, silahsız mı? Gerilla elbisesiyle
mi çıkartılacak, sivil kıyafetlerle mi?

Gözlemciler eşliğinde mi yoksa kimseye görünmeden gizlice mi? Bu tartışılıyor.
Buna diz çökerek direnmek denir.
Özde sorun yok, biçimle uğraşılarak
halk aldatılıyor. Bunlar klasik burjuva
politikalarıdır. Karşılıklı halkı uzlaşmaya hazırlama çalışmalarıdır.
Burjuva basanının bazı köşe yazarları hemen başladı: "Süreç tıkanmaya mı girdi" diye.
Hayır. Tıkanma mıkanma yok...
Bu süreç Amerika tarafından belirlenmiş bir süreçtir. PKK’nin 20 yıllık
stratejik hedefi zaten oligarşiyle uzlaşmaktır. Kendi kendine bu “süreç”i
tıkaması söz konusu olamaz.

Bunlar Düzen İçi
Politikaların “Ayak
Oyunları”dır
Karşılıklı bu tür kendini dayatmayla "sorun varmış" gibi bir hava
yaratılıyor. Sonra, "aman süreç bozulmasın" diye aydınların sanatçıların, yazarların, halkın çeşitli kesimlerini temsil eden kişilerin “süreç”
içine çekilerek sorumluluk alması
isteniyor. Yani Kürt milliyetçi hareket

de, AKP iktidarı da halkı “uzlaşmaya”
ikna etmek için daha fazla kesimi
kullanmak istiyor.
Örneğin, "Çözüm" için muhalefet
partisi CHP daha çok sıkıştırılacak.
Anamuhalefet partisi olarak sen de
sorumluluk al diye bastıracaklar.
AKP sık sık “sırtımızda yumurta
küfesini biz taşıyoruz” diyor.
Bu ayak oyunlarıyla aydınlar, sanatçılar, yazarlar sol kesimi ve Kürt
halkını uzlaşma politikalarına ortak
etmek için daha çok zorlanacak. Bunun sonucunda hızla "Akil İnsanlar"
denilen AKP’nin memurları devreye
girecek.
Uzlaşmaya karşı çıkanlar "terörden beslenenler" diye susturulmaya
çalışılacak. Zaten sağdan da soldan
da sesini çıkartanlara hemen linç
kampanyası başlıyor.
Sonuç olarak “çözüm” sürecinde
bir tıkanıklık yok. Bu tür ayak oyunlarıyla 35 yıldır milliyetçi politikalarla
beslenen Tükiye halkları da Kürt
halkı da sürece ikna edilmeye çalışılıyor. AKP’nin “Akıllı Memurları”
da devreye girince bu süreç daha da
hızlanacak...

Yasalar, Hukuk, Adalet... Her Şey Faşizmin Hizmetinde
Van 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde, 29 Mart tarihinde
yapılan KCK davasının duruşmasında tutuklu Van Belediye Başkanı Bekir Kaya'nın da içinde olduğu 8 kişi
tahliye oldu. Elbette tahliye olmaları gerekirdi. Her
şeyden önce tutuklanmaları hukuk dışıdır.
Haberin ilginç yanı KCK davasına bakan Van Ağır
Ceza Mahkemesi'nin savcısı Recep Bakırcı’nın bu tahliyelere ilişkin açıklamasıdır.
Savcı Recep Bakırcı esas hakkındaki mütalasında
şöyle diyor: "Bugün gelişen ortamda örgütün eylemlerine son vermesi, en azından durdurmuş olması
Cumhuriyet Başsavcıvekilliğimizce dikkate alınmıştır."
Yasa hukuk hak getire. Her şey AKP'nin emrinde.
AKP'nin politikaları neyi gerektiriyorsa ona göre işlem
yapıyor. Suçun oluşup oluşmamasının hiç mi hiç önemi
yok.
AKP şu kadar kişi tutuklanacak diyor. Operasyonlar
başlıyor. Ortada yasalara aykırı bir suçun olup olmamasının bir önemi yok.
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Son üç yıl içinde aralıksız devam eden KCK operasyonlarında tutuklanan 8 bin’in üzerinde kişi de AKP’nin
bu politikaları gereği tutuklandı. Sorgusuz sualsiz ipe
sapa gelmez iddialarla tutuklandılar.
Şimdi politikalar değişiyor bu seferde tahliyeler başlıyor. Suç varsa nasıl tahliye ediyorsunuz? Suç yoksa
yıllardır neden tutukladınız? Binlerce insanı KCK'lı
diye neden gözaltına aldınız? Neden binlerce kişiyi hapishanelerde tutuyorsunuz.
AKP’nin yargısı hukuken bir suç oluştuğu için tutuklamıyor; saldırdığı kesimleri teslim almak için rehin
alıyor. AKP’nin mahkemeleri halkı sindirme, teslim
alma aracı mıdır? Yoksa yasalara göre adaleti sağlayan
bir kurum mudur?
Yasaların adil olup olmadğını tartışmıyoruz, kendi
yaşalarını da yerine getirmiyor AKP. Yasalar, mahkemeler,
devletin tüm kurumları AKP'ye muhalif olan halkı teslim
almak için kullanılıyor. Mahkemeler adaletin kurumları
değil, halkı teslim almak için kullanılan bir silahtır.

30 MART - 17 NİSAN ŞEHİTLERİMİZİ ANIYOR

“Akil Adamlar” AKP’nin
“Borazan”ları Olacaktır!
Kürt milliyetçi hareketin yıllardır
tartıştığı ve çok şeyler atfettiği “Akil
İnsanlar Komisyonu”nu nasıl belirlediği bu komisyonun nasıl bir komisyon olacağını gösteriyor.

Başbakan Erdoğan, 29
Martta e bir televizyon programında tartışılan “Akil İnsanlar”ın
kimlerden oluşacağını ve ne iş yapacağına son noktayı koydu.
"...Bizden 'akil adamlar'la ilgili
açıklama çıkmadı. Bir televizyon
kanalında 'Akil adamlar grubu oluşturulabilir' dedim.
Şimdi gazeteler tutturmuş akil
adamlar diye gidiyor. Biz böyle bir
açıklama yaptık mı? Bazı çevreler
durumdan vazife çıkardı.
Biz böyle bir çalışmayı yapacak,
kararı vereceksek, bu kararı biz veririz. Gazetelerin köşe yazarları,
medya veremez, biz veririz.
Bunların bütün gayreti toplumsal algıyı geliştirmek..."
İşte Kürt milliyetçi hareketin yıllardır büyük önemler atfettiği “Akil
Adamlar”ı Başbakan bir çırpıda belirleyiverdi.
Nitekim 3 Nisan’da yedi ayrı bölgede görev yapacak 9 kişilik toplam
63 kişiden oluşan “Akil İnsanlar”ın
listesi de açıklandı.
4 Nisan’da Dolmabahçede yaptığı
toplantıda Erdoğan seçtiği “Akil İnsanlar”a son talimatları verip çalışmaları için bölgelerine gönderecek.
Bunlar, Kamu Güvenliği Müsteşarlığı'na bağlı sözleşmeli personel

statüsünde çalışacaklar ve ücretleri
Akil Adamlar AKP’nin halkı
örtülü ödenekten karşılanacak. Her
aldatma aracıdır. Aydınlar,
şey hiçbir şüpheye meydan bısanatçılar kendinizi AKP’ye
rakmayacak kadar açık seyrediyor...
kullandırtmayın! Faşizm ile barış
Anlayacağınız, “Akil Adamolmaz. Empreyalizmden
lar”ın misyonu ayan beyan
demokrasi beklenmez. Kürt
ortadadır. Başbakan'dan onaymilliyetçi hareket uzlaşmak için
la atanmış "şöhretli hükümet
düzen içi politikalarına destek
görevlileri" olacak.
arıyor. Bu düzende barış olmaz!
Temel misyonları, faşizmin milliyetçi şovenist
politikalarla birbirine
nunda halkı çeşitli kesimlerini bu
düşman ettiği halkları
şekilde politikalarına yedekledi. Seuzlaşma sürecine İKNA çimlerde oylarını böyle artırdı.
ETMEK olacak.
2011 seçimlerinde üçüncü kez iktidara geldikten hemen sonra ne oldu?
“Akil Adam” Olmayı
Futbolculara kadar “açılım” yaptığı
Kabul Etmek AKP’nin
kesimlerin hepsine -hem de tam bir
Kınalı Kekliği Olmayı
terör estirerek- saldırdı.
Kabul Etmektir
Kürt milliyetçi hareketin son 20
Sayı: 359
Avcılar, keklik yakalamak için
yıllık stratejik hedefinin emperyalibir iki kekliği tuzağın oraya koyarlar.
selerle ve işbirlikçi oligarşiyle uz- Yürüyüş
Avcının keklikleri öttükçe, bu ötüşü
7 Nisan
laşmak olduğunu, bu düzen içinde
2013
duyup gelen keklikler tuzağa yakabirlikte yaşamak olduğunu söylüyolanmaktan kurtulamaz.
ruz. Bu süreçteki temel amacı da
AKP’nin “akil adamları” belirbudur. Tüm çabası oligarşiyle uzlaşlerken kıstasını da bu oluşturmaktadır.
mak. Bunun için Amerika’nın OrtaBunun için de komisyonda olması
Doğu politikalarında da her türlü
gerektiğini düşündükleri kişilere “seni
rolü üstlenmeye hazır.
seni akil insanlar komisyonuna aldım”
Bu sürecin asıl sahibi olana Amediyerek belirledi. Komisyona seçilrika’nın amacı da bu. Ancak oligarşi
meye teşne olanların yanında hiç haKürt milliyetçi hareketle uzlaşmak
berleri bile olmayanlar vardı. Nitekim
değil, onu teslim almak itiyor. Hak
bazı isimler AKP’nin borazanlığını
kırıntılarıyla silahlı mücadeleyi bitirip
yapmayı kabul etmedi. Ancak birçok
kür halkı için bir umut olmaktan çıkartmak istiyor.
sözde “solcu, aydın, demokrat” geçinen çok sayıda gazeteci, yazar ve
AKP’nin “Akil adamları”nın misyonu da budur. Ülkenin dört bir yaaydının listede adları var.
nında toplantılar, paneller, seminerler
AKP geçmişte de “açılım” polidüzenleyerek milliyetçi şovenist potikaları adı altında aydınları, sanatlitikalarla onyıllardır kışkırttığı keçıları, halkın çeşitli kesimleri üzerinde
simleri
bu sürecin Türkiye’nin böetkili olan kişi ve kurumları halkı
lünme olmadığına, Kürt halkını da
politikalarına yedeklemek için araç
“barış, akan kan dursun, analar ağolarak kullandı. Başbakan Erdoğan’ın
lamasın” demagojileriyle teslimiyete
Aleviler’den Çingeneler’e, aydınlarikna etmeye çalışacaklar.
dan, sanatçılara, azınlıklardan taraftar
Kendine birazcık, ilericilik, degruplarına kadar yaptığı Dolmabahçe
mokratlık, aydınlık misyonu biçen
toplantıları unutulmadı. Halka yönelik
hiç kimse AKP’nin bu politikalarına
tüm saldırı yasalarını AKP bu süreçalet olmamalıdır.
lerde çıkarttı. Anayasa referandumu-
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İşte AKP’nin Kürt Halkına
Vereceği Bunlardır

yapabileceğini düşünenler var.
Emperyalizmle, işbirlikçi oligar“Dünya Medeniyetler Kraliçesi yarışşilerle uzlaşarak barış kardeşlik
masına katılmak üzere 17 ülkeden gelen
olmaz. Akan kan durmaz. Sadece
18 güzel, Diyarbakır'da tarihi ve turistik
bu tür uzlaşmalar ezilen sömüyerleri gezdi, polis aracının önünde fotoğraf
rülen halkların teslim alınması
çektirdi.
için üretilen politikalardır.
Kendinizi kullandırtmayın.
Diyarbakır'da yapılacak "Dünya Medeniyetler-Miss CiGerçekten barış istiyorsanız Emvilization Of The World" yarışması'na katılacak 17 ülkeden 18
güzel dün Mardinkapı semtindeki tarihi Keçiburcu’na çıktı. Burçlarda poz veren peryalizme ve işbirlikçilerine
güzellere, Diyarbakırlılar büyük ilgi gösterdi. Tarihi burçlara hayran kalan güzeller, karşı savaşmadan, halkın iktipoşu takarak objektiflere poz verirken, çevredeki gençler güzellerle fotograf darını kurmadan barış olmayacağını bilin. Bilin ki gerektiği
çektirmek için birbirleriyle yarıştılar.” (Milliyet, 3 Nisan 2013)
Bu düzenin getireceği “barış”ın Kürt halkına bundan başka vereceği bir şey gibi tavır alabilesiniz...
Aydınlarımıza sesleniyoruz...
yoktur. Kızlarımıza dağa çıkmayın güzellik yarışmalarına katılın “podyumlara
Samimi anti-emperyalist, antiçıkın” diyorlar. Erkeklere ne işiniz var gerillada genç kızlara bakın, gününüzü gün
faşist tüm güçlere sesleniyoruz.
edin, gönlünüzü eğlendirin diyorlar...
Anayasa referandum döneNeyse ki, Diyarbakır halkının yoğun tepkisi sonucu “Dünya Medeniyetler
minden ders çıkartın!
Kraliçesi Yarışması” iptal edilmek zorunda kaldı.
AKP’nin 10 yıllık icraatlarından,
yakın dönemdeki halka
KCK Yürütme Konseyi Üyesi
“listedeki isimlerin hiç birine itirakarşı estirdiği terörden, emperyalizmle
zımız söz konusu olamaz. Ancak
Cemil Bayık AKP’nin Akil İnsanlar
kurduğu illişkilerden ders çıkartın!
Heyeti’ni oluşturma biçimine “Bu
akademisyen ve kadın sayısı yeterli
Dünya tarihinden ders çıkartın!
değil” diye düşünce belirttiler.
kesinlikle yanlıştır. Eğer akil insanlar
Kendinizi kullandırtmayın! Halkın
grubu AKP tarafından oluşturulursa
Bu Düzende Barış Olmaz
iktidarın yalanlarına kanmasına, halk
bu akil insanlar olmaz. Bu AKP’nin
Sayı: 359
düşmanı politikalarına angaje olmaABD’nin politikalarının amansız
oluşturduğu bir grup olur. Daha çok
Yürüyüş
sına araç olmayın!
uygulayıcısı olan AKP’ye kendinizi
da AKP politikalarına göre olur” der7 Nisan
kullandırtmayın...
Unutmayın, avcının hayatını baken BDP tarafından yapılan açıkla2013
ğışladığı keklik kafeste en iyi öten
Bilerek ya da bilmeyerek “akan
malarda işin özüne değil, biçimine
kekliklerdir. O da, daha iyisini bulana
kan dursun, analar ağlamasın, barış,
yönelik itirazlar var. BDP Eşbaşkanı
kardeşlik...” gibi amaçlarla bir şeyler
kadar, işi bitene kadardır.
Gültan Kışanak yaptığı açıklamada

Sahibinin Sesi Hoş Gelir
Tayyip Erdoğan, Mavi Marmara’da katledilen 9 insanımızın katilleriyle “barış”tı. Daha önce İsrail özür
dilemeden, katledilenlerin yakınlarına tazminat verilmeden
ve Filistin’e uygulanan ambargo kaldırılmadan “barış”
olmayacağını söyleyen Erdoğan, sahibinin sesini duyunca
iki dakikada sattı katledilenleri, Filistin halkını…
Erdoğan, gerine gerine, övüne övüne şöyle anlattı
uşaklığının itirafını: “Obama İsrail'deyken Netenyahu
ile birlikte beni aradı. Önce Netanyahu'nun sesini
aldım ama sayın Obama'nın sesini özlemişim. Önce
sayın Obama'yla konuştuk. Obama'nın şahitliğinde
görüşmeyi bitirdik. Önce ABD, sonra İsrail açıklamalarını yaptı. Ama hepsi yazılı metinlerde, aynı zamanda
telefon kayıtlarımızda. Ardından da biz açıklamamızı
yaptık. Çünkü eşeği sağlam kazığa bağlayacağız, ondan
sonra Allah'a emanet edeceğiz.”
Obama, iki uşağının arasını yaparak emperyalist politikalarını garanti altına almayı planlıyor. Tayyip ise
küçük dağları ben yarattım havasında havalandıkça ha-
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valanıyor. Ama diyoruz ki ona, çok efelenme, tasman
kimin elindeyse onun köpeğisin sen.
Ve bir hikaye ile anlatalım, Obama’nın sesinin ne
anlama geldiğini… Yaşlı bir adamın iki köpeği vardır.
Köpeklerden biri siyah, diğeri beyazdır. Bir gün kavga
ederler. Adamın torunu sorar: “Dede sence hangisi kazanacak? Dede cevap verir: “Ben hangisini beslersem
o kazanacak.” Buradaki dede, sizin de anlayacağınız
gibi Obama’dır… Sahibinin sesini duyunca kendinden
geçen ise Tayyip’tir.
Tayyip’e soruyoruz; bırakın bu zafer kazanmış komutan edalarını... Neyin karşılığında barıştınız?
Başkan Obama ısrarla İsrail ile Türkiye’nin ilişkilerini
düzeltmeye çalıştı. Adeta hem İsrail’e hem de AKP iktidarına “aranızı düzelteceksiniz, barışacaksınız” diye
dayattı. Tabii ki, sizin kara kaşınız kara gözünüz için
değil. Yarın hepsi bir bir ortaya çıkacaktır. Aslolan
Amerika’nın Orta Doğu politikalarıdır. İsrail ile Türkiye’nin ilişkilerinin bu şekilde sürmesi Amerikan çıkarlarının önünde engeldir. Barışmasaydınız da göreydik,
eliniz mahkum.

30 MART - 17 NİSAN ŞEHİTLERİMİZİ ANIYOR
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Gençlik Federasyonu’ndan

KÜRT MİLLİYETÇİ GENÇLİK
DEV-GENÇ’LİLERE SALDIRIYOR!
“Yurtsever” öğrenciler her
lışmış Dev-Genç’lilerin engeldönem olduğu gibi bu süreçte
leme çabalarına düşman gibi
‘Yurtsever’ Öğrenciler,
de yeni yeni bahaneler üreterek
kafa atarak karşılık verip kaçEmperyalizme ve İşbirlikçi
Dev-Genç’lilere saldırıyor. Kürt
mışlardı.
milliyetçi hareket barış süreci
İşbirlikçiler, Kürdistan’da
Faşistlere Değil Devrimcilere
adı altında uzlaşma stratejisini
kol gezip Kürt halkına iki yüzKafa Atıyor!
ilan etti.
lü samimiyetsizlikleriyle aldaÇeşitli burjuva ayak oyuntırlarken, halk düşmanlarını
larıyla süreç ilerliyor.
sever Gençlik’in tehdit ve kışkırtıcı
koç keserek, davul zurnalarla karşıtavırları devam etmişti. Yaşanan bu
“Süreç” bozulmasın diye ağızlalıyorlarken BDP yetkilileri Yurtsever
saldırıları konuşmak için BDP İl
rından çıkan kelimeleri dahi ölçüp biGençlik’in devrimcilere saldırılarını
Örgütüne giden Halk Cepheliler ise
çerken süreç ilerlerken Kürt milliyetçi
haklı göstermeye devam ediyorlar.
BDP’lilerin barış sürecinde AKP’lihareket kendini düzene kabul etKürt milliyetçi hareket binlerce
lere gösterdikleri diyalogcu tavırtirmek için devrimcilere saldırıyor.
şehidine, kendine inanan halkına
larını görememiş, düşmanca bir taEskişehir’de 13 Mart günü Anarağmen katillerle oligarşiyle uzlavırla karşılaşmışlardır.
dolu Üniversitesi'nde yemekhane
şırken, Yurtsever Gençlik emperyaönünde Yürüyüş dergisi dağıtmak
BDP Eskişehir İl Örgütü'ndeki
lizme,
halk katillerine değil DEViçin masa açan Dev-Genç’lilere, Özyetkililer, Halk Cephelilere devrimGENÇ’lilere saldırıyor.
gür Gündem gazetesi dağıtımı yapan
cilik dersi vermeye kalkışmış, Halk
Yurtsever Gençlik’in saldırıları
Yurtsever öğrenciler engel olmaya çaCepheliler’in devrimci değil faşist oldevrimcilere,
devrim iddiasınadır.
lışmış Yürüyüş dergisi’nde Kürt milduklarını söylemişlerdir.
Yurtsever öğrencilerin devrimcilere
BDP Eskişehir İl Örgütü'ndeki
liyetçi hareketin tutsaklarının açlık
attığı kafanın adresi Dev-Genç’liler
yetkililer, yıllardır Kürt milliyetçilegrevi süreci ile ilgili yayınlanmış olan
rinin her saldırıları sonrası ezberledeğil emperyalizm ve işbirlikçi olieleştiri yazısı nedeniyle de dergi dadikleri “bütün Kürtler örgütlü ingarşi olmalıdır.
ğıtımı yapan bir Dev- Genç'li sıkışsanlardan oluşmuyor, duygusal yaktırılmış kendisine “Bu dergiyi size yeDüzene Yaranmak İçin
laşıp sizin konuşmanıza bile fırsat verdiririm; üniversitede size bu dergiyi
meden saldırabilirler, tutamayabiliriz"
dağıttırmam” diye tehdit etmiştir.
Devrimcilere Saldırmaktan
tehdidiyle
Yurtsever
öğrencilerin
sal13 Mart günü aynı kişiler, DevVazgeçin!
dırılarını haklı gösteriyordu.
Genç'lilerin masasına gelerek, yarım
Yurtsever Gençlik’e çağrımızdır;
BDP yöneticileri hiçbir sorumlusaat içinde masayı kaldırmalarını,
emperyalizme ve faşizme yönelmeluk almadan pervasızca tehditler
yoksa saldıracaklarını söylemişler. Bu
si gereken şiddeti devrimcilere yöyağdırırken,
Yurtsever Gençlik 20
seferki saldırı nedenleri ise "Kürt
neltmeyin. Yüzünüzü, yönünüzü
Mart’ta Dev-Genç’lilerin masasını
Halkının Özgürlüğü İmralı Görüşhalktan yana, devrimcilerden yana
yine taciz etmiş 26 Mart’ta ise salmelerinde Değil, Anti-Emperyalist
dönün. Eleştirilerimizde, yazılarıdırdıkları Dev-Genç’lilerin burnunu
Anti-Oligarşik Demokratik Halk
mız da Kürt milliyetçi hareketinin
kırmışlardı.
İktidarındadır!" yazılı dergi kapağı
halk saflarında kalması içindir.
26 Mart günü Dev-Genç’lilerin
olmuştu.
Bu düzende Kürt halkının kurtuKürt milliyetçi hareketin saldırıEskişehir Anadolu Üniversitesi’ndeki
luşu
yoktur. Faşist AKP iktidarına
larına daha önce de Halk Cepheliler
Yürüyüş dergisi standına gelen Yurtkendinizi kanıtlamak için devrimcive Dev-Genç’liler onlarca defa masever öğrenciler; Tam Bağımsız Türlere
saldırmayın. Kürt halkı yarın en
ruz kalmış, her seferinde bu saldırıkiye şiarıyla yıllardır Türkiye halkbüyük darbeyi yine AKP iktidarınları gerçekleştirenler teşhir edilmişlarına gerçekleri anlatan uğrunda
dan
yiyecektir.
ti. Kürt milliyetçilerinin, provokasEngin Çeberlerin, İrfan Ağdaşların
Kürt halkının kurtuluşu halkların
yonlarına gelmeyen Dev-Genç’liler
şehit düştüğü, Ferhat Gerçeklerin
düşmanı bu düzenle uzlaşmakta dede gerçek düşmanın emperyalistler ve
sakat kaldığı, sosyalizmi her koşulğil, Türkiye halklarıyla omuz omuişbirlikçiler olduğunu, devrimcilerin
da her zaman savunma kararlılığınza emperyalizme ve faşizme karşı saise şiddetinin halk düşmanlarına oldan bir adım bile geri atmayan Yüvaşmaktadır.
duğunu anlatmaya çalışsalar da Yurtrüyüş dergisiyle dalga geçmeye ça-
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Yürüyüş
7 Nisan
2013
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Dev-Genç’liyiz Demekle Dev-Genç’li Olunmaz!
Teslimiyeti Savunanlar Dev-Genç’li Olamaz!
27 Mart 2013 tarihinde Ankara Üniversitesi Cebeci
Kampüsü’nde, reformist, oportünist Gençlik Muhalefeti "Dev- Genç'ten Mahirlere Kızıldere Yolumuza Işık Tutuyor/Devrimci Gençlik” imzalı afişler astı. Ankara Üniversitesi Cebeci Kampüsü’nde bulunan Dev-Genç’liler,
reformist, oportünist Gençlik Muhalefeti üyesi öğrencilere gerçek Dev-Genç’lilerin kim olduğunu hatırlatıp, yapılanın hırsızlık olduğunu ve Mahirler’in mirasını hala sahiplenen Dev-Genç’lilerin Kızıldere'ye gideceğini söylediler. Bunun üzerine Gençlik Muhalefeti üyesi öğrenciler yaptıkları hırsızlıktan utanacakları yerde DevGenç’lilere teşekkür edip afişleri asmaya devam ettiler.

“Kiminle barış?” diye soran Dev-Genç’liler, açıklamalarını “Katil bir sistem ve bunun maşası olan bir dev-

1980 faşist cuntasının işkence tezgahlarında direniş destanları yazılırken patır patır çözülen, mücadelesini teslim
eden, Türkiye devrim tarihinin alnına kara bir leke olarak kazınan Devrimci Yol geleneğinden gelme günümüz
kalıntıları, 19 Aralık 2000 hapishanelerinde diri diri yakılırken insanlarımız, seyreden, seyretmesi bir tarafa "direnişi bırakın, uzlaşın" söylemlerini sık sık tekrarlayan,
TAYAD'lı analarımız babalarımız evlatları için Ölüm Orucuna yattıklarında onları polis korkusundan parti binalarına bile almayan, derneklerinden kovan, ‘Aynı mahalleden
değiliz’ diyerek bir kere daha tarihin sayfalarına teslimiyetin adı olarak nakşedildiler. Unutmuyoruz! Kanla yazılan bu tarih bizimdir. Tarih kaypakları da, mücadelede
can verenleri de asla unutmaz. Unutmak ihanettir. DevGenç kurtuluşa kadar savaşmaya devam edecek!” diyerek bitirdiler.

Yalanlara Karşı Gerçeğin Sesini
Okuyalım Okutalım

Faşizmin Baskıları Liseli
Dev-Genç'lileri Yıldıramaz!

25 Mart’ta Serinyol Beldesi’nde DevGenç’liler 50 adet Yürüyüş dergisini halka ulaştırdılar. 27 Mart günü ise
Dev-Genç’liler, MKÜ çevresinde
esnaflara ve öğrenci evlerine geçerek, 40 adet Yürüyüş dergisi
ulaştırdılar. Aynı gün Harbiye’de
de 40 dergi dağıtıldı.
26-29 Mart günleri Samandağ merkezde 175 adet Yürüyüş dergisi halka ulaştırıldı.
26 Mart’ta günü Hatay
Gümüşgöze’de Yürüyüş
okurları 2 saat içinde
35 dergiyi halka ulaştırdı. Birçok Gümüşgözeli’nin evine davet edilen
Yürüyüş okurları, halka yozlaşmaya karşı mücadeleyi anlattı.
Aynı gün Güzelburç Beldesi’nde de
2,5 saatlik bir çalışma ile 65 dergiyi halkımıza ulaştırıldı.
28 Mart günü Dursunlu Beldesi’nde 35 dergi dağıtıldı.

Liseli Dev-Genç’li Birdal Nakay 30 Mart günü saat
12.30'da Taksim’de polis tarfından kaçırıldı. Taksim'de
masa açacak olan Nakay'dan dergimiz yayına girerken
henüz bir haber alınamamıştı.
Nakay, daha önce 11 Ekim 2012'de bildiri dağıtılırken polis tarafından kaçırılıp işkence görmüştü.
Gençlik Federasyonu, Nakay'la ilgili olarak, "Arkadaşımızın başına gelebilecek herhangi bir durumdan
AKP’nin işkenceci katil polisleri sorumludur" açıklamasında bulundu.

Yaşananın basit bir isim tartışması olmadığını söyleyen Ankara Gençlik Derneği, “Kendilerini utanmadan, sıkılmadan tarihsel gerçekliklerini yok sayarak DevGenç’li sayan bu güruh, bırakın devrim iddiasını, ‘Tek yol
Devrim’den, ‘Tek Yol Barış’ çaresizliği içinde kıvranmaktadır” dedi.

Sayı: 359

letle mi barış? Emperyalizmin işbirlikçisi tekelci sermayedarlarla mı, toprak ağalarıyla mı barış? Kardeşi boğazlayanlar, elleri kan içinde olanlarla mı barış? Unutmak
ihanettir. Biz unutmuyoruz!

Yürüyüş
7 Nisan
2013
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Devrimci Tutsaklar Onurumuzdur!
1 Nisan günü TAYAD'lı Aileler ve Dev-Genç'liler,
devrimci anneleri ve Tutsak Dev-Genç'lileri sahiplenmek
için Bakırköy Hapishanesi önünde eylem yaptılar. Yapılan basın açıklamasının ardından, bir saatlik
oturma eylemi yapıldı.
Oturma eylemi süresince türküler, marşlar söylendi, halaylar
çekildi. Eyleme 53 kişi
katıldı.

30 MART - 17 NİSAN ŞEHİTLERİMİZİ ANIYOR

Devrimci Memur
Hareketi
19 Şubat’ta 28 İlde KESK üyesi
ve yöneticisi 184 Kamu Emekçileri
Cepheli memurun sabaha karşı evleri “DHKP-C operasyonu” diye basılarak gözaltına alınıp 70’in üzerinde
tutuklama olmuştu.
Bu operasyon’da tuklananlar
KESK Merkez Yönetim Kurulu üyesi Akman Şimşek ve KESK’e bağlı
EĞİTİM-SEN, BES, SES, HABERSEN, TÜM BEL-SEN, TARIM ORKAM-SEN ve YAPI YOL-SEN’e
bağlı sendikaların üyeleri, yöneticileri
ve şube başkanlarıdır.
Ve gözaltına alınan kamu emekçilerinin tamamı AKP’nin faşist politikalarına boyun eğemeyen KESK
içindeki en dinamik, devrimci, kitle sendikacılığı anlayışına sahip,
devrimci politikaları savunan
Kamu Emekçileri Cepheliler’dir.
“Bu gözaltı ve tutuklamalar başta
kamu emekçileri olmak üzere tüm halkadır” demiştik. Kamu emekçilerine
yönelik bu saldırılardan sonra saldırıların arkası kesilmedi.
14 Mart'da Gençlik Federasyonu
bir ay içinde ikinci kez basılarak 13
kişi gözaltına alınıp 2 kişi tutuklandı.
Bina kullanılmayacak şekilde yıkılıp
talan edildi.
19 Mart'da Okmeydanı Haklar ve
Özgürlükler Derneği basıldı 13 kişi
gözaltına alınıp 10 kişi tutuklandı.
22 Mart'da Ankara'da dernek ve
evlerin olduğu 14 adrese baskın yapılıp 1 kişi gözaltına alındı.
25 Mart'ta Genel-İş ve Liman-İş
sendikalarının da içinde olduğu
skorsky helikopterlerin, Özel Hareket
Timlerinin de katıldığı 400 polisle 21
adrese operasyonlar yapıldı ve 2 kişi
gözaltına alındı.
“DHKP-C operasyonu” denerek
AKP politikalarına karşı çıkanlara
yönelik sindirme, susturma, linç etme,
gözaltı ve tutuklama terörü devam ediyor.
Şimdi halkı sindirmenin yolu
“DHKP-C”li olmak, ya da ona destek
verme damgası yemek oldu.

‘DHKP-C Operasyonu’ Diye 28 İlde 184
Gözaltı! 70’in Üzerinde tutuklama!
Tüm SUÇLARI: DEMOKRATİK
SENDİKAL FAALİYETTE BULUNMAK!

Tutuklamalar Cezalandırmaya
Dönüşmeden Kamu Emekçileri
Cepheli Memura ÖZGÜRLÜK!
AKP’nin polisleri savaş gibi bir
operasyonla iki sendikayı tüm kapılarını kırarak basıyor. AKP’den beslenen medya bu terörü görmüyor
ama terörü kınayanları DHKP-C’ye
destek vermekle suçluyor.
AKP’nin faşist terörünü kim kınarsa medya aracılığıyla linç ediliyor.
Kamu Emekçileri Cepheli memurların tutuklanmaları da AKP beslemesi medyanın bu linç kampanyasıyla meşrulaştırıldı.
70’İN ÜZERİNDE KAMU
EMEKÇİLERİ CEPHELİ MEMURLAR İKİ AYI GEÇTİ HALA TUTUKLULAR.
NEYLE SUÇLANDIKLARINA
İLİŞKİN İDDİANAME HALA HAZIRLANMADI.
AKP’nin mahkemelerinden tutuklamalar cezalandırmaya dönüşüyor.
Hiç bir somut delil olmadan medyanın pompaladığı yalan haberler ve
“gizli tanık” ifadesi var denilerek aylarca, yıllarca hiç mahkeme önüne çıkmadan tutukluluklar sürdürülüyor.
KEC’li memurların tutukluluk süreleri cezaya dönüşmeden ÖZGÜRLÜKLERİNİ İSTİYORUZ.

70’in Üzerinde Kamu
Emekçisi Tutuklandıkları
Mahkemelerde Cumhuriyet
Savcıları Tarafından Şunlarla Suçlanmışlardır:
1- Kamu emekçilerinin ekonomik, demokratik talepleri için mücadele etmek ve eylemlerine katılmak,
2- Kamu emekçilerini örgütlemek, örgütleme toplantıları, seminerleri, panelleri yapmak...
3- 1 Mayıs, Newroz, 8 Mart gibi
mitinglere katılmak,

4- Kamu emekçilerinin mücadelesinde şehit düşenlerin ve devrimcilerin
cenazelerine katılmak, 30 Mart’ta anmaya katılmak, Kızıldere’ye gitmek,
5- Grup Yorum Konserine katılmak, konser bileti satmak, F Tipi
Filmi izlemek,
6- AKP’yi eleştiren yayınları okumak,
7- Bağımsız Türkiye istiyoruz,
Amerika ülkemizden defol demek,
8- Amerika ve işbirlikçileri Orta
Doğu’dan defol demek,
Peki suç mu bunlar?
Hayır! Suçlandıkları tüm faaliyetler yasal, demokratik faaliyetlerdir.
Tutuklu KEC’li memurlar tüm
memurlara yönelik saldırılara karşı
mücadele etmişlerdir.
AKP iktidarı bugün kamu emekçilerini köleleştiren düzenlemeler
yapmaktadır. Tutuklanan Kamu
Emekçileri Cepheliler AKP’nin bu saldırılarına karşı tüm ülke çapında
kampanya yürüten tek memur örgütlenmesiydi.
AKP aynı zamanda, Kamu Emekçileri Cepheli memurları tutuklayarak
köleleştirme saldırılarına karşı mücadeleyi engellemek istemektedir.
Kamu Emekçileri Cepheli memur
arkadaşlarınızın tutukluluklarının cezaya dönüşmesine izin vermeyeceğiz.
Tüm memurları tutuklu Kamu
Emekçileri Cepheli memurların özgürlüğü için mücadeleye çağırıyoruz.
Kamu Emekçileri Cepheli memurları sahiplenmek kendi örgütlenme ve mücadele hakkını sahiplenmektir.
TUTUKLAMALAR CEZAYA
DÖNÜŞMEDEN KAMU EMEKÇİLERİ CEPHELİ MEMURLARA ÖZGÜRLÜK!
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Kamu Emekçileri Cephesi
Tutsaklarına Özgürlük!
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İstanbul; KESK Şubeler Platformu, 30 Mart günü, aynı zamanda
KESK üyesi olan Kamu Emekçileri
Cephesi tutsaklarının serbest bırakılması için eylem yaptı.
19 Şubat 2013 tarihinde Türkiye
çapında 160’dan fazla kamu emekçisini hedef alan operasyonlarda tutuklanan Kamu Emekçileri Cephesi'nden sendikacıların serbest bırakılması için Taksim Tramvay
Durağı’ndan, Galatasaray Lisesi önüne yürüyüş ve oturma eylemi yapıldı.
Oturma eyleminde, Bakırköy Kadın
Hapishanesi’ndeki KEC’li Özgür
Tutsaklar’dan gelen mektuplar okundu.
Mektuplarında, parasız eğitim istedikleri, vergi sisteminde adalet istedikleri, sağlıkta yaşanan özelleştirmelere karşı geldikleri, iş güvencesine sahip çıktıkları eylemler, 1
Mayıs’ta, 8 Mart’ta alanlarda olmalarının savcılık tarafından kendilerine suçmuş gibi sorulduğunu anlattılar. KESK’in kuruluş sürecine de
değinilerek, KESK’in kurulduğu dönemde, sadece sürgün, gözaltı, tutuklama değil, sendikacıların yargısız infazlarla katledildiğini, buna rağmen
KESK’in kurulmasının engellenemediği anlatıldı. Bundan sonra da, hiç
bir baskının KESK’in mücadelesine
engel olamayacağını, kamu emekçilerine kurulan komploların boşa çıkartılacağı ifade edildi.
KESK İstanbul Şubeler Platformu
adına dönem sözcüsünün yaptığı

Ankara

açıklamada, 19 Şubat’taki operasyonun
KESK’e yapılan 4.
operasyon olduğu, bu
operasyonların
KESK’in mücadelesini engelleyemediği belirtilerek, 10 Nisan’da
Ankara’da daha önceki operasyonlarda tutuklanan KESK’li tutsakların mahkemesine katılım
çağrısı yapıldı.
250’den fazla kişinin katıldığı
eyleme, Grup Yorum türkü ve marşlarıyla destek verdi. KESK’li tutsakların aileleri de, tutuklanan yakınlarının fotoğraflarıyla eylemde yer
aldı.

Ankara; Ankara’da, 30
Mart günü Yüksel Caddesi’nde KESK’li Tutsak Aileleri bir eylem yaptı. Açıklamada “İş Güvencemiz, İş
Güvencesine Sahip Çıkmak,
Sendikalı Olmak Suç Değildir, Komplolarla Tutuklanan
KESK’li Tutsaklar Serbest
Bırakılsın” pankartı açıldı.
Eylemde yapılan açıklamada; “Biz çocuklarımıza
onurlu bir gelecek bırakmak
için söz verdik. Gözaltına
alınsak da, tutuklansak da,
sürgüne gönderilsek de mücadelemize devam edeceğiz.
Tutuklu bulunan KESK’liler
bizim onurumuzdur. Biz bir

söz verdik. Onurumuza sahip çıkacağız ve sonuna kadar mücadelenin
destekçisi olmaya devam edeceğiz”
denildi.
“Sendikalı Olmak Suç Değildir”,
“Komploları Boşa Çıkaracağız”,
“Ailelerimiz Serbest Bırakılsın”,
“KESK’li Tutsaklar Serbest Bırakılsın” sloganlarının atıldığı eyleme tutsak ailelerinden oluşan 35 kişi
katıldı.

GrupYorum / Sanat Cephesi
ve Devrimci Avukatlar
Olarak
Her Hafta Cuma Günü
Faşizme Karşı Demokrasi
Keyfi Tutuklamalara Karşı,
Adalet İstiyoruz!

Galatasaray Lisesi’ne
Yürüyoruz!
Yer: Taksim Tramvay Durağı
Saat: 19.00

30 MART - 17 NİSAN ŞEHİTLERİMİZİ ANIYOR

AKP’NİN TETİKÇİSİ
TARAF GAZETESİ
Burjuva medya oligarşinin psikolojik savaş araçlarının en önemlisidir. AKP bu silahı iktidara geldiği
günden itibaren çok iyi şekillendirdi.
Muhalif olarak gördüklerini bitirmek
için kullandı... Böylece önemli bir
korku salmış oldu. O koskoca, yılların
gazetecileri istediklerini yazamadılar,
kuyruğu biraz daha dik tutmaya çalışanlar da gazetelerinden oldular,
yazacak gazete bulamadılar. Ve artık
bir kaç muhalif sesin dışında, AKP'nin
politikalarını eleştiren bir tek yazı
okuyamıyoruz, izleyemiyoruz medyada.
Muhalefeti sindirmekle kalmayan
AKP, farklı görüntülerde, fakat kendi
politikalarına zemin hazırlamak ve
bunları halka kabul ettirmek için
farklı gazeteleri finanse etti. Bu süreçte en belirgin şekilde palazlanan
Taraf gazetesi bunlardan biri oldu.
İçinde “solcu” gibi görünen yazarlar
da vardı. Hatta bu gazete; halka,
muhalif, her renkten, her kesimden
insanların sesi olarak tanıtılmaya
çalışıldı. Fakat böyle olmadığı çok
kısa bir süre sonra anlaşıldı. Taraf,
AKP’nin Taraf’ıydı ve AKP'nin tarafından kurşun sıkıyordu devrimcilere ve her türlü muhalefete.
Taraf gazetesinin kurulduğu günden beri misyonu değişmemiştir,
AKP’nin tetikçiliğini yapmıştır. AKP
kime karşı savaşıyorsa ona saldırmıştır. Taraf gazetesi burjuva basın
içinde de ne idüğü belirsiz bir yayın
organıdır. Burjuva basının yazarları
bile elinde bavullarla Ağır Ceza Mahkemelerine “belge” taşıyan Taraf
“yazarları”ndan çekinir olmuştur.
Taraf gazetesi AKP tarafından Ergenekon operasyonları için kullanıldı.
Kimsenin bilmediklerini biliyordu
Taraf! Gizli belgeleri açıklıyordu devamlı. Bu yanıyla Taraf, AKP'nin
gayri meşru çocuğudur. Ve şimdi bu
yayın organının başına Oral Çalışlar’ı
getirdiler. Şimdi, eski aydınlık döneği
Oral Çalışlar ile AKP Taraf gazetesini
devrimcilere karşı kullanıyor.

Ülkede her sabah bir şafak baskını
yaşanırken, demokratik kurumlar,
dergi büroları, dernekler, kültür merkezleri, avukatlık büroları, sendikalar
saldırıya uğrayıp, avukatlar, öğrenciler, sendikacılar, sanatçılar, memurlar... halkın tüm muhalif kesimleri
gözaltına alınıp, kitlesel bir şekilde
tutuklama terörüne maruz kalırken;
Oral Çalışlar bunları görmüyor. Taraf,
bu kurumların ve kişilerin “terörist
olduğunu” kanıtlamakla meşguldür.
Diğer yandan, düzen partisi olması
yanıyla AKP'den farkı olmayan
CHP'yi bile DHKP-C bağlantılı ilan
ederek, hem AKP’nin operasyonlarını
meşrulaştırmayı hem de AKP’nin
düzen içi muhalefetini de baskı altına
almayı hedefliyor. AKP’nin baskın
terörünü kınadı diye CHP’yi susturmaya çalışıyor. CHP’nin yaptığı ne:
Sabahın köründe sendikaların skorsky
helikopterler eşliğinde yüzlerce polis
ve Özel Harekat Timleriyle tüm kapıları kırılarak basılıp talan edilmesini,
terör estirilmesini kınamak.
Taraf ne yapıyor: Terörü meşrulaştırıyor, terörü kınayanları “terör”
demagojisiyle susturmaya çalışıyor.
Bunlar klasik AKP propagandasıdır.
Oral Çalışlar görevini iyi kavramıştır...
Ancak onun sonu da Ahmet Altan'dan farklı olmayacak. AKP nasıl
Ahmet Altan' ı kullanıp attıysa, Oral
Çalışlar'a da aynısını yapacak. Oral
Çalışlar şimdilik "Yetmez Ama Evet"
yalakalığının pastasını yiyor. AKP'ye
yapılabilecek tüm şakşakçılığı yapıyor
"İmralı süreci" üzerinden. Ve başına
getirildiği Taraf gazetesi bu süreçte
işini iyi yapıyor.
Oral Çalışlar Amerika Büyükelçiliği’ne yapılan feda eyleminin ardından, önce 3 Şubat'ta “Sol ve Şiddet” başlıklı bir yazı yazmış ve ardından 5 Şubat'ta Haber Türk’te,
Zafer Arapkirli'nin Gün Ortası programına katılarak devrime, devrimcilere küfretmiş; feda eylemi, Sabancı
eylemi başta olmak üzere devrimci
eylemleri, emperyalizme karşı savaşı

karalamaya çalışmış
ve solu devrimci şiddete ve devrimci harekete karşı kampanya
örgütlemeye çağırmıştı. 17 Şubat
2013’te Zaman gazetesinde Nuriye
Akman’la yaptığı röportajda inciler
dökülüyor Oral Çalışlar’dan. Nuriye
Akman soruyor: “Hangi özelliklerinle
istendiğini düşünüyorsun?” Ve Oral
Çalışlar cevap veriyor: “Bana dedikleri şu: ‘Senin bu dönem Taraf
gazetesinin daha yumuşak, muhalefeti bugünün uzlaşma ortamına
uygun yapabilecek bir kimliğin, kişiliğin, siyasi tavrın var. Bu tavır,
Taraf’ın bugünkü ihtiyaçlarıyla örtüşüyor.’ Başar Aslan’la sonradan
konuştuk.” İşte Oral Çalışlar’ın itirafıdır bu misyonuna ilişkin. Yumuşak
(AKP yalakası diye anlayabilirsiniz),
muhalefeti bugünün uzlaşma ortamına
uygun yapabilecek bir kimlik, yani
AKP’ nin hizmetinde her türlü
arabuluculuğu, AKP politikalarının
yılmaz savunuculuğunu yapabilecek bir kişilik… İşte Oral Çalışlar
budur.
Ve başka bir soru: “Taraf’ın başına geçişin hükümet cenahında
nasıl algılandı?”
Cevap veriyor Çalışlar: “Arayıp
teşekkür ettiler. Bülent Arınç olsun,
Hüseyin Çelik olsun, Cumhurbaşkanlığı’ndan, Başbakanlık’tan hepsinden arandım ve kutlandım.”
Aramış ve kutlamış AKP’liler…
Teşekkür etmişler. Niye acaba? AKP'
liler: “Şu tasfiye süreci geçene kadar
gazeteyi sahiplendiğin için” demişlerdir herhalde.
“Süreç”te görevini iyi yapıyor
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Çalışlar. Gazetesinin manşetlerinden
saldırıyorlar DHKP-C’ye. Bu arada
da CHP’ye… Manşette diyor ki;
“CHP’nin DHKP-C hassasiyeti” Çalışlar diyor ki 30.03.2013 tarihli yazısının başında; “DHKP-C’nin ardı
ardına yaptığı saldırıların bu bağlamda
tesadüf olmadığı bir gerçek. Onların
eylemlerini, “süreci engelleme girişimleri”nden bağımsız bir şekilde
okumak imkansız. Ergenekon davası
mütalaasında da, DHKP-C ile Ergenekon sanıkları arasındaki irtibata

dikkat çekiliyor.” Ve yazısının
CHP’yle ilgili bölümünde de şunları
söylüyor: “Haberimizi dikkatle yeniden okudum: Birinci sayfadan
“CHP’nin DHKP-C hassasiyeti” başlığını kullanmış, spotun birisinde
“DHKP-C’li tetikçi” demişiz. Bence,
“tetikçi” sözcüğü bir hüküm içerdiği
için doğru değil. “Şüphelisi” demek
daha doğru olurdu.”
Evet Oral Çalışlar ahlaksız habercilik anlayışının temsilcilerinden

“Özgür Tutsakları Yıldıramazsınız!
Direnenler Teslim Alınamaz!”

Sayı: 359

Yürüyüş
7 Nisan
2013

22

Çağdaş Hukukçular Derneği İstanbul Şubesi Cezaevi İzleme
Komisyonu, “Tekirdağ 1 ve 2 No’lu F Tipi Cezaevi Mart 2013
Hak İhlalleri”ni basın toplantısı ile duyurdu. 1 Nisan’da İstanbul
Barosu Orhan Apaydın Konferans Salonu’nda düzenlenen basın
toplantısına avukatlardan Evrim Deniz Karatana, Halil Kocabaş
ve Ekim Selimoğlu konuştu.
Açıklamada özellikle Tekirdağ Hapishanesi’nde yaşanan
beslenme ve sağlık sorunlarıyla, kitap sınırlaması ve sürgün sevk
saldırıları anlatıldı. Tekirdağ 2 No’lu F Tipi Hapishanesi’nin İdare
ve Gözlem Kurulu ile Eğitim Kurulu’nun, her tutuklu ve
hükümlünün kendine ait 10 kitap bulundurabileceği dayatmasına
karşı devrimci tutsakların 3 günlük açlık grevi yaptıkları bilgisi
verildi.
Açıklamada ayrıca, Tekirdağ 2 No’lu F Tipi’nde bulunan
Mehmet Kocalar’a, bacağında platin bulunması nedeniyle X-Ray
cihazı alarm verdiği için zorla onursuz arama yaptıkları anlatıldı.
Ayrıca bu aramaların son zamanlarda artmış olmasına dikkat çekildi.
Son olarak sürgüne götürülen Hakan Karabey ve Özcan
Bayram, geçen hafta Tekirdağ 2 No’lu’dan Edirne F Tipi
Hapishanesi’ne sürgün edildi. Yine Fikret Kara ve Sadık Çelik’te
İzmir’deki Kırıklar F Tipi’ne sürgün edildi. Tutsakların ring aracında yolculuk boyunca sıcak hava açılarak, yüksek sıcakta ve havasız
bırakıldıkları belirtildi.
Tutsakların radyolarının da zorla alındığı belirtildi.
Tutsaklara verilen Bayella marka kahvaltılık ürünün Sağlık
Bakanlığı tarafından yasaklandığı; ancak Adalet Bakanlığı’nın bu
sağlığa zararlı olan ürünü tutsaklara dağıtmaya devam ettiği bilgisi verildi.
Son olarak neden halk ihlallerini geç açıkladıklarını anlatan
avukatlar, “18 Ocak’ta ÇHD üyesi 14 avukat gözaltına alındı,
genel başkan ve şube başkanı da dahil olmak üzere dokuz avukat
tutuklandı. Dernekte ve ofislerinde yapılan aramalarda birçok
evrakla birlikte hak ihlalleri raporunun taslağına da el konuldu.
Tutsaklarla yapılan görüşmelerin notları ve tutsakların mektupları
da alındı. Bu nedenle, bu yılki raporu tamamlayamadık” dediler.
Ayrıca avukatlar, ne koşulda olursa olsun müvekkillerinin yanlarında olduklarını belirttiler.

biri olarak hizmete devam ediyor.
Ve diyor ki: “Tetikçi yerine şüpheli
desek daha iyi olur.” Evet devrimciler
hiç kimsenin, ülkenin tetikçisi değildir. Devrimciler halkın savaşçılarıdır, fakat Oral Çalışlar: Sen ve
senin gazeten, Taraf, AKP’nin TETİKÇİSİDİR!
Ancak şunu bilesiniz ki başaramazsınız. Halkımız görüyor ki, kervan yürüyor. Ve her geçen gün daha
da büyüyecek durduramayacaksınız.

Yükselen Devrimci
Öfkemizin Seliyle
Dövüyoruz Düşmanın
Kalelerini
25 Mart günü Ankara’da Dev-Genç’liler,
Ankara Üniversitesi Cebeci Kampüsü’nde
yapılan son baskınlara karşı ozalit asarak
yaşanan hukuksuzluğu
teşhir etti.
Ya p ı l a n
baskınların
kendilerini
yıldıramayacağı söylendi.

İşkencecilerin
Ailelerimizi Etkilemesine
İzin Vermeyeceğiz!
2 Nisan günü Dersim’de, lise öğrencisi
iki Halk Cepheli’nin evine giden polisler,
ailelere Halk Cephelilerin yaptığı pikniğin
fotoğraflarını gösterdi. Ve “Çocuklarınız
DHKP-C’nin derneğine gidiyor” diyerek
korkutmaya çalıştı. Polis aileyle konuşurken,
okullarından gelen Halk Cepheliler;
“Defolup gidin evimizden, böyle demagojilerle kimseyi kandıramazsınız” diyerek
polisleri kovdular.
İşkenceciler, “DHKP-C üyeleri” diye
yazdıkları Dersim Haklar Derneği çalışanlarının ismi olan bir kağıdı da aileye verip,
“Bizler diğer gençlerin ailelerine de gideceğiz” diyerek, aileler üzerinden baskı kurmaya çalışacaklarını da açık açık söylediler.
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Kendini Geliştirmeyen Düzeni Geliştirir
Devrimci Faaliyette İşin
Bölüştürülmesi
Lenin'in Bir Adım İleri İki Adım
Geri kitabında örgütlülüğün bir proleter için ne anlama geldiği şöyle ifade ediliyor: “Proleter tek başına
bir birey olarak hiçbir şey değildir.
Onun bütün gücü, bütün gelişmesi,
bütün umutları ve bekleyişleri örgütten, arkadaşlarıyla birlikte yürüttüğü sistemli eylemden gelir. O
kendini büyük ve güçlü bir organizmanın parçası olduğu zaman
büyük ve güçlü hisseder. Bu organizma onun için temeldir.”(syf:
146)
Bu yüzden egemenler, örgütlülüğe, örgütlü faaliyete karşıdır. Sistemini zayıflatacak kendisine alternatif bir gücün gelişimini engellemek
için her yola başvururlar. Onlar ezilenlerin bir araya gelmesini asla istemezler. Ezilenlerinse kendi kaderlerini belirlemek için örgütlenmekten
başka seçeneği yoktur.
Egemenlere göre herkes kendini
düşünmelidir. Bencillik ve bireycilik
normal davranışlardır. Oysa bu davranışlar sömürü sistemine özgüdür. O
“bireysel özgürlüğü” göklere çıkararak herkesin kendi yolunda tek
başına yürümesini öğütler. Örgütlülüğü, örgütsel faaliyeti tüm topluma
öcü olarak gösterir.
Biz devrimciler, faaliyet yürütürken öncelikle düzenin yarattığı bu
tortulardan kurtulmalıyız. Ve örgütlülüğün ihtiyaçları temelinde çalışmalıyız.
Devrimci faaliyette işlerin belli bir
dönemde yürümesi için iş bölümü
yapmak gereklidir. Bu karmaşayı
önler. Aynı zamanda emeğimizin
daha verimli kullanılmasını sağlar.
Ancak işlerimizin örgüt bakımından bölüştürülmesi yeterli değildir.
Bizim için esas olan örgüt bilincinin
ve örgütlülüğün her işe katılmasıdır.

Her İşi Örgüt Ruhu İle
Yapmanın Önemi
Devrimci faaliyette beraber ya-

ÖRGÜT BİLİNCİYLE
İŞ YAPMAK

pılan işler olduğu gibi tek başımıza
yapmamız gereken işler de vardır.
Yaptığımız hangi türden bir iş olursa olsun yaptığımız işi örgüt ruhu ile
yapmanın önemi tartışılmazdır. Bu
ruh hali, insan ne iş yapıyor olursa olsun yoldaşlarını, milyonları yanı başında hissetmektir. Küçük iş büyük iş
fark etmez. Bu bir ruh halidir.
Bir sokakta dergi satarken, masa
başında yazı yazarken, kapı kapı bir
kampanya örgütlerken, bir parkta
çadır kurarken, bir eyleme giderken
her işi devrim için yaptığımızı hissedebiliyor muyuz? Bunun coşkusunu duyabiliyor muyuz? Yoksa yaptıklarımızı yakınarak, oflayıp puflayarak sıradan bir insanın bir devlet
dairesinde veya bir özel şirkette iş yapışı gibi mi yapıyoruz? Bu sorunun
cevabı bizim yaptığımız işle ne kadar bütünleşip bütünleşmediğimizi de
gösterir. Kendimizi örgütlülüğün bir
parçası olarak ne kadar hissettiğimizi yansıtır. Büyük Direnişimiz de karanfilleşen Fatma Ersoy'un ölüm
orucundayken söyledikleri çarpıcıdır.
“Ödeyeceğimiz bedel bizler için hiçbir zaman tartışma konusu olmadı.
Çünkü biz her şeyden önce zafere ve
devrime koşulluyuz.”
Ancak devrime şartlanmış olanlar yaptıkları işten heyecan duyabilir. Ve işlerini sonuçlandırma azmine ve kararlılığına sahip olabilirler.
Çünkü gerek kişiliğimizde gerçekleştireceğimiz dönüşümler gerekse
toplumsal devrimimiz sonuçlandırdığımız işlerin toplamından doğacaktır.
Düşünmeyen, üretmeyen insanların örgütlü bir organizasyonun daimi bir parçası olabilmesi imkansızdır. Vurdumduymazlık, düşünce ve
öneri üretiminde yavanlık, çalışmada isteksizliğin yaşanması ciddi bir
sorundur. Bu ruh haliyle yürütülen bir
faaliyetten sonuç alınması beklenemez. Bu ruh hali sorgulanmaya muhtaçtır.
Ancak kimi zaman coşkuyla sarıldığımız, başarmak istediğimiz iş-

lerden istediğimiz, sonucu alamadığımız da olur. Yani yaptığımız her işten sonuç alamayabiliriz. Bu durumda karamsarlaşıp vaz mı geçeceğiz? Elbetteki hayır.
Öncelikle bir başarısızlıkla karşılaşmışsak bunu alt etmenin mutlaka bir yolunun olduğuna inanmalıyız.
Örgüt ruhuyla hareket etmek bunu
gerektirir. Dayımız "Kongre Raporu"nda şöyle der: “Yenilebilirsiniz.
Yenmesini öğreneceksiniz. Zayıf
düşebilirsiniz, kalkmasını öğreneceksiniz...”
Öyleyse biz de sonuç alamamanın
nedenlerini araştırmakla işe başlayabiliriz.
Birincisi; geçmiş deneylerden
yeteri kadar ders çıkartabiliyor musunuz? Buna bakmalıyız. Çünkü
geçmiş deneylerden çıkarılan dersler ışığında işlerimize yön vermek
bizi aynı hataları tekrarlamaktan
kurtarır.
İkincisi; işlerimiz yeterince ciddiye almayarak gerekli çabayı sarf etmeden kendimize körü körüne bir güven mi duyuyoruz? Bu hem kendimizi kandırmak hem de çevremizi yanıltmak, gerçekleşmeyecek beklentilere sokmak demektir. Kendimize
duyduğumuz güvenin somut bir zemini olmalı.
Üçüncüsü; nedenlerini bulmadan sonuçları değiştirmeye mi kalkıyoruz?
Örneğin bir matematik probleminin nasıl çözüleceğini bilmeden
çözmek ve doğru sonucu ulaşmak imkansızdır. Sonuç alamadığınız işlerin
nedenini bulmadan ilerlemek, karanlıkta el yordamıyla yürümeye
benzer. Ki neyle karşılaşacağımız
tamamen tesadüflere bağlıdır.
Sonuç olarak; devrimci faaliyetimizi daha da büyütmek istiyorsak;
1- İşlerimizi örgüt bilinciyle ele almalıyız.
2- Coşkuyla çalışmalıyız.
3- Her işimizden sonuç almayı hedeflemeliyiz.
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benzer. Eğer o
yolu iyi tanıyor
ve her girişini,
çıkışını biliyor
isek yapacağımız değerlendirmeler ve alacağımız kararlarla doğru sokaklara girip orada
emin adımlarla ileriye yürümeye devam ederiz. Yok eğer bilmiyor, tanı-

Ders: Karar Almak
Sevgili Devrimci Okul Okurları
Merhaba. Bugünkü konumuz “Karar
Almak.”
Konumuza Gündüzler ve Geceler romanından bir bölümü aktararak başlayalım:
"...Almanlar üçüncü saldırılarını özellikle buraya yöneltmişlerdi. Dört, beş tankla depoya
iyice yaklaştıkları zaman top mermileriyle duvarda açılmış gediklerden doğrudan doğruya tank
toplarıyla ateşe başladılar. Alman otomatik tüfekçileri duvar gediklerinden içeri daldılar ve on beş
dakika sonra ise depodan son silah
sesleri duyuldu. Saburov'un ilk aklına gelen, hemen oracıkta, gündüz gözüyle bir saldırıya geçmek ve depoyu geri almaktır. Ama kendini tuttu.
Mantıklı bir karar aldı: Bütün ateşi
deponun gerisinde toplamak ve karanlığa değin oraya Almanların büyük kuvvetler kaydırmasını önlemek,
sonra da askerin kendine güveninin
arttığı, gece savaşlarına alışkın olduğu bir zamanda, yeni karanlık basınca karşı saldırıya geçmek... Böylece kuvvet yetersizliğini de karşılamış oluyordu" (Gündüzler ve Geceler, K. Simanov)
Hayat aldığımız kararların toplamıdır. Gün içerisinde bile onlarca karar alırız. Yaşamımızın birçok kesitinde mutlaka, küçük-büyük, bir karar alma zorunluluğuyla karşı karşıya da kalmışızdır. Çünkü her koşulda düşünmek ve bir karar almak devrimci için zorunluluktur.
Düzen yerine devrimcilik kararı almamız, zaaflarımıza karşı savaşarak
devrimci kişiliği tercih etmemiz, hedeflerimiz ve daha birçok tercih bir
kararın pratiğe yansımasıdır.

Çünkü bir savaştayız ve savaşta
kararlar, emir ve talimatlar sorgusuz
yargısız yerine getirilmelidir.
Savaş içinde çeşitli yargılar yürütmek, yorumlar yapmak vb. kararsızlığı büyütür. Örgütü kararsız yani
savunmasız bırakır.
Düşman bizim yargıya varmamızı beklemez. Tartışma, yorum, değerlendirme, eleştiri karar uygulandıktan sonra yapılmalıdır.
Yani önce yapmak, sonra tartışmak gerekir.

Karar Almak,
Cüretli ve
İnsiyatifli Olmaktır
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Karar Almak;
Bir Tercih Yapmaktır!
Karar almak bir yolda yürümeye
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mıyor ve doğru yolu bulacağımıza yürekten inanmıyorsak gireceğimiz yer
bir çıkmaz sokak ve o yolun bitişi olacaktır.
İşte karar almak yaşamımızda
böyle belirleyici bir role sahiptir.
Çünkü karar almak; bir sonraki adımlarımızın yönünü belirler.
Bir devrimci aldığı kararlar doğrultusunda bir mücadele hattı izler.
Çalışmalarını bu kararlara göre belirler, plan-programını bu çerçevede
oluşturur.
Karar almak; sorumluluk almaktır. Aldığın sorumluluğu büyük bir
ciddiyetle yerine getirmektir... Karar
almak, bir işin yarısını yapmak demektir. Çünkü karar almak, o işin nasıl yapılacağının, sonrasında nelerin
olacağının belirlendiği yerdir. İşin
başarılı olup olmaması burada alınan
kararlara bağlıdır. Çünkü sonuçlar da
o kararlarda belirlenir.
Gündüzler ve Geceler kitabındaki bu örnekte de görüldüğü gibi orada alınacak karar o bölgedeki savaşan
geleceğini, savaşan Sovyet askerlerinin yaşamını, o bölgedeki zaferi ya
da yenilgiyi belirleyecektir.
Karar almak hayati bir öneme
sahiptir. Ölüm ve yaşam, zafer ve
yenilgi, başarı ve başarısızlıklar
alınacak kararlarda gizlidir.
Bir kez karar alındıktan sonra o
alan veya birim o kararı her ne pahasına olursa olsun uygulamalıdır.

Kararsızlık Gözü Kapalı

Yürümektir!
"Kararlılık keskin bir bıçağa
benzer, bir kerede ve dümdüz
keser. Kararsızlık ise kör bir bıcak gibi keserken parçalar ve
yırtar" diyor Van me Keithen.
Evet, kararsızlık atılacak adımların tereddütle ve korkuyla atılmasına
neden olur.
Kararsız insan tüm işlerini beyni
ve yüreği ile değil gözü ve kulakları
kapalı el yordamıyla yapar. Kafasında bin bir türlü soru vardır. Bu yüzden işine odaklanıp çıkış yolları bulmak yerine o sorulara takılır.
Bir türlü karar alamaz.
Kendine güvenmez, ya yanlış yaparsam kaygısıyla hiçbir sorumluluk
üstlenmez. Ben bilmem diyerek kenara çekilir, kafa yormaz, düşünmez, yöntem üretmez.
Çünkü cüreti yoktur. Yanlış yapsam bile öğrenir doğruya çeviririm
diye düşünmez. Yanlış karar ihtimalini de göz önüne alıp adım atma cesaretini göstermez.
Kararsızlık en kötüsüdür. Kararsızlık yerine bir şekilde karar vermek, karar vermeyi öğrenmek gerekir.

Karar Vermenin
Önündeki Engeller
Nelerdir:
1-Mekanik düşünme tarzına sahip
olmak
2-Deneyimsizlik
3-Yanlış karar alacağım baskılanması
4-Sorumluluk duygusunda geri-
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leme...
O halde çözüm bellidir.

Nasıl aşacağız:

Karar alırken mantıklı
düşünmeliyiz. Koşulları, var olan
durumu, ilke ve kurallarımızı göz
önüne almalıyız. Mesela
insanlarımıza dair aldığımız her
kararda o kişinin eğitim durumunu,
konumu, yaptıklarını ve
yapamadıklarını, samimiyetini,
çevrede yaratacağı etkiyi,
mücadeleyi geliştirip
geliştirmeyeceğini, yani o kişiyi ve
ona bağlı kişilerin gelişimini kıstas
almalıyız.

1-Bilgimizi artıracağız.
2-Biz olarak düşünmeyi
öğreneceğiz. “Bizim örgütümüz”, “bizim çıkarlarımız”
diye düşünmek.
3-Kendimize sorular sormak.
Kararsız insan iradesiz insandır. İradeyi güçlendirmek
için emek vermek ve cüretli
olmak gerekir. Cüretin kaynağı ise ideolojik netliktir.
Yani ideolojimizi öğreneceğiz, bilgimizi artıracağımız
dolayısıyla inancımız ve güvenimiz
gelişecek.
Kararsızlık bir alanda yapılan çalışmayı her zaman sekteye uğratır.
Çünkü orada işlerin yapılması hep
başkalarına bağlıdır. İnisiyatifli olma
yoktur. Mesela bir mahallede polis
saldırdığında ve arkadaşlarımızı gözaltına aldığında bir gösteri örgütlemek,
bir basın açıklaması yapmak için
başka birisini beklemeye gerek yoktur. O ise karakolun önünde oturma
eyleminin ya da bir gösterinin kararını kendi almaz. Bu da işleri daha da
yavaşlatır, en önemlisi de düşmana zaman kazandırır ve o kişinin pasifleşmesine neden olur. Böyle durumlarda hemen bir karar alıp onu hayata geçirmeliyiz. İnisiyatifli olmalı, o cüreti
göstermeliyiz. Bunun için de önce istemeliyiz! Çünkü irade ve cüreti yaratacak ve kişiyi karar alabilme noktasına getirecek olan istemektir! İstediğimizin ne olduğunu bilmediğimizde gerekli tavrı alamayız.

Doğru Kararlar
Almalıyız!
Evet, karar almak cüret ve inanma
işidir. Kişinin kendine, yoldaşlarına ve
örgütüne olan güvenini ifade eder. Her
devrimci karşılaştığı ani olaylarda ya
da gelişmelerde orada yaşananlara
yön verebilecek kararları alabilmelidir. Elbette ki bu karar mücadeleyi geliştiren, savaşı büyüten kararlar olmalıdır.
Düşünmeden, aklımıza gelen ilk

kararı almak bizi doğru yola götürmez. Çünkü o karar gelişigüzel alınmış bir karardır. Üzerine düşünülmeden, kafa yorulmadan, getirisi ve
götürüsü değerlendirilmeden alınan
her karar sonrasında "keşke"leri doğurur. Keşke dememek için doğru kararlar almalıyız.

Bize Yanlış Kararları
Aldıran Nedenler Nelerdir?
Elbette ki her kararımız doğru
olacak demek gerçekliğimizden uzaktır. Biz savaşı savaş içerisinde öğreniyoruz. Yanlış kararlar aldığımız
zamanlar da olabilir. Bu bir daha
doğru kararlar alamayacağız anlamına gelmemelidir. Çünkü yeni kararlarımızı yapılan hata ve eksiklerden
öğrenip, onlardan dersler çıkararak
alıyoruz. Deney ve tecrübeler bu anlamda yol göstericimizdir. Ancak bazen kendi deneylerimizi de yaşayabiliyoruz.
Aldığımız yanlış kararlar kendimize olan güveni sarsmamalı, cüretimizi öldürmemeli. Aksine bize yol
gösteren olmalıdır. Böyle durumlarda kendimize soracağımız ilk soru şu
olmalıdır.
Ben neden yanlış karar aldım?
Birçok nedeni vardır yanlış kararların. Bunları sıralarsak;
1- Düşünmemek, ilke ve kurallara uymamak
2- Yaşanan olaya, alana ya da yapılan işe vakıf olmamak
3- Ne yapacağını bilmemek

4- Kendine güvenmemek
5- Subjektivizm
6- Panik ve telaş yapmak
7- Korku ve kaygılar
8- İradeli ve inisiyatifli
olmamak, başkalarının etkisinde ya da başkalarına bağlı
kalmak.
9- İnanmamak, istememek
10- Ana halkayı kaçırmak
Ve akla gelebilecek daha
birçok zaaf ve eksiklik bizim
yanlış kararlar almamıza neden olmaktadır.
Karar alırken mantıklı düşünmeliyiz. Koşulları, var
olan durumu, ilke ve kurallarımızı göz önüne almalıyız. Mesela insanlarımıza dair aldığımız her kararda o kişinin eğitim durumunu, konumu, yaptıklarını ve yapamadıklarını,
samimiyetini, çevrede yaratacağı etkiyi, mücadeleyi geliştirip geliştirmeyeceğini, yani o kişiyi ve ona
bağlı kişilerin gelişimini kıstas almalıyız.
Momuş-Uli savaştan kaçan, üstelik korkusundan kendini yaralayan bir
başçavuşun idam edilmesi kararını aldığında şunları söylüyordu;
“Ben bir komutanım. Çocuklarım
var. Ben öz oğlumu öldürdüm. Gözümün önünde yüzlerce oğlum vardı. Mecburdum. Bir zorluğu kanla
damgalamak durumundaydım. İhanet edene af yok ve olmayacak. Bütün askerlerin anlamasını diliyorum. Bir kere korktun mu, düştün
mü, ihanet ettin mi, af yoktur. Her
ne kadar affedilmesi dilense de...”
(Moskova önlerinde)
Evet, Momuş-Uli bu kararı alırken
daha yeni olan Sovyet askerlerinin
eğitimini düşünüyordu. Savaşın kurallarını ve disiplini öğretmeye çalıştığı taburunda yaşanan ilk ihanetti ve orada alacağı karar sonraki ihanetlerin önünü kesmesiydi. Bu karar
savaşın gidişatını belirleyecek bir
karardı. Asker bu karara göre şekillenecek, eğitilecekti. Momuş-Uli bunların hepsini düşünerek hainin kendi
mangası tarafından kurşuna dizilmesi kararını aldı. Ama kitabın farklı bir
bölümünde anlatılan başka bir savaş
kaçkınına verdiği ceza ise aynı de-

UMUDU SELAMLIYORUZ!

Sayı: 359

Yürüyüş
7 Nisan
2013

35

Kentsel Dönüşüm Değil Yerinde Islah İstiyoruz
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İstanbul’da Küçükarmutlu’da 1400 dönümlük bir
alan “Risk Alanı” ilan edilerek, yıkımlara zemin hazırlanmasının ardından mahallede kurulan Halk Komitesi’nin
çalışmaları devam ediyor. Fatih Sultan Mehmet ve Baltalimanı mahalleleri adına yıkımlara karşı kendi taleplerini
sıralayan Halk Komitesi, talep dilekçesini Sarıyer Belediyesi’ne verdi.
6306 sayılı kanun ve yönetmelik hükümlerine dayanılarak 20.01.2013 tarihinde resmi gazetede yayınlanan
kararla Küçükarmutlu’nun “Riskli Alan” ilan edilmesine karşı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Sarıyer Belediyesi’ne bir protokol gönderdi. Halkın katılımını engelleyen
ve halkın evlerini gasp etmeye dönük olan bu protokole karşı Halk Komitesi’nin talepleri şöyle:
“1- 20.01.2013 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan
“RİSKLİ ALAN” kararı kaldırılmalıdır.
2- Halkın katılımını içermeyen hiçbir protokol, anlaşma
ve sözleşme imzalanmamalıdır.
3- Barınma hakkı kapsamında değerlendirilerek konut ve iş yeri olarak kullanmakta olduğumuz arazilerin
yerleşimcilere devri sağlanmalıdır.
4- FSM ve Baltalimanı Mahallesi sakinleri açısından
faydalı olabilecek ve gerçekten halkın yararına işletilebilecek tek proje yerinde ıslah projesidir. Bu proje, mahallelerimizin yapısı bozulmadan ve ihtiyaçlar gözetilerek, altyapı, yeşil alan ve yolların yeniden düzenlenmesi ve konut ve iş yerlerimizin zeminlerinin güçlendirilmesi ile mümkün olacaktır.
5- Yerinde Islah projesinin uygulanabilmesi ise halkın katılımı ile oluşturulabilecek ve içerisinde mimar, mühendis ve şehir plancılarının da bulunduğu bir komitenin
kurulması ile mümkündür.”
Halkın katılımı ile oluşturulmamış her türlü projeden
kaçınılması ve taleplerinin yerine getirilmesini isteyen
Halk Komitesi, bu çalışmaya meslek odalarının, hukukğildi. Orada belirleyici olan ise yine
o askerin ve çevresindeki askerlerin
eğitimini, savaşın durumu ve buna
bağlı gelişen koşullar olmuştur.
Aldığımız kararlar savaşı büyüttüğünde doğru kararlar olur. Bunu göz
önünde bulunduran herkes doğru ve
hızlı kararları almakta zorlanmaz.

Her Karar Bir
Talimattır!
Savaşan bir örgütün insanları için
her karar bir talimattır. Çünkü savaş
ilke ve kurallar çerçevesinde deney ve
tecrübelerden yararlanılarak alınan kararlarda yürür.
Bir eylem sırasında yakalanan ve
tutuklanan her savaşçının ardından
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çuların ve halkın oluşturduğu bir heyetin de dahil edilmesini istedi.

Yalanlarla Halkı Kandırmalarına,
Evlerimizi Yıkmalarına İzin Vermeyeceğiz
AKP, gözünü Küçükarmutlu’ya dikmiş durumda.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, bizzat kendisi Armutlu’ya gelerek, halkı kentsel dönüşümün yararına inandırmaya çalıştı. AKP’nin Armutlu’ya yönelik bu
ısrarının arkasında, rant bulunmaktadır. Halkın direnişini bildikleri için de içeriden girerek, halkın birliğini yıkmaya çalışıyorlar. Bu amaçla Sabah gazetesinde “Armutlu’da Anlaşma Sağlandı” başlığıyla bir haber yayınlandı. AKP, Sarıyer İlçe Başkanlığı tarafından yaptırılan
habere göre, Küçükarmutlu halkı ile Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı arasında anlaşma yapıldı. Mahalleden 80
“akil adamla” anlaşılarak, halkın “rızasının” alındığını yazan Sabah gazetesinin yalan haberi üzerine mahalle muhtarları yalanı teşhir ettiler.
AKP Sarıyer İlçe Başkanlığı, Poligon'daki Amatörler
Evi'nde 80 AKP’linin katılımıyla bir toplantı düzenledi.
80 AKP’liyi mahalle halkı gibi gösteren AKP, “Sorunu
çözdük, kanaat önderleriyle anlaştık” diyerek yıkımları
başlatmak için zemin hazırlamaya çalışıyor.
Halk Komitesi, AKP’lilerin katıldıkları toplantılara giderek yalanlarını teşhir ederken; mahalle muhtarları da
kendilerinin işgalci değil hak sahibi olduklarını belirterek, AKP’nin yalan haber yaptırdığını söylediler. Evlerini yıktırmak için AKP ile herhangi bir anlaşma yapmadıklarını açıklayan muhtarlar; “Mahallede anlaşma sağlanmış, uzlaşılmış, 80 akil adam kabul etmiş vesaire... Böyle bir şey yok. Hepsi yalan. Kimsenin bu olaydan haberi dahi yok. Muhtarlarla, derneklerle, hiç kimseyle yapılmış
bir anlaşma falan yok. Hepsi yalan ve kasıtlı haber” dediler.

başka eylemlerin yapılması, polise
kimlik gösterilmemesi ve silahla cevap verilmesi alınan kararların bir sonucudur. Bu karar her savaşçı için bir
talimattır.
Gözaltında direnmek, düşmanın
dediği hiçbir şeyi yapmamak, keyfi
hiçbir uygulamayı kabul etmemek
yine alınan kararların pratiğe yansımasıdır.
Bir baskın sonrası gözaltındakilerin sahiplenilmesi, baskına uğrayan
yere diğer alanlardan insanların gönderilmesi, hemen bir pankart asılması veya eylem yapılması, baskının her
tarafta teşhir edilmesi... alınan bir karardır ve her Cepheli için bir talimattır.
Her devrimci, kararların önemini

bilerek savaşır. Bu nedenle her kararı bir talimat gibi görür ve onu tartışmasız yerine getirir.
Devrimci hareket her yeni süreçte yeni kararlarını yaratır. Savaşı bu
kararlarla büyütür. Devrimci hareketin her kadrosu, savaşçısı, sempatizanı, çalışanı bu kararlarla yeni süreci
örer. Bugünün en önemli kararı silahlı
mücadeleyi yükseltmek, adalet için
hesap sormaktır!
Bu karar her Cepheli için bir talimat, yerine getirilmesi gereken bir görevdir. Alınacak her karar bu karara
hizmet etmeli savaşı büyütmelidir.
Sevgili devrimci okul okurları
haftaya başka bir konuda görüşmek
üzere... Hoşçakalın.
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Chavez İktidarı Barışçıl Yoldan Sosyalizme
Geçilemeyeceğinin Kanıtıdır!
Devrim Silahla Yapılır, Silahla Korunur!
Bölüm 2

Halkların Tek Kurtuluşu Silahlı
Mücadeledir!

Venezuela’da Chavez iktidarını
incelemeye yazı dizimizin ikinci bölümü ile Venezuela tarihine bakarak
devam ediyoruz.

Venezuela Tarihinde
Simon Bolivar:
Chavez iktidarının en büyük sembolü olan Simon Bolivar, Venezuela
ve Güney Amerika'nın tamamında
"kurtarıcı" olarak anılan tarihi kahraman ve önderdir. Bolivar ismi kıtanın tamamını birleştiren, halklar
arasındaki kardeşleşmeyi ve ortak
geçmişlerini hatırlatan bir semboldür.
Simon Bolivar, 1783'te, Venezuela'nın bugünkü başkenti Caracas'ta
doğdu. 1830'da Kolombiya'nın Santa
Marta adasında yaşamını yitirdi. Güney Amerika'ya yerleşmiş aristokrat
bir aileden gelir. İspanya Kraliyet
Ordusu'nda teğmen olan Bolivar,
Francisco Mirada'nın 1800'de İspanyol sömürgeciliğine karşı başlattığı
bağımsızlık hareketine katılır ve bu
savaş içinde "kurtarıcı" ünvanını alan
önderlerden ünlüsü olur. Mirada'nın
ardından bağımsızlık savaşının önderliğini üstlenir. Bir çok savaşın ardından 1821'de İspanyol ordusunun
Carabobo'da yenilgiye uğratılması
ile Venezuela, Ekvador ve Yeni
Granada bölgelerinde Büyük Kolombiya devleti kuruldu. Bolivar
yeni devletin ilk başkanı ilan edildi.
Simon Bolivar bütün Amerika'nın
özgürleştirilerek sömürgeciliğin tüm
kıtadan atılmasını istiyordu. Hayali
kıta halklarının tek ve güçlü bir
devlet etrafında birleşmesiydi. Kurtarıcı ordu Bolivar önderliğinde İspanyol sömürgecileri üzerine yürümeyi tekrar başlattı ve bu son büyük
savaşta And Dağları aşıldı, Şili ve

Peru'da özgürlüğüne kavuşturuldu.
Bolivar Güney Amerika'nın bağımsızlıkçı güçlerini birleştirmişti, ancak
özgürleşen devletlerin bir federasyonda birleştirilmesinin ilk adımı
olan Panama Kongresi düşünü gerçekleştiremedi. Bolivar ilerleyen verem hastalığına rağmen bir anayasa
kaleme aldı ve bu anayasa Bolivya
tarafından benimsendi. Bolivya, ülkenin kurtarıcısı olduğu için Simon
Bolivar'ın anısına "Bolivya" adını
aldı. Simon Bolivar 1830'da muhalifleri tarafından başkanlıktan düşürüldü ve Venezuela, Kolombiya'dan
ayrıldı. Bolivar’ın ölümünün ardından boy gösteren iç çekişmeler ve
savaşlar kıtanın birleşmesi değil daha
da bölünmesine neden oldu. Bolivar'ın
sömürgeciliğine, köleliğe son veren,
ezilen ırklara ayrıcalıklar tanıyan bildirisi egemen sınıflar tarafından yok
sayıldı. Güney Amerika'daki iç savaşlar sömürgeci devletlerin müdahaleleriyle 1900'lerin ilk yarısına kadar devam etti.

Venezuela'nın Kara
Günü Petrolün
Bulunması
Venezuela'da petrol ilk olarak
1914'te keşfedildi. Bu tarihte ülke
nüfusunun yüzde 70'i kırsalda yaşıyor
ve ülke gelirinin yüzde 80'ini tarım
üretimi oluşturuyordu. Venezuela tarım alanında kendi kendine yetebilen
bir ülke ve önemli bir tarımsal ürün
ithalatçısıydı. Ancak 50 yıllık zaman
dilimi bu tabloyu değiştirdi.
Dünyada yaşanan paylaşım savaşlarının ardından petrole olan talep
giderek arttı. Bu yıllar Venezuela
üretiminde petrolün başrolü almaya
başladığı süreç oldu. Petrol kuyularının çoğalması, üretimin petrole en-

deksli tekrardan örgütlenmesi tarımsal
üretimin baltalanması sonucunu doğurdu. 1957 yılına gelindiğinde tarımın ülke ekonomisindeki faaliyeti
yüzde 1,9'a tekabül ediyordu.
16. yüzyıldan başlayarak toprağın
büyük toprak sahipleri elinde toplanması ve tarımsal üretimin kakao,
kahve, şeker, pamuk, tütün gibi ticari
ürünlere yönelmesi sonucu toprağını
kaybeden, üretim üzerindeki söz hakkını yitiren, yoksullaşan köylü yığınları bu kez de tarımı çökerten
petrol zenginleri tarafından topraklarını terk etmeye ve göçe zorlandı.
1960'ta kırsal nüfus yüzde 35'e düştü,
1990 sonunda ise yüzde 12'ye kadar
geriledi. Venezuela şehirlerinde büyük
bir nüfus yığılması, aşırı yoksulluk
sorunu ortaya çıktı.
Petrol üretiminin artırılması süreci
aynı zamanda Venezuela'da bağımlılık
ilişkilerinin derinleştirilmesi ve yeni
sömürgeciliğin oturtulması sürecidir. 2. Paylaşım Savaşı sonrası, emperyalizm sömürgecilik metodu geliştirildi. Bu metod "yeni-sömürgecilik" adını aldı. Yeni-sömürgecilik
ilişkilerinin kurulduğu her ülkenin
özgün koşullarına göre ülke üretimi
yeni baştan örgütlendi. Elbette ki bu
örgütleniş emperyalizmin çıkarları
doğrultusunda, bağımlılık ilişkilerini
güçlendirecek şekilde yapıldı. Sanayinin, özellikle ağır sanayinin tasfiyesi, sanayi ürünlerinde emperyalizmin hem pazar alanı hem de bağımlısı
konumuna getirilmesi temel önemdeydi. Örneğin bu süreç Türkiye'de
1945'ler sonrası -yani 2. Paylaşım
Savaşı sonrası- Marshall Yardımları
ile işletildi. Emperyalist tekellere bağımlı montaj sanayi geliştirildi, ağırlıklı olarak ise Türkiye tarım üretiminin tasfiyesi, petrol üretiminin teşviki ve petrol üretiminin artışına
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bağlı olarak tarım üretiminin tasfiyesi
şeklinde gelişti.
Venezuela yüksek petrol gelirleri
ile ihtiyaç duyduğu tarım ve sanayi
ürünlerini emperyalist devletlerden
satın almaya yönlendirildi. Bu iki
önemli sonuç doğurdu. Bir; Venezuela
ihracatta tek ürünün satışına, yani
petrolün satışına bağımlı kılındı. İki,
Venezuela her türlü gıda, tarım ve
sanayi ürünlerinde emperyalist devletlere bağımlı kılındı.
Ülke üretimindeki bu yeniden şekillenişin halk üzerinde yarattığı
sonuç çok ağır oldu. Venezuela, yüksek petrol gelirleriyle ihtiyaç duyduğu
tüm gıda, tarım, sanayi ürünlerini
alabilecekti. Ancak burada can alıcı
nokta petrol gelirlerinin hiç bir zaman
halkın cebine girmeyecek olmasıydı.
Venezuela devleti dahi çıkarılan petrolün yalnızca yüzde 10'unu vergi
olarak alabiliyordu. Tarımın tasfiyesi
sonucu şehirlere göçen büyük nüfus
şehirlerdeki sanayi üretiminin tasfiye
edilmiş olması nedeniyle işsiz kaldı
ve böylelikle Venezuela halkı arasında
"yoksulluk" değil "aşırı yoksulluk"
boy gösterdi. Bunun üzerine bir de
yurt dışından ithal edilmek zorunda
kalınan gıda maddelerinin aşırı pahalı
olması eklendi ve böylelikle petrol
Venezuela için büyük bir lanet getirmiş oldu.

Halkın Büyüyen Öfkesi
Venezuela'da oluşan aşırı yoksulluk doğal bir sonuç olarak halkta
aşırı bir öfkeye yol açtı. Dünyadaki
kimi yeni-sömürge ülkelerle kıyaslanırsa; Türkiye gibi ülkeler yenisömürgeleşme süreçlerinde tarım üretimine yönlendirilmiş ve halkı ne
kadar azgınca sömürülse de bir üretim
alanında istihdam edilmiş, gıda üretimi açısından da belli oranda kendi
kendine yetebilen ülkeler statüsünü
korumuşlardır. Bu durum yoksulluğu
ve yoksulluğun büyüttüğü öfkeyi Venezuela'ya nispeten- azaltan bir
işlev görmüştür. Venezuela ise sadece
bir doğal kaynağını -petrolü- tüketen
ve tamamen üretimsizliğe mahkum
bir konuma itildi. Ve maalesef petrol
yenilememektedir- Gıda sıkıntısı, aç-
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lığın uzun yıllar Venezuela'nın temel
sorunlarının başında yer almasının
nedeni buradan kaynaklanır.
Venezuela yeni-sömürgeleştirildikten sonra ülke yönetimine gelen
tüm iktidarlar "neoliberal politikalar"
adı verilen IMF ve Dünya Bankası
gibi emperyalist kuruluşların dikte
ettirdiği politikaları hayata geçirdi.
Bu politikalar yoksulluğu hızla artırarak yüzde 70'lerin üzerine çıkardı.
Devlet ile emperyalist petrol şirketleri
arasında Venezuela'nın petrol gelirlerinde aldığı payı yüzde 1'e çeken
anlaşmalar dahi yapıldı. 1980'lerin
sonuna doğru halkın tepkisinin iyice
arttığı bir süreçte Carlos Perez, ülke
çoğunluğunu oluşturan yoksul kesimin yaşam koşullarını iyileştirmeyi
vaat etti ve 2 Şubat 1989'da devlet
başkanlığına geldi. Fakat vaatlerinin
aksine 16 Şubat'ta IMF'nin "Yapısal
Uyum Programı"nı uygulamaya koydu. Bu program emperyalist tekellere
büyük yağma olanağı sundu, enflasyonun yüzde 87'ye çıkmasını, ücretlerin yüzde 40 gerilemesini, işsizliğin
artmasını, kamu harcamalarının kesilmesini, aşırı yoksulluğun yüzde
80'i aşmasını, gıda fiyatlarının ani
yükselmesini sağladı. Perez'in politikaları Venezuela halkı için bardağı
taşıran son damla oldu, aynı yıl
yoksul halk ayaklanarak sokakları
doldurdu, krizin yükünü ödememekte
kararlıydılar. Ayaklanmayı durduramayan Carlos Perez, orduyu göreve
çağırdı ve ülke tarihinin en büyük
katliamı gerçekleştirildi. Ordu eliyle
yaklaşık 5 bin kişi katledildi. Katliamın devamını izleyen yıllarda ise
baskı dinmedi, 1993 yılına kadar

Venezuela'daki devrimci
süreç özelinde ordu ve
ordunun konumlandığı
yer her zaman en çok
merak edilen noktalardan
birisi olmuştur. Ordu,
Chavez iktidarına ve onu
destekleyen halk güçlerine
bağlı mıdır, değil midir?
Orduya ne kadar
güvenilebilir?

Carlos Perez yönetimi tam bir faşist
dikta rejimi uyguladı.

Chavez'in Serüveni
Hugo Chavez, 1954 doğumlu melez bir Venezuelalı'dır. 17 yaşında
akademiye kaydolmuş ve daha akademi içerisindeyken bir grup arkadaşıyla "Bolivarianizm" adını verdikleri sol-milliyetçi bir düşünce geliştirmişlerdir. Daha sonraki yıllarda
ise, ordu içerisinde ülkenin tablosundan ve ordunun oynadığı faşist
rolden memnuniyetsiz sol eğilimli
subaylarla gizli bir örgütlenme yoluna
gitmişlerdir. Bu örgütlenme çabaları
1982 yılında "Bolivarcı Devrimci
Hareket (MBR-200)" ismiyle bir örgüte dönüşmüştür. 1989 yılında 5
bin kişinin katliamıyla sonuçlanan
"El Caracazo" katliamı ve faşizmin
baskıları ordu içerisindeki bir çok
kesimi radikalleşmeye zorlayarak
MBR-200 hareketinin daha da güçlenmesini sağladı. Chavez'in önderlik
ettiği bu subaylar örgütlenmesi 1992
yılında askeri bir isyan başlatarak
halkı da ayaklanmaya çağırdı. Chavez
asker-halk birlikteliğini sağlayarak
hükümeti devirmek ve halkçı bir iktidar kurmayı planlıyordu. Ancak,
önemli şehirleri ele geçirseler de hükümeti devirmeyi başaramadılar.
Kuşkusuz bunda en önemli etken,
halkın daha birkaç sene önce kendisini
katletmiş bir ordudan gelen ayaklanma çağrısına şüpheyle yaklaşmasıydı. Ve Chavez halk arasında kendisinin, amaçlarının ilk kez tanınmasını sağlayan ünlü canlı yayın konuşmasının ardından 100 subay arkadaşıyla birlikte tutuklandı.
Chavez'in örgütlediği Bolivarcı
hareket, bağımsızlıkçı ve büyük oranda sosyalizmden etkilenmiş bir harekettir. Venezuela tarihinde Simon
Bolivar'ın yarattığı güçlü bir bağımsızlıkçı kök mevcuttur. Venezuela
toplumundaki her yurtsever bu kökten
beslenir. Chavez ve ordu içerisinde
taraftarı olan subaylar bu Bolivarca
köklerden beslenen yurtsever kesimlerdir. Yine Chavez ve taraftarları
Venezuela'nın yeni-sömürgeleştirilmesine ve bağımlılık ilişkilerinin ku-
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rulmasına bizzat yaşayarak tanık olan
ilk gençlik kesimi olmuştur, bağımlılığa karşı tepkisiz olmamaları doğal
olandır. İkinci olarak bu hareket petrolün getirdiği zenginliğin ve karşılığında oluşan yoksullaşmanın keskinleştirdiği sınıf çelişkileri içerisinde
oluşmuştur. Chavez'in hareketi şekillendirdiği akademi yılları dünyada,
özel olarak da Güney Amerika'da
halk kurtuluş savaşlarının, sosyalist
gerilla hareketlerinin önderlik ettiği
mücadelelerin revaçta olduğu, Küba'nın tüm kıta halklarına güçlü bir
kurtuluş örneği sunduğu yıllardır.
Chavez'in hareketinin sosyalizmden
etkilenmesinin temeli burada yatar.
Bolivarcı hareketin askeri isyanı
sonrasında iyice sarsılan Carlos Perez
bir yıl sonra yolsuzluktan yargılanarak
başkanlıktan azledildi. Tutuklanmasının ardından yargılanma sürecinde
dik duruşuyla halkın daha bir sempatisini toplayan Chavez ve subay
arkadaşları halkın baskısı sonucu
serbest bırakıldılar.
Chavez, örgütlediği Bolivarcı hareketin halk ile bağlar kurması gerektiğini anlamış ve bunun için daha
hapishanede harekete geçmişti. Serbest kaldıktan sonra 1995 yılında
"Anayasa Kongresi Şimdi!" sloganıyla bir kampanya başlatarak bütün ülkeyi dolaştı. 1997'de "Beşinci
Cumhuriyet Hareketi (MVR)" adıyla
bir parti kurdu ve 1998 seçimlerini
yüzde 56'lık bir oyla kazandı. Başkan
olduktan sonra ilk icraatı halka verdiği
sözleri yerine getirmek oldu, tüm
gözler üzerindeydi. Yeni bir anayasa
hazırlandı. Anayasada sosyal adalet,
insan hakları, demokratik haklar yeniden ele alındı. Ve hızla yoksul
halkın durumunu iyileştirecek uygulamalar hayata geçirilmeye başlandı.

Chavez İktidarı ile
Ordunun İlişkisi
Venezuela'daki devrimci süreç
özelinde ordu ve ordunun konumlandığı yer her zaman en çok merak
edilen noktalardan birisi olmuştur.
Ordu, Chavez iktidarına ve onu destekleyen halk güçlerine bağlı mıdır,

değil midir? Orduya ne kadar güvenilebilir?
Chavez ordu kökenli bir önderdir
ve ordu içinde önemli bir örgütlenme
yaratmıştır. Bugün de ordu içinde
hafife alınmayacak bir etkisi ve sempatisi vardır. Ancak bu etki çoğunluk
olarak erler ve alt kademedeki subaylar arasındadır. Üst kademedeki
subaylar ne kadar bağlılık gösteriyormuş gibi görünse de içlerinden
çok fazla işbirlikçi çıkmaktadır.
Önemli bir kısmı emperyalizm tarafından eğitilmiş, göreve getirilmiştir
ve yakın geçmişte halkı katletmiş
bir ordunun komutanlarıdırlar. Nitekim Chavez'de üst kademedeki generallerin çoğunluğuna güvenemeyeceklerini söylüyor.
Chavez iktidarının ordu ile verdiği
ilk önemli sınav 11 Nisan 2002'de
yaşandı. Chavez'in halkçı politikalarına karşı ABD ve Venezuela oligarşisi harekete geçmekte gecikmedi.
Ordunun içindeki işbirlikçi komuta
kademesi eliyle Chavez devrilip hapsedildi.
ABD darbeye aktif bir şekilde
katıldı. Bir Amerikan uçak gemisi
ve denizaltısı Venezuela karasularına,
Amerikan helikopterleri ve casus
uçakları hava sahasına girdi. Ancak
Venezuela halkı gecekondulardan
indi ve iki gün boyunca savaşa
hazır bir şekilde ayaklandılar. Darbecilerin planını bozan beklenmedik gelişme ise askerlerin ve alt
kademedeki komutanların halka
ateş açmayı raddederek silahlarını
darbeyi yapanlara çevirmesi oldu.
Kimi yerlerde askerler daha fazla
insanı ayaklanmaya çekebilmek için
gecekondulara çağrılar dahi yaptı.
İki günün sonunda ABD'nin işgal
planı bozuldu, darbe püskürtülmüş
ve Chavez tekrar başkanlık koltuğuna
oturtulmuştu. 2002'de ordu önemli
bir sınavdan geçti. Bu sürecin sonunda
Chavez iktidarı değil, büyük oranda
ordu içindeki işbirlikçi komutanlar
tasfiye edildi.
Ordudaki bu dönüşüm nasıl sağlandı? Emperyalizm yeni-sömürgeleştirdiği her ülkenin ordusuna özellikle önem vermiştir. Ordunun yeni-

den şekillendirilmesi ve işbirlikçileştirilmesi yeni-sömürgeciliğin tahsisi
ve korunması için kritik önemdedir.
ABD bunu ağırlıklı olarak; askeri
ve teknik bağımlılığı sağlayarak, ikili
anlaşmalar, askeri yardımlar, paktlar,
üsler ve ordunun eğitimini eline
alarak başarmıştır. Yeni-sömürgelerin
subay ve personelleri Amerikan askeri
okullarında, ulusal bilinci yok edilerek, koyu bir anti-komünizm, devrim düşmanlığı ve Amerikan hayranlığı ile yetiştirilirler. Ancak orduların işbirlikçileştirilmesi her ülkede
aynı oranda ve hızda tamamlanamamıştır, ülkelerin ulusal özellikleri ve
özgün koşulları farklılıklar yaratmıştır.
Venezuela özelinde ele alınırsa, işbirlikçileştirmenin tüm komuta kademesinde başarılamadığını söylemek
mümkündür. Ordu içerisinde ulusal
değerlerini yitirmemiş subaylar bulunmaktadır, bunun en radikal örneği
de Chavez önderliğindeki Bolivarcı
subaylar hareketi MBR200'dür.
Hugo Chavez, Venezuela Ordusu'ndaki güç dengesini iyi analiz
edebilmiştir. Kendi tabanı haline getirebileceği subay ve erleri başkanlık
döneminde halkla, Venezuela devrimci hareketinin gerçek itici gücü
olan yoksul halkla kaynaştırmaya
çalışmıştır. Bu amaçla "Bolivar 2000"
adıyla bir proje hayata geçirmiştir.
Proje ordunun tüm birimlerine yoksul
halkın sorunlarını çözeceği sosyal
projeler tasarlama ve hayata geçirme
yükümlülüğü getirmiştir. Sıkı bir şekilde hazırlanan planlarla askerler
ordu kaynaklarını kullanarak, halk
ve halk örgütlenmeleriyle içiçe çalışarak yollar yapmış, konutlar inşa
etmiş, askeri hastanelerde halk tedavi
edilmiş, gecekondulara alt yapı hizmeti götürülmüş, askeri uçak ve helikopterlerle halka taşımacılık hizmeti
sunulmuş, balıkçılık, tamircilik gibi
kurslar açılmış, halka iş olanakları
sağlanmış, askeri mühendisler-teknik
personel halkın ihtiyaçları için seferber edilmiş ve bunlar gibi onlarca
uygulama gerçekleştirilmiştir.
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Bu Halk, Bu Vatan Bi̇zi̇m! Kahrolsun Faşi̇zm Kahrolsun Emperyali̇zm!
Zali̇mler Oldukça İsyan Edenler,
Zulüm Sürdükçe de İsyanlar Olacaktır!

Gürcü Abdünnebi̇ İsyani (1649)

Dünden
D ünden Bugüne Anadolu'da

Saraylar Var Oldukça
Adaletsizlik Son Bulmaz

HALK İSYANLARI
HALK KAHRAMANLARI

Sayı: 359

Yürüyüş
7 Nisan
2013

30

Nazım Hikmet, bir şiirinde halk
için “Topraktan öğrenip/kitapsız bilendir” der. Halkın topraktan öğrenip
kitapsız bilmesi, bilgeliğindendir. Ve
bu bilgelik, toprağa kanla yazılan
tarihi bilgiyi de içerir. Ki halkın
özündeki tarihsel bilgi, sömürü ve
zulme karşı "Gayrı Yeter!" deyip
isyan etmenin zorunluluğu ve meşruluğudur.
İşte bu bilgelikle davranan Anadolu'nun emekçi halkı, 1649 yılında
isyan edip Osmanlı Devleti’nin başkenti İstanbul'un üzerine yürümüş,
Üsküdar'a kadar gelip savaşmıştır.
Gürcü Abdünnebi önderliğindeki
isyandır bu.
Abdünnebi, Niğde taraflarında tımar sahibi bir sipahi ağasıydı.
(Tımar, belirli görev ve hizmetler
karşılığında kişilere verilen, yıllık
geliri 3 ile 20 bin akçe olan tarım
arazisidir. Sipahi, işte bu araziyi işletirken yanında da savaş zamanı orduya katılacak belli sayıda atlı asker
besleyen kimsedir.)
Abdünnebi, arazinin işletme hakkı
olarak yüz bin kuruş peşin vermiş,
otuz bin kuruşu da sonradan ödemiştir.
Ancak, otuz bin kuruş ödenmemiş
sayılıp yeniden istenince, Abdünnebi
bu avantayı vermedi.
Gürcü Abdünnebi'nin maruz kaldığı haksızlık, daha büyük bir adaletsizliğin küçük bir parçasıydı aslında. Ve halk, o büyük adaletsizlikten
öyle bıkmıştı ki, artık "Meşeden meşeye çıktım köşeye/ Divriği kadısı
kanlar işeye" gibi düzenin yargısına
lanet eden türküler söylüyordu.
Abdünnebi'nin maruz kaldığı haksızlık tepkisi ile halkın adaletsizliğe,
zulme, sömürüye yönelik öfkesi bir-

leşir ve isyan başlar...
***
Anadolu'da yaşanan halk isyanlarında kimisinin kıvılcımını geçmişte
Osmanlı’nın yerel yönetiminde yer
almış kişiler çakmıştır. Bu kıvılcım,
sömürü ve zulüm bozkırında yaşamaya mahkum edilen halk saflarına
düşer düşmez isyan ateşi hızla yayılmıştır.
Bu isyanlara, her ne kadar, bir
dönem Osmanlı bürokrasisi içinde
yer almış kişiler önderlik etmiş olsa
da, esas olan yoksul halk kesimlerinde
zulüm ve sömürüden kurtuluş umudu
yaratmış olmalarıdır. Önderliğin geçmiş niteliğinden öte, kalkıştıkları isyanın yarattığı bu umut, halk tarafından sahiplenilmiştir.
Osmanlı, halkın gözünde ceberrut
ve sömürgendir. Ekmede, biçmede
yoktur ama halkı soyup soğana çevirmede vardır. Bu soyguna itiraz
edene de zulmeder. Hal böyle olduğu
içindir ki, yoksul halk kesimleri,
zalim ve harami olarak gördüğü Osmanlı'ya karşı isyan kıvılcımını kim
yaktıysa onun ardına düşmüştür.
Gürcü Abdünnebi'nin önderlik ettiği isyan da bu şekilde başlayıp gelişmiştir.
***
Abdünnebi, harekete geçmeden
önce, bütün malını mülkünü satar.
Elde ettiği parayı çevresinde toplanan
halk güçlerinin silahlandırılmasında
ve çıktıkları sefer boyunca, isyan ordusunun giderlerinin karşılanmasında
harcar. "Ya Zafer Ya Ölüm!" diyerek
yola çıktığı bellidir. Öyle ki; Niğde'den yola çıkmadan önce, karısıyla
da boşanıp vedalaşır. Geride kendini
bağlayacak hiçbir şey bırakmaz.
İsyan bayrağı kaldırılıp harekete
geçilince, zulüm ve sömürüye içten

içe öfke duyan değişik halk kesimleri,
isyan ordusuna katılarak öfkelerini
dışa vurmaya başladılar.
Kısa süre içinde, Abdünnebi güçleri seksen bin kişiye ulaştı. İçlerinde
Katırcıoğlu gibi Celaliler ve kimi
Anadolu sipahileri de vardı. Bu denli
kalabalık bir güç olmalarına rağmen,
geçip gittikleri yerlerde halkın ne
canına ne de malına zarar verdiler.
Çünkü, onlar, ganimet elde etmeye
çıkmış halk düşmanı bir ordu değillerdi. Halka asla zarar vermediler.
Osmanlı'nın saray tarihçisi Naima
bile, Abdünnebi güçlerinin bu özelliğini ifade ederek şöyle der: "...bile
gelenlere (beraber gelenlere) harçlık
verip, yolda ekmek, yemek, yem ve
buna benzer şeyleri parasıyla alıp
asla fukaraya eziyet ettirmezdi."
Sadece bu tavır bile, Abdünnebi
hareketinin niteliğinin anlaşılmasına
yeterlidir. Niğde'den İstanbul'a doğru
ilerleyen binlerce kişilik askeri bir
güç söz konusu ve bu güç, geçtiği
yerlerdeki halka zarar vermiyor. Savaşçısının yemeğini, atının yemini
kılıç zoruyla değil, karşılığını ödeyip
alıyor. Ki haksızlığa karşı çıkanların
haksızlık yapmaması, temel bir ilke
olarak, Anadolu'nun isyan tarihinin
köklerinde vardır. Sömürü ve zulmün
üstüne yürüyenlerin amaçlarının netliğini gösteren davranış biçimi, halka
zarar vermeme konusunda tavizsiz
oluşlarıdır.
Açık ki; Abdünnebi, geçtiği yerlerdeki halkın elindeki avucundakini
kılıç zoruyla alıp halka zarar verseydi,
halktan destek bulamazdı. Ama tam
tersi oldu. Geçtiği yerlerde ki katılımlarla önderlik ettiği halk güçlerinin
safları büyüdü. Öyle ki, hareketin niteliği Anadolu’dan İstanbul’a, yoksulların saraya yürümesine dönüşmüştü
artık.
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Dalgalar gibi yürüyordu halk
güçleri, yürüyorlardı bir umudun
peşinde. İstanbul'a yaklaştıkça saflar
sıklaşıyor, umut büyüyordu. Sömürü
ve zulmün merkezine, haremlerinde
zevk-ü sefa sürülen, divanlarında
kara fermanlar yazılan saraya doğru
ilerliyordu halk güçleri.
İstanbul'a yürümeye cüret etmeleri, bunu göze olmaları, isyanın
özündeki bilincin somutlanmış halidir. O da şudur ki; saraylar var oldukça adaletsizlik son bulmayacaktır.
Paşalar, beyler, kadılar ve hatta
padişahlar değişiyor ama sömürü
çarkı hiç değişmiyordu. İşte şimdi
o çarkın merkezine, başkentine yürüyordu Anadolu’nun emekçileri.
Ki İstanbul'un üzerine yürümek Ya
Zafer'e Ya Ölüm'e yürümek demekti...
***
Osmanlı güçleri, isyan ordusunun
önüne Anadolu'da çıkmayı göze alamaz. Abdünnebi güçleri İstanbul'a
yaklaşınca Tavukçu Paşa komutasındaki ordu Kocaeli'ne gönderildi.
İsyancıları burada karşılamak için
hazırlık yaparak siperler, hendekler
kazdılar. Ancak, halk güçlerini bu
şekilde durduramayacağını anlayan
Tavukçu Paşa, İstanbul'a geri döndü.
Anadolu'nun binlerce yoksulu silahlanıp Abdünnebi'nin ardına düşmüş ve her adımlarında sarayı, tahtı
titreterek ilerliyorlardı. Fethetmek
istedikleri İstanbul'dan çok, sömürü
ve zulmün işgali altındaki kendi hayatlarıydı aslında. Buraya kadar bu
umutla gelmişlerdi. Şimdi onları ne
hendekler ne de siperler durdurabilirdi. Kılıç korkusunu kendi ellerine
kılıç aldıklarında yenmişlerdi çoktan.
Osmanlı sarayı, üzerlerine gelen
isyan güçlerini durdurma görevini
doğrudan sadrazam Murat Paşa'ya
verdi. Üsküdar tarafında siperler
kazdırıldı. Bu bir ölüm kalım savaşı
olacaktı, bu yüzden İstanbul'da eli
silah tutan herkes Üsküdar'a gönderildi. Şehirde olağanüstü günler yaşanıyordu. Ekmek satışları sınırlan-

Abdünnebi, Bulgurlu'da yaşanan
mış, her şey beklenen büyük çarsavaştan sağ çıkıp uzaklaşır. Ama
pışmaya göre ayarlanmıştı.
Kırşehir Sancakbeyi İshak Bey'in
5 Ağustos 1649 tarihinde halkın
baskınıyla Karapınar'da yakalanır.
isyan bayrağı ile sarayın padişahlık
Başı kesilip İstanbul'a gönderilir...
sancağı Üsküdar, Bulgurlu'da karşı
***
karşıya geldiler.
Anadolu yoksullarının adalet araAnadolu halk güçleri ile sarayın
yışı, İstanbul kapılarına gelip dayansa
düzenli ordusunun ilk çarpışmasında
da, isyan bir kez daha kanla bastıOsmanlı ordusu önce bozguna uğrasa
rılmıştır.
da sonra toparlanır. İsyan güçleri
ise, komuta kademesinin birliği koResmi tarihçiler, Anadolu'nun İsnusunda sorunlar yaşamaktadır.
tanbul üzerine bu yürüyüşünden hiç
bahsetmezler. Çünkü, bahsettikleri
Yoksul halk, adalet arayışı içinde
zaman, Osmanlı sarayının Anadokılıcını kuşanıp can vermeyi de göze
lu'nun emekçi halkını ne denli ezip
alarak isyan saflarına katılmıştır.
sömürdüğü, halkın da bu eziyete
Anadolu'nun içinden geçip gelerek
karşı ölümüne isyan ettiği gerçeği
İstanbul'a dayanmıştır. Ancak, isyan
açığa çıkarak şovenist safsataları
ordusunun komuta kademesinde yöbozguna uğratır.
netim birliği sağlanamadığı için, yenilgi kaçınılmaz olur.
Tarihsel gerçek açıktır. Gürcü
Abdünnebi'nin kıvılcımını uzattığı
"Ya zafer ya ölüm" getirecek yüisyan kısa zamanda kitleselleşip,
rüyüşün sonunda zafere ulaşmayan
halkın adalet arayışına dönüşmüştür.
isyan güçleri için, bundan sonrası
Adalet uğruna yola çıkan Anadolu
savaşın doğasına uygun olarak soemekçileri, İstanbul'un üzerine yünuçlanır. Yenilirler ve o gün Bulgurlu,
rümüşlerdir. Çünkü, İstanbul, sömürü
isyancıların kanıyla kızıla keser.
ve zulüm saltanatının merkezidir.
Osmanlı veziri, halk savaşçılarının
Anadolu halkı, isyan bayrağının
kesik başını getirenlere bahşiş vepeşine düşüp silah kuşanarak yürüdü
receğini ilan eder. Bunun üzerine,
halk düşmanlarının üzerine. Ve yüOsmanlı askerleri yakaladıkları herrüyor hala ve yürüyecek, İstanbul
kesin başını keserek getirmeye başlar.
adaletin ve özgürlüğün başkenti
Bir süre sonra, artık kesecek isyancı
olana dek...
bulamayınca, ölmüş olan kendi asker
arkadaşlarının başını kesip getirmeye başladılar.
Bu olay anlaşılınca, kesik başlara
Gürcü Abdünnebi İsyanı
bahşiş verme uyCephelilere Diyor ki;
gulaması bitirildi.
İki ahlaktır as- Sömürü ve adaletsizlik, halkın ayaklanarak
lında bu. Bir yansavaşmasının nesnel zeminidir.
da atının yemini
- Ezilen, sömürülen yoksul halk, güven veren bir
bile karşılıksız alöncü bulduğunda, sömürü ve işgal altındaki hayatını
mayan halk güçkurtarmak için “ya zafer, ya ölüm” der.
leri, diğer yanda
- Sömürü ve zulmün üstüne yürüyen öncünün
bahşiş için ölü argüven vermesini sağlayan temel davranış biçimi,
kadaşının kellesihalka zarar vermeme noktasında tavizsizliktir. Bu
ni kesip getirecek
davranış, amaçların netliğini gösterir. Düşmanın
kadar paraya taahlakından farkını gösterir. Halkın desteğini büyütür.
mah eden Osman- Zaferi getirecek olan temel şartlardan biri de,
lı askerleri iki ayrı
birbirine kenetlenmiş çelik bir komutanlık ve bu
kültürün savaşıkomutanlığa kenetlenmiş çelik bir ordudur.
mıdır aslında yaşanan.
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EMPERYALİZM KATLİAMLARLA,
İŞBİRLİKÇİ UŞAKLARIYLA SURİYE HALKINA
DİZ ÇÖKTÜREMEYECEK!
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ABD ve işbirlikçileri, haydutlara
kimyasal silah vererek Suriye halkını
katletmeye devam ederken Arap Birliği
de işbirlikçiliğini daha da büyüterek
emperyalizme uşaklık ve hizmette
sınır tanımadığını gösterdi. Arap Birliği’ndeki üyelik sandalyesine Suriye’nin resmi ve meşru temsilcisi olarak
emperyalizmin tetikçiliğini yapan işbirlikçi katilleri oturttular.
Halkları katleden baş düşman emperyalistler, Suriye’ye özgürlük getiriyoruz adı altında Suriye halkına
karşı işbirlikçi hain güruhuna kimyasal silah vererek Suriye halkını
katletmektedirler.
19 Mart 2013 tarihinde 14:40 sularında, Beşar Esad’ı devirmek için
emperyalizmin işbirlikçisi silahlı
gruplar, kimyasal madde içeren
bir roketi Khan El-Assal bölgesine
ateşledi. 16 kişiyi öldürdüler ve 86
kişiyi yaraladılar.
Enformasyon Bakanı Ümran elZoabia saldırıdan Katar ve Türkiye’yi
de sorumlu tuttu. El-Zoabi, devlet
televizyonuna yaptığı açıklamada,
‘saldırının yaşanan gerilimi ciddi ölçüde artırabileceği’ uyarısında bulundu.
Kimyasal silah kullanan işbirlikçi
hainleri korumak için olayların failleri
muğlak bırakılmaya, hatta üstü örtülmeye çalışılmaktadır. Bu kimyasal
silahları veren ABD, Türkiye ve diğer
işbirlikçi ülkelerdir. Ve bu silah transferinde CIA TARAFINDAN TÜRKİYE’NİN HAVAALANI KULLANILDIĞI AÇIĞA ÇIKMIŞTIR.
Suriye halkının direnişi karşısında
acizleşen ABD, sözde bu silahlara
karşıdır.. ABD ve NATO, Suriye halkına karşı suç işlemeye devam etmektedir. Birleşmiş Milletler ve
diğer insan haklarını koruyanlar nerede? Bu örgütler de emperyalizmi
aklayan birer suç örgütüdürler. ABD
ve işbirlikçiler Suriye halkını katlemeye devam etmektedir.
Suriye’de geçtiğimiz günlerde
Kürt kökenli din adamı Ramazan

EL MUTİ’nin BAAS Partisi’nin yanında yer alması yani emperyalizmin
karşısında olması katledilmesine yeterliydi. Ve işbirlikçi hainler saldırı
sonucu Ramazan El Muti ve yanında 40 kişiyi katlettiler.

Emperyalizmden Özgürlük
Beklemek Ölü Gözünden
Yaş Ummaktır
Diğer yandan emperyalizm ve
gerici işbirlikçi Arap iktidarları muhalifleri Suriye’nin resmi temsilcisi
görerek meşrulaştırdığı bir süreçten
PYD’nin Halep’te Suriye ordusuna
saldırması, Abudullah Öcalan’ın
PYD’ye gönderdiği mesajın etkili
olduğunu göstermektedir.
“YPG’den Halep’te sert Misilleme: 11 Asker Öldü.
Batı Kürdistan Halk Savunma
Birlikleri (YPG), Halep’te (…) Suriye
rejim ordusuna karşı sert misillemede
bulundu. YPG savaşçılarının bir tankı
hedef aldıkları misillemede tank imha
edilerek en az 11 asker öldürüldü.”(02
Nisan 2013, ANF)
Bu saldırıyla emperyalizme ne
mesaj verildiği ortadadır. PYD yeniden şekillendirilmek istenen Suriye’de, Irak’ta olduğu gibi işbirlikçi
bir “özerk” bölge yönetimi kazanmanın hesabını yapmaktadır.
Emperyalizmin egemenliği sürsün
tekellerin kasaları dolsun diye Suriye’deki emperyalist saldırlar sonucu
1 milyondan fazla Suriyeli memleketlerini terk ederek başka ülkelerde
açlık ve sefalet koşullarında yaşamak
zorunda bırakılmış.
İşte, emperyalizmin vereceği özgürlük ve demokrasinin ne olduğunun
en yakın bir örneği.

ABD’nin “ARAP
BAHARI” ve
Sipariş Başkanları
Emperyalizmin Orta Doğu’daki
BOP projesi sipariş edilen başkanlarla

işletilmektedir. “Arap Baharı” adı
altında halkları ve muhalif yönetimleri
diktatör diye ilan ederek hunharca
katlederek yerine işbirlikçi özel yetiştirmelerini yönetime getirmeye çalışmaktadır:
1- SURİYE Geçici Hükümeti’nin
başkanlığına getirilen Gassan HİTO:
Kürt kökenli Amerikan vatandışı ve
eşi Amerikalı hıristiyan.
2-MISIR’lı Müslüman Kardeşler
Cumhurbaşkanı MUSRİ: Amerikan
vatandaşı ve NASA’da çalışıyordu.
3- LİBYA’da Kaddafi yerine getirilen Abdülrahim El Kib: Amerikan
vatandaşı.
4-ABD İşgalinden önce IRAK
hükümetinin başbakanlığına hazırlanan Iyad Allavi ise hem ABD hem
de İngiltere vatandaşıydı.
5- SURİYE’de savaşın başlamasıyla İstanbul’da kurulan ilk Suriye
Ulusal Konseyi’nin ilk başkanlığına
atanan Hırıstiyan Burhan Galyun
Fransız vatandaşıydı.
6-TUNUS’ta seçimleri kazanan
islamcı EL Nahda’nın lideri Gannuşi
20 yıldır İngiltere’de yaşamaktaydı.
İşte “Arap Baharı”nın özü özeti
budur. Amerikan işbirlikçisi iktidarları
işbaşına getirmek. Ve Orta Doğu
halklarını istedikleri gibi sömürmek.
Ancak bunların hepsi emperyalistlerin masa başı planlarıdır. Suriye
halkı 3 yıldır direniyor. 100’ün üzerinde emperyalist ve işbirlikçi devlet
Suriyeli işbirlikçilere her türlü desteği
veriyor. Esad iktidarını yıkmak için
her türlü katliamı yapıyorlar. Yine
de Esad iktidarını yıkamadılar. Suriye
halkının direnişini bitiremediler. İşgal
ve saldırılarla direnişi kırabilirler ancak yok edemezler.
Suriye halkının direnişi bir kez
daha göstermektedir ki, emperyalizmin kadri mutlak değildir.
Halklar direnerek emperyalistlerin
ve işbirlikçilerin her türlü saldırılarını
boşa çıkaracak güce sahiptir.
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Basından

Akşam gazetesi
yazarı Hüsnü Mahalli’nin 2 Nisan tarihli
aşağıdaki yazsını olduğu gibi yayınlıyoruz. Bu tablonun
tek sorumlusu emperyalizm ve işbirlikçileridir. Başbakan Tayyip
Erdoğan tam bir ikiyüzlülükle
“Eset” zulmünden bahsediyor. Bu
tablonun en büyük sorumlularından
biri de Tayyip’tir.
***

Hüsnü Mahalli
02.04.2013
DRAM
Bir milyon kadar Suriyeli farklı
ülkelerde göçmen hayatı yaşıyor. Tıpkı Irak 2003'te işgal
edildiğinde Suriye'ye göç etmek zorunda kalan 3 milyon
Iraklı gibi. İnsanlar evlerinden, ailelerinden ve dostlarından
uzak. Tüm yükü kadınlar ve çocukları taşıyor.
İş bununla da kalmıyor. Başka ülkelerde kamplarda
ya da kamp dışında yaşayan Suriyeli kadınlara erkekler
musallat olmuş durumda. Nasıl mı? Ürdün'de özel arabulucular türemiş. Militanların dul ve genç eşleri, Suudi
Arabistan ya da Körfez ülkelerinin yaşlı erkekleriyle
evlendiriliyor. Dul istemeyenlere bekar ve yaşları 13-20
arasından değişen kızlar bulunuyor. Onların fiyatı biraz
daha yüksek: 1000-2000 dolar civarında. Ürdün'deki
kamplara gidenler, arabulucuları rahatlıkla görebilir.

Şeyh Karılarıyla Evlilik
Türkiye'deki kamplardan da benzer haberler geliyor.
Kamptaki genç kızlar, genç ya da yaşlı erkeklerle zorla
evlendiriliyor. Bazılarına da Türk koca bulunuyor. Suudiler
henüz Türkiye'deki kamplara ulaşamadı. Fetva üzerine
fetva veren şeyh ve imamlar, çatışmada ölen erkeklerin
dul eşleriyle evlenilmesini istiyor. Kamp gibi zor koşullarda
yaşamakta olan dul bir kadının başka şansı da yok; gelenekleri başka türlü davranmasına izin vermiyor.
Savaştan kaçarak Mısır'a giden Suriyelilerse çok daha
farklı durumda. Ev, iş ve aş bulamayan Suriyeli aileler
genç kızlarını satıyor. Hem de utanç verici paralar
karşılığında... Resmi bilgilere bakılırsa, 12 bin kadar
Suriyeli kız Mısırlılarla evlendirilmiş ya da satılmış...
Hem de 100-200 dolar karşılığında. Suriyelilerin kaçmak
zorunda bırakıldığı Lübnan ve Irak'ta da durum pek
farklı değil.
Ama esas dram Suriye içinde. Esad'a karşı savaşan
farklı grupların şeyhleri, iktidar yanlılarının kadın ve
kızlarının kaçırılmasını, onlara tecavüz edilmesini istiyor.
Militanlar da şeyhlerinin fetva ve emirlerini kıracak
değil ya!!! Bir başka dram da, Kaideci El Nusra gibi
radikal İslamcıların kontrol ettiği bölgelerde yaşanıyor.
Bu grupların şeyhi, gözüne kestirdiği genç kızları emrinde

Amerika’ya Uşaklık Yapanların Dini de,
İmanı da, Ahlakı da Ancak Böyle Olur
“Fars Haber Ajansı'nın haberine göre, Suudi Arabistanlı
bir müftü Suriye’deki muhalifler için 'iğrenç' bir fetva
verdi.
Bu fetva iç savaş yaşayan Suriye'de kadınlara tecavüzün
önünü açıyor. Üstelik de 15-16 yaşındaki kız çocuklarını
bile hedef haline getiriyor.
Şeyh Muhammed El Arifi, mücahitler diye andığı muhaliflerin Suriyeli kadınları kısa süreliğine hatta birkaç
saatliğine kendi nikahlarına geçirebileceklerini ileri sürdü.
Şeyh El Arifi fetvasında, söz konusu mücahitlerle
Suriyeli kadınların bu şekilde evlenmelerinin çarpışan bu
milislerin cinsel ihtiyaçlarını giderebileceğini, dolaysıyla
Suriye lideri Beşar Esad iktidarına karşı daha azimli savaşmalarına yardımcı olabileceğini dile getirdi.
14 YAŞIN ÜSTÜNDEKİ KADINLAR
El Arifi, söz konusu milislerle bu şekilde evlenmeyi
kabul eden Suriyeli kadınlara da Cennet vaadinde bulunan
bu fetvasında ayrıca, böyle bir nikahın 14 yaşın üzerindeki
kız ve kadınları kapsadığını söyledi.
TECAVÜZLERİN KAPISINI AÇTI
Savaşlarda sıkça yaşanan tecavüz vakaları Suriyeli
kadınların da kabusu. Şeyhin 'İslam dinini kullanarak'
verdiği bu fetva da kadınlara tecavüzün kapılarını sonuna Sayı: 359
kadar açtı.
Yürüyüş
Üstelik reşit olmamış çocuk yaştaki kızlar da Suriyeli 7 Nisan
muhalif askerlerin 'tecavüz' hedefi haline getirildi.” (Fars
2013
Haber Ajansı)
savaşan yabancı (23 ülkeden gelerek Suriye'de savaşıyorlar)
erkeklerle evlendiriyor. Sonuçta onların da cinsel ihtiyaçları
var!!! 'Vermem' diyen kız babalarının başına gelmeyen
kalmıyor!
Tüm bunlar normal kabul ediliyor. Kimse de Suriyeli
kadınların dramından bir kelime olsun söz etmiyor. Tıpkı
Iraklı kadınların başına gelenleri görmezden geldikleri
gibi. Saddam'ın katliamları ve Amerikan işgali sonucu
Irak'ta dul kalan kadın sayısı bir milyondan fazla. Onlarla
ilgili tek bir haber gördünüz mü?

Kadınsız “Demokrasi”
Batı'nın hedefinde kadın ve çocuklarımız var. Onlarsız
bir toplumun işe yaramayacağını Batı çok iyi biliyor.
Bunu, Suudi Arabistan, Katar ve benzer ülkelerin çağdışı
yönetimleri de biliyor. Bu ülkelerde bırakın kadının
adını, kendisi bile yok. Çocuk yaşında kızlar zorla yaşlı
erkeklerle evlendiriliyor. Hem de ikinci, üçüncü, dördüncü
eş olarak. Şimdi bu ülkelerin kral, emir ve şeyhleri, Suriye'ye demokrasiyi (!) getirmek için milyarlarca dolar
harcıyor.
Suriye'ye getirecekleri demokrasinin ne olacağı belli.
Tıpkı Mısır, Libya, Tunus ve diğer ülkelere getirilen demokrasiler gibi. Hiçbirinde kadın yok. Var olanda da yok!
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AKP İKTİDARI KANSER HASTASI TUTSAK
METE DİŞ’İ ÖLDÜRMEYE ÇALIŞIYOR.
MÜVEKKİLİMİZİ ÖLDÜRTMEYECEĞİZ!

Sayı: 359

Yürüyüş
7 Nisan
2013
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Güler Zere’yi, İsmet Ablak’ı, Abdullah Akçay’ı ve daha onlarca hasta
tutsağı katleden AKP iktidarının hedefinde bu kez Mete Diş var!
Mete Diş, 25 yaşında Kandıra 1
No’lu F Tipi Hapishanesi’nde, kanser
hastası bir devrimci tutsak. 29 Kasım
2010 tarihinden bu yana yaklaşık
2.5 yıldır tutuklu. Tüm devrimcileri
olduğu gibi onu da “yasadışı örgüt
üyeliği”nden yargılıyorlar. Tutuklandığında gayet sağlıklı olan Mete’nin tutsaklık koşullarında ortaya
çıkan hastalığı, Tecrit / Tretman politikalarının uygulandığı F Tipi hapishanelerin yarattığı bir sonuçtur.
Müvekkilimizin yoğun ağrı şikayetiyle kaldırıldığı Kartal Lütfi Kırdar
Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki
muayene sonucunda ‘testis kanserine’
yakalandığı tespit edildi. 5 Mart’ta
acilen ameliyata alınan Mete’ye tümörün tüm vücuda yayılmış olabileceği ifade edildi. İlk raporların ardından Mete’nin yargılandığı İstanbul
12. Ağır Ceza Mahkemesi’ne yaptığımız başvuru ise bilindik gerekçelerle reddedildi. “Suçun vasıf ve
mahiyeti, mevcut delil durumu, üzerine atılı suçun CMK 100. Maddesinde sayılı katalog suçlardan olması” gerekçe gösterilerek kanserin
yayılmasına ve hatta Mete’nin ölüme
terk edilmesine karar verildi.
19 Mart 2013 tarihinde yapılan
duruşmada ise Kocaeli Üniversitesi
Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden
aldığımız raporları sunmamıza rağmen Mete’nin tutukluluk halinin devamına karar verildi. Duruşmada
Mete’nin durumuna dikkat çekmek
isteyen arkadaşları, yoldaşları kendi
tahliyelerini değil Mete’nin tahliyesini
istediler. Fakat yoldaş sevgisi dahi
mahkeme heyetine ağır gelmiş olacak
ki ne Mete’nin ne de başka bir müvekkilimizin tahliyesine karar verildi.
Çok değil bundan 3 yıl evvel Malatya Devlet Güvenlik Mahkemesi

tarafından verilen
hapis cezasının infazını çekmek üzere Elbistan Kapalı
Hapishanes’inde
tutulduğu sırada
Kanser hastalığına
yakalanan Güler
ZERE’nin, gerek
hastalığının geç
teşhis edilmesi gerekse de “tedavi
sırası” ve “mahkum koğuşunda
yer bulunmaması”
gerekçeleriyle teşhis edilmesi gerekse de teşhis edilen hastalığının
tedavisi zamanında başlatılmadı.
Güler’in ölümün kıyısına getirildikten sonra serbest bırakılmıştı.
“Bana dışarıda ölme hakkı tanındı yaşam hakkı tanınmadı”
diyordu Güler Zere. “Daha içeride
onlarca hasta tutsak var. Sizlerden isteğim onların yaşam hakkını arayın” diye vasiyet etmişti
geride bıraktıklarına.
Mete, Güler Zere’nin serbest bırakılması eylemlerinden ölümüne sebep olan AKP iktidarını protestoya
kadar bir çok meşru demokratik eyleme katılmış ve her türlü hak arama
mücadelesinde yerini almıştı. Bugünse Güler’in ardından yeni bir
hasta tutsağın, Mete’nin tedavisinin
engellenmeye çalışıldığını görüyoruz.
Kartal Devlet Hastanesi’nde kemoterapi tedavisine başlanan Mete Diş,
tedavinin ağırlığına ve sağlıklı koşullarda bakıma ihtiyaç duyulmasına
rağmen Maltepe Hapishanesi’nde pis
ve bakımsız olan tekli hücrelerde tutulmuştur. Kemoterapi sonrası baygınlık geçirmesine ve iyi bir bakıma
ihtiyacı olmasına rağmen Maltepe
Hapishanesi’nden Kandıra’ya gidebilmek için dahi açlık grevi yapmak
zorunda bırakılmıştır.

AKP İktidarı hasta tutuklularla
ilgili yeni ve lehe düzenlemeler
yaptığı iddiasında ise de ortaya
çıkan sonuç AKP’nin devrimcilere,
halka düşmanlığıdır. 5275 sayılı
Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin
İnfazı Hakkında Kanun, 16. Maddesinde sadece hükümlüler açısından düzenleme yapmakta ve
hapis cezalarının infazının hükümlünün hastalığı nedeniyle ertelenebileceğini hüküm altına almaktadır. Ancak, bu geri bırakma
kararı, hükümlünün “hastalığının
hayatı için kesin tehlike teşkil
ettiğinin Adli Tıp Kurumunca
belirlenmesi yahut tam teşekküllü
hastanelerin sağlık kurullarınca
düzenlenip, Adli Tıp Kurumunca
onaylanması” halinde alınmaktadır.
24 Ocak 2013 tarihinde kabul
edilen 6411 Sayılı Kanun, infazın
geri bırakılma koşullarını sözde
genişletmiştir. Buna göre; hükümlünün cezasının infazı, “maruz
kaldığı ağır hastalık veya sakatlık
nedeniyle hayatını yalnız idame
ettirememesi ve toplum güvenliği
bakımından tehlike oluşturmayacağının değerlendirilmesi” halinde
geri bırakılabilecektir.
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Savaşan
Kelimeler
CEZAEVİ DEĞİL
HAPİSHANE
Cezaevi; suçluların, suçlarının karşılığı olan cezaya
çarptırıldıkları yerdir. Peki suçlu kimdir?
Kapitalizmin tekelci aşamaya evrilmesiyle birlikte
burjuvazi gericileşir, yozlaşır ve ahlaksızlaşır. Çünkü
tekel demek, tüm dünya zenginliklerini, halkların
varlıklarını, emeklerini, kanını ve canını sömürmek,
ülkelerini işgal etmek, yer altı ve yer üstü zenginliklerine el koymak demektir. Milyarlarca insanın açlığı ve
yoksulluğu üzerinden kasalarını dolduran tekellerin
yozlaşmalarının ve ahlaksızlıklarının sınıfsal temeli
burasıdır. Bu yozlaşma zamanla yaşam biçimine
dönüşerek bir kültür -burjuva kültürü- halini almıştır.
Burjuvazi bu yoz kültürünü topluma yayarak, toplumu yozlaştırmak ve ahlaksızlaştırmak çabasındadır.
Yeni sömürge ülkelerde "suç" toplulukları yaratan bu
kültürdür. Burjuvazi toplumu yozlaştırarak, birincisi,
sömürüye ses çıkarmayan bir toplum; ikincisi ise
bireyci ve bencil bir toplum; üçüncüsü ise, tüketen bir
toplum yaratmak ister. Bireycileşen, bencilleşen ve
yozlaşan insanlar suç işlemeye başlarlar. Tembel,
aylak, yoz insanlar, hırsızlık, fuhuş, uyuşturucu gibi
kolay para kapılarını açmaya çabalarlar. Daha sonra ise
bir şekilde soluğu hapishanelerde alırlar.
İşte tam da burada burjuvazi bu insanları suçlu ilan
eder ve cezalarını çekmek için "cezaevlerine" girmeleri
gerektiğini söyler. Peki bu insanlar niçin suç işlemişler,

Görüldüğü üzere, geri bırakma
kararı koşulları artırılıyormuş gibi
görünse de, “toplum güvenliğini
tehlikeye düşürmemek” olarak
ifade edilen belirsiz bir ibare eklenerek “infazın geri bırakılması
kararı” keyfiyete bırakılmıştır.
Bu ibareden anlaşılan tek şey
“devrimcilerin ölümünü izlemek
ve hapishanede gün gün erimelerine izin vermek”tir. İnfaz kanununun benzer hükümlerinde de
hedeflenen, siyasi tutsakların lehine olan tüm düzenlemelerin, siyasi tutsakları “istisna” kapsamına
sokarak haklarının gasp edilmesidir.

hangi nedenlerle ve hangi koşullarda suç işlemeye
yönelmişlerdir? Bu yozlaşma nasıl ortaya çıkmış, bunu
kimler beslemiştir? Bu soruların cevapları yoktur.
Burjuvazi bu insanları suçlu ilan ederek, toplumun
suça yönelmesinde, yozlaşmasında kendi sorumluluğunu gizlemek istemektedir.
Olayın diğer boyutu ise devrimcilerdir. Oligarşi
devrimcileri suçlu, terörist ilan ederek hapishanelere
koymaktadır. Buralara da cezaevleri demektedir. Yani
devrimcileri topluma karşı suç işlemiş suçlular olarak
göstermek gayretindedir. Oysa gerçekte suçlu olanlar
halkın emeğini sömüren, yaşam hakkını elinden alan,
ülkemizi emperyalistlere peşkeş çekenlerdir. Halka
karşı suç işleyenler devrimcileri suçlu ilan edemezler.
Devrimcilerin özgürlükleri adaletsizce, haksızca ve
zaman zaman burjuva hukukunun dahi tanınmadığı
koşullarla ellerinden alınmaktadır. Yani hapsedilmektedirler. Bu nedenle de cezaevi değil hapishane diyoruz.
Cezaevi kelimesi, düzenin tüm suçlarını örtbas
eden, yozlaşmanın, kirlenmenin tüm sorumluluğunu
bireylere atan, devrimcileri de düzeni karıştırmak,
huzuru bozmak isteyen teröristler olarak suçlamaya
çabalayan bir kelimedir. Bu nedenle burjuva hukukçuları cezaevi diyebilirler.
Ancak biz biliyoruz ki halka karşı işlenen her türlü
suçun, esas sorumlusu tekelci burjuvazi ve onun kapı
bekçisi iktidarlar ve beslemeleridir. Bu nedenle onlar
bizi suçlu ilan edemezler. Ne biz devrimcileri ve ne de
burjuvazinin yozlaştırma politikasının sonucu ile suç
işleyenleri suçlu ilan edemezler. Esas suçlu burjuvazi
ve onun yardakçılarıdır.
Sonuç olarak suçlu olmayanların çekecekleri bir
cezaları yoktur. Haksız ve adaletsiz yere tutuklananlar,
tutsaktırlar ve tutuldukları yerlerde cezaevleri değil
hapishanelerdir.

AKP iktidarının tüm bu ayak
oyunlarının, devrimci düşmanlığının
yanında müvekkilimiz Mete Diş’in
serbest bırakılması ve tedavisine düzgün koşullarda devam edebilmesi
için ne adli tıp raporuna ne affa ne
ertelemeye gerek yoktur. İstanbul
12. Ağır Ceza Mahkemesi her an
tahliye kararı verebilecek yetkiye sahiptir. Buna rağmen mahkeme, topu
Adli Tıp Kurumu’na atarak Mete’nin
hastalığının giderek ilerlemesine göz
yummuştur. Kanser hastalığının tedavi
edilmemesi durumunda yaratacağı
sonuç en az bizim kadar Mahkeme
Heyeti tarafından da biliniyor olmasına karşılık bu tutum açıkça cinayete
teşebbüs etmektir.
Yargı yoluyla halkı, devrimcileri

Sayı: 359

Yürüyüş
7 Nisan
2013

sindirmeye çalışan AKP iktidarının
hasta tutsakları tecritte katletme politikası sürmektedir. Bu sebeple, müvekkilimiz Mete Diş’in başına gelebilecek her türlü olumsuzluktan türlü
bahanelerle muayene ve tedavi olmasını engelleyen ve sağlık durumu
tutuklu kalmasına engel teşkil ettiği
halde müvekkili tahliye etmeyen
mahkeme heyeti ve asıl olarak devletin hasta tutukluları ölüme mahkum
eden hapishane politikasının sürdürücüsü AKP iktidarı sorumlu olacaktır.
HALKIN HUKUK BÜROSU
Mete Diş’le dayanışma için;
Kandıra 1 No’lu F Tipi
Hapishanesi –KOCAELİ
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Mete Diş’in Başına Gelecek
Her Şeyin Sorumlusu AKP’dir!
Hapishane İdaresi;
Mete’nin Katili Olmayın!
Özgür Tutsaklardan

Sayı: 359

Yürüyüş
7 Nisan
2013
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05.03.2013
tarihinde Kartal
Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne yatırıldım.
Öncesinde kalacağım hasta koğuşunun kapı
anahtarı getirilmediği için bir
saati geçkin bir
süre kapıda bekletildim. Başçavuşa lavabo ihtiyacım olduğunu söyledim. Lavaboyla aramdaki mesafe
bir-iki metre, kelepçemi açmadı. Bir
saat tartıştık. Karar benimdir, ister açarım ister açmam dedi. En sonunda bir
saatlik zamanda kelepçemi açtı. Geçen tartışmada muhtaçsın sen bana
gibi kelimeler kullandı.
05.03.2013 gecesinde mide bulantısı yaşadım. Kaldığım koğuşun kapısını açmalarını söyledim. Kapı bozuk çıktı. Yarım saate kadar kapıyla
uğraştılar. Yine tartıştım ve yine aynı
başçavuştu. En sonunda dayanamadım ve kustum.
06.03.2013: Ailem geldi, kapı
önünde merhabalaştık, içeriye alınmadılar. Savcılık izin vermedi. Gelenlere kapı önünde eziyet çektirildi.
Aynı gün tedaviye başlandı ve Pazar
gününe kadar sürdü. Kemoterapi tedavisi günlük beş altı saati buldu. İlaçlardan kaynaklı yemek yiyemedim,
onun yerine zorda olsa bisküvi, meyve suyu ve su kullandım.
07.03.2013: Ailem ziyarete geldi
ve diğer günler ise savcılık tarafından
izin verilmedi. Akrabalarım geldi,
kapı önünde bakmaları bile engellenmeye çalışıldı, onca insana eziyet

ettiler. Kolumdaki ilaçlar ve serumum
bittiğinde hemşirelerin bazen çok
geç geldiği zamanlar oldu. Hatta bir
defasında bir buçuk saate yakın bir zamanda geldi. Nedenini sorunca “Paşam benim bir tek hastam sen değilsin, yukarıda mide kanaması geçiren
biri var” cevabını aldım.
11.03.2013: Bugünü taburcu edildim ve Maltepe 1 No’lu L Tipi Hapishanesi’ne sevk edildim. Geldiğim
günden beri tekli hücrede kaldım. Havalandırması bir saatti. Kaldığım
hücrenin butonu çalışmıyordu. Kapıyı
dövmem gerekiyor, yarım saatte gardiyan geliyor. Butonu başgardiyana
söyledim, sadece söylememle kaldı.
İlaçların etkisiyle halsizlik, baygınlık
geçirdim. Kimsenin umurunda bile
değildim. Yemek saatleri çok dengesiz öğle yemeği 11:00’da akşam yemeği ise saat 14:00’da veriliyor.
İçme suyu bitince Pazartesi günü
kantine dilekçe yazdım ve hastalığımdan dolayı temiz su içmem gerektiğini belirttim, fakat içme suyu
Cuma günü geldi.
13.03.2013: Bugün Kartal Eğitim
ve Araştırma Hastanesi’nde 1. kür ilaç
tedavim vardı. Akşamdan hastaneye gitmem gerektiğini bildirdiler, fakat hastane için gelen olmadı. Gardiyana hastanem olduğunu söyledim, oda bana “varsa gelirler” cevabını verdi, fakat gün boyu gelen olmadı.
14.03.2013: Başgardiyanı çağırdım, o da neden götürülmediğimi
bilmiyordu. Revir yahut hastaneden
öğrenip daha sonra bir gardiyanla ilaçlarımın Avrupa’dan geldiğini ve şimdi hastanede olmadığını bildirdi. Diğer günler halsizlik bitkinlikle geçti.
20.03.2013: 2. kür ilaç tedavisi almak için tekrar aynı hastaneye gittim.
Tedavi gördüğüm ilaç yine gelmediği için kemoterapi tedavisi olamadım.

Doktora durumu detaylı anlattım.
Tekli hücrede ağır koşulda kaldığımı
beni ertesi güne sevk etmesini istedim.
Aksi takdirde açlık grevine başlayacağımı söyledim.
21.03.2013: Kocaeli’ye sevkim
yazıldı. Hastane öncesinde maltada
yürürken gardiyan tarafından elimin
cebimden çıkartılması istendi. Asker
olmadığımı söyleyerek elimi cebimden çıkarmadım. Uzun tartışma yaşadık. Bir ara gardiyanla burun buruna
geldik. Elindeki kapı açma demirini
sallayarak konuştu. Ben de dövecek
misin o zaman döv, tutanağını tut dedim ve gardiyana “Benim seninle bir
işim yok, tavrım sana değil” dedim.
Yine de olayı kişiselleştirdi. Sonra o
kadar alınmıştı ki “O zaman ben de
seni nasıl arayacağım o zaman görürsün” dedi. Çevremde gardiyanlar
toplandı.
21.03.2013: Doktora sevkim yapılmadı. Çağırdığım başgardiyana
koşullarım ağır ve kötü olduğunu
söyledim. Her defasında derhal sevkimin yapılmasını istedim. Hapishane savcısına da belirttim, fakat
yazdığım dilekçelerin gidip gitmediğinden emin değilim.
21.03.2013: Gün boyu savcılıktaydım. Akşama doğru sancılar giderek arttı. Kaldığım hücrenin yan tarafında bulunan adli arkadaşlar kapıları dövmeye başladılar. Kapıyı
06:00’da dövdüler, 06:10 da gardiyanlar geldi. Rahatsızlığımı belirtip
112’yi çağırmalarını söyledim. Adli
arkadaşlar “Adam ölüyor kanser hastası” deyince gardiyan, “Biz ona sizden daha iyi bakarız” cevabını verdi.
06:50’de bu sefer başgardiyanla
birlikte geldiler. Tekrardan gelip neyimin olduğunu sordular. Burada
gardiyanla tartıştım. Başgardiyan nasihat vermekten başka bir şey yapmadı.
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07:00’de kapı açıldı ve kapı altına götürüldüm. 07:20 de kapı altının
kapısına vurup aracın nerede kaldığını
sordum. Gardiyan gayri ciddi tavır takınıp gülerek, “Devletimiz konforlu
yer hazırlamış” gibi söylemlerde bulundu. “Burada da insanın ve tutsakların hiçbir önemi yok” deyince o da
gülerek cevap verdi.
08:00’de jandarma geldi. Ring
aracıyla muayeneye götürüldüm, kelepçe takıldı. Hapishaneyle hapishanenin kampüsündeki hastane arasındaki mesafe beş dakika sürdü ama benim toplam gitme sürecim iki saat sürdü.

Hastane dönüşünde X-Ray cihazında ellerimi çıkartmamı söyleyen
gardiyan kasten arama işkencesi yaptı. Öcünü almak için yaptığını belli
etti. Ben de eline ne geçti, bir şey kazandın mı deyince “sus” dedi. Susup
susmayacağıma sen belirleyemezsin
deyince kolumdan itmeye çalıştı. Elini itince daha da saldırganlaştı. Saldıracaksan saldır, soruşturma açacaksan aç diye tartıştım. Benim sorunum seninle değil idarenizin dayatmasıyladır deyince yine buranın
kuralı vardır uyacaksın dedi. Sonra diğer gardiyan gelip bu gardiyanı yolladı. Bunlara da tavrımın kendilerine
olmadığını söyledim.

Evlatlarımızı Zalimlerin Elinde
Bırakmayacağız! Zulmün Elinden
Çekip Alacağız!
TAYAD’lı Aileler, kanser hastası olan özgür tutsak Mete Diş’in
serbest bırakılması talebiyle bir kampanya başlattı. Kampanyanın ilk eylemi 1 Nisan günü Taksim Tramvay Durağı’nda gerçekleştirildi.
“Hapishanelerdeki Hasta Tutsak Evlatlarımızın Katledilmesine İzin Vermeyeceğiz!” ve Mete Diş’in resminin olduğu “Kanser Hastası Mete Diş Serbest Bırakılsın” yazan pankartın açıldığı eylemde, ilk olarak TAYAD’lı Nuri Cihanyandı söz alarak: “Bu
ülkenin hapishanelerinde 400 hasta tutsak ölümü beklemektedir.
Bu iktidarı demokrasi yalanlarıyla, yargı paketleri ile hastaları bırakacaklarını söylüyor. Gerçekte ise içerideki insanlar hastalıkla, ölümle boğuşmaktadırlar. Bunlardan birisi de Mete Diş’dir. Mete
iki buçuk yıldır hapishanededir. Hapishanedeki tecrit koşularından dolayı kanser hastalığına yakalanmıştır. Bizler TAYAD’lılar
olarak hasta tutsaklar kampanyasını bugün buradan başlatmış oluyoruz” diye konuştu.
Mete Diş’in, bulunduğu F Tipi hapishanesinde ağır baskı, işkence ve tecrit koşullarından dolayı kanser hastalığına yakalandığını belirten Cihanyandı, “Evladımız Mete Diş, tedavisinin yakın hapishanede yapılması için yaptığı başvurular kabul edilmeyince, açlık grevi yapmak zorunda kaldı” dedi.
Diş’in yargılandığı davanın son duruşmasında, hastalığına rağmen tahliye edilmediğinin belirtildiği açıklama, her Cumartesi günü
saat 19.00’da Taksim Tramvay Durağı’ndan Galatasaray Lisesi’ne
yürüneceği duyurularak
bitirildi.
Eylem, “Kanser Hastası Mete Diş Serbest Bırakılsın”, “Hasta Tutsaklar Serbest Bırakılsın”,
“Devrimci Tutsaklar
Onurumuzdur” sloganları ile sona erdi.

Akşam sevkimin olmadığını öğrenince 22.03.2013 tarihinde açlık
grevine girdim. Üç günlük hapishane idaresi ve savcılığına neden açlık
grevine girdiğimi belirttim.
İstihkak hakkında şeker, su ve limon istedim, fakat cevap gelmedi.
Akşama doğru sevkimin çıktığını
söylediler. Akşam beşe doğru hapishaneden çıktık.
Ayrıca o haftanın Pazartesi günü
revire çıkmak istiyorum diye dilekçe
yazdım, fakat revire götürülmedim.
Müdürle görüşmek için dilekçe yazdım, müdürle görüştürülmedim.
Mete Diş

AKP, Özgür Tutsakların
İradesini Teslim Alamayacak
Kürkçüler F Tipi Hapishanesi’nde 28 Mart
günü devrimci tutsaklardan Mehmet Bıldırcın,
Mustafa Abacı ve Mehmet Doğan kendi iradelerinin dışında, keyfi bir şekilde Ceyhan M Tipi
Hapishanesi’ne sürgün edildiler. Hapishanede
bulunan diğer devrimci tutsaklar ise bu durumu
“Sürgün, Sevklere Son, Keyfi Uygulamalara
Son” sloganlarıyla protesto etti ve savcılığa suç
duyurusunda bulundu. Sürgün sevk, bir hafta
sonra görüşe giden ziyaretçiler tarafından öğrenildi.
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İşkencecileri İçimizde
Barındırmayalım
Malatya Halk Cephesi, Malatya’daki sivil polis araçlarının plakalarını açıklamaya devam
ediyor. Son olarak 31 Mart’ta yapılan açıklamada, işkenceci polislerin araba modelleri ve plakaları liste halinde sunuldu.
Açıklamanın devamının geleceğini belirten
Malatya Halk Cephesi’nin yayınladığı liste şöyle:
“- 44 EP 437 - Hyundaı Accent (BEYAZ) Genellikle Malatya BDP İl Binası Önünde Bekliyor
- 44 AU 368 - Hyundaı Accent (BEYAZ)
- 44 AH 902 - Hyundaı Accent (BEYAZ)
- 44 AY 867 - Hyundaı Accent (KOYU GRİ)
- 44 KU 596 - Ford Tourneo (GRİ)
- 44 KZ 524 - Ford Tourneo (GRİ)
- 44 FH 053 - Ford Tourneo (GRİ)
- 44 AC 585 - Ford Tourneo (GRİ)
- 44 AS 321 - Ford Tourneo (BEYAZ)
- 44 AN 912 - Renault 19 Europa (BEYAZ)”

UMUDU SELAMLIYORUZ!
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AKP’nin Kontra Basını Yine “Kanser Hastası” Safsatalarına Sarıldı

“Kanser” Sizin Hastalıklı Beyinlerinizin
Ürünüdür!
Vazgeçin “Kanser” Safsatalarından

HİÇBİR SAVAŞÇIMIZ KANSER DEĞİLDİR!
öğrenilen DHKP-C’lileri polis her yerde arıyor.” (Yeni
Şafak, 26 Mart 2013)
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Devrimci Halk Kurtuluş
Cephesi Basın Bürosu’nun Ankara’da
Adalet Bakanlığı ve AKP Genel Merkez Binasına yapılan eylemler üzerine
bazı AKP yanaşması gazetelerde çıkan Cephe savaşçılarının “kanser”
olduğuna ilişkin yaptığı 28 Mart
tarih ve 409 sayılı Basın Bülteni’ni
yayınlıyoruz.
***
Eylemlerimiz karşısında acizleşen
AKP ve onun kontra basını klasikleşen “kanser hastası” yalanına sarıldı
yine. Sizin hastalıklı beyinleriniz ancak bu kadar çalışıyor değil mi?
19 Mart tarihinden Ankara’da
Adalet Bakanlığı ve AKP Genel Merkezine bombalı ve Lawlı eylem gerçekleştirdiği iddia edilenler hakkında
AKP’nin kontra basınından Yeni Şafak gazetesi 26 Mart tarihli haberinde
şöyle yazmış:

“Law silahlı teröristlerin
canlı bombaya dönüştüğü
bilgisi Ankara polisini harekete geçirdi. Eylemcilerden
Biber’in kanser olması, Karataş’ın da eşinin intiharından dolayı ruh sağlığının
yerinde olmamasından ötürü
böyle bir eylemi gerçekleştirmeleri için örgütten talimat
aldıkları tahmin ediliyor...
Ruhsal durumu bozuk olduğu
38

Eylemleri yapanların bu isimler
olup olmadığı bile belli değil ama
kanser olduğu belli… İsmine bakarak
teşhisi koyuyorsunuz hemen.
Devrimcilere “kanser hastası”,
“ruhsal durumu bozuk” diyerek neyi
ispatlamaya çalışıyorsunuz?
Size göre “sağlıklı bir kişi neden
ölümü göze alsın” değil mi? Eğer
bir kişi devrimci oluyorsa, ölümü
göze alıyorsa ve hatta feda eylemcisiyse; O, mutlaka “yaşamaktan
umudunu kesmiştir.” Hatta “kanser
hastasıdır, ruh sağlığı bozuktur”
öyle mi? Size göre hiçbir şey için
insan canını feda edemez öyle mi?
Hayır öyle değil AKP’nin kontra
basını…
Sizin inançlarınız bu kadar mı?
Sizin hayatınızda değerli olan hiç
bir varlığınız yok mu?
Sizi din bezirganları… Sizin namusunuz, onurunuz, inançlarınız, dininiz, kitabınız her şeyiniz paradır.
Sizin her şeyiniz sahtedir. Siz herşeyinizi para için satarsınız. İşi bitene
bir tekme atmak sizin dünyanızda
vardır.

Biz Devrimciyiz
Devrimciler Dünyanın En
Onurlu İnsanlarıdır
Devrimciler, onuru için, namusu
için, inançları için, değerleri için,
vatanı için, halkı için, yoldaşları için
gözünü kırpmadan canlarını feda
edebilirler. Devrimciler daha işin başında canlarını tüm halkının, vatanının
kurtuluşu için ortaya koymuşlardır.

Faşizmle yönetilen bu ülkede devrimciliğin can kan bedeli yapıldığını
çok iyi bilirler.
Sizin gibi her şeyini satılığa çıkaranlar, her şeylerini dolara çeviren
din bezirganlarının bir feda savaşçısının canını feda etmesini anlamaları
mümkün değildir.

Devrimciler, Birimiz
Hepimiz İçin, Hepimiz
Birimiz İçin Diyerek
Canlarını Feda Edebilirler
Ya siz halk düşmanları?
Ya siz din bezirganları?
Ya siz kontranın sözcüleri?
Bir başkası için karşılıksız canınızı
değil, tek bir tırnağınızı feda edebilir
misiniz? EDEMEZSİNİZ! SİZİN GİBİLERİN CİĞERİNİ BİLİYORUZ
BİZ!
KANSER HASTALIĞI SİZİN
İÇİN BİR SONDUR.

Tayyi̇p Erdoğan’ın Kanser
Olduğunu Onun İçi̇n
Saklıyorsunuz
Açıklayamıyorsunuz!
Tayyip Erdoğan’ın kanser olduğu
açıklanırsa hiçbir tekel ona yatırım
yapmaz. Destek vermez. İktidarı sarsıntıya girer. Emperyalistlerin, işbirlikçi tekellerin nezdinde Tayyip’in
İŞİ BİTMİŞ demektir.
SİZİN DÜZENİNİZDE İŞİ BİTENİ İKİ GÜNDE HARCARLAR.
“DELİKTEN SÜPÜRÜVERİRLER”
SİZİN DÜZENİNİZDE DÜŞENİN DOSTU OLMAZ. KANSER
OLDUĞU AÇIKLANINCA TAYYİP’İN TEKMEYİ VURURVERİRLER…
ONUN İÇİN KORKUYORSU-
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NUZ VE SAKLIYORSUNUZ!
Devrimciler için ölüm her zaman
hoş gelir sefa gelir… Bizim inançlarımız, değerlerimiz, uğruna savaştığımız düşüncelerimiz, halk ve vatan
sevgimiz… ölüm korkusundan çok
çok önce gelir.
Bir insanımız kanser hastasıysa
onu açıklamaktan çekinmeyiz. Kimseden saklamayız. Onun için kampanyalar yaparız. Biz birimiz hepimiz
için, hepimiz birimiz için canımızı
veririz.
AKP yanaşması gazeteler, bu tür
haberleri özellikle yapıyorlar. Kontrgerillanın gönüllü psikolojik savaş
araçlığını yapıyor dinci gazeteler.

Bunu yaparken de ne kadar alçak
olduklarını ortaya koyuyorlar. Her
şeylerini para için satabileceklerini
ortaya koymaktadırlar. İktidarın önlerine atacağı bir ihale için ne kadar
alçalabileceklerini ortaya kaymaktadırlar.
AKP’nin besleme basını… Vazgeçin bu tür haberlerden. Vazgeçin
devrimcilere çamur atmaktan.
Devrimcileri tanımayabilirsiniz.
Fedayı kavramayabilirsiniz. Ama çok
iyi bilirsiniz ki, gazeteciler yaptıkları
haberleri belgelere dayandırmak zorundadır. Hangi belgeye, hangi bilgiye
dayanarak bu haberleri yapıyorsunuz?
Tayyip’i korkularından, parano-

yalarından bu tür yalan haberlerle
mi kurtaracaksınız? Siz de biliyorsunuz ki Cephe’nin savaşçıları çok
büyük bir cüret, cesaret, inanç ve
feda ruhuyla burnunuzun dibine kadar
gelip devletinizi beyninden vurmaktadır.
Siz devam edin yalanlarla kendi
tir tir titreyen yüreklerinize su serpmeye. Biz sırça köşklerinizi yakmaya
devam edeceğiz…
Kontranın sözcülüğünü yapmaktan
vazgeçin. Zerre kadar gazetecilikle
ilginiz varsa yaptığınız haberleri belgelere dayandırın.

Gazi Devrimcilerin Mahallesidir, Saldırılarınıza Karşı Her Devrimci
İbrahim Çuhadar’ın Hesap Sorma Bilinciyle Çıkar Karşınıza!
AKP iktidarının demokratikleşme söylemlerini sürekli
devrimciler üzerinde bir saldırı takip ediyor. Bir yandan
ekranlardan şov yaparken, diğer yandan da kendine
muhalefet edecek herkese saldırıyor, seslerini kısmaya
çalışıyor.
Son günlerdeki saldırılara, devrimcilere destek veren,
her zaman devrimcilere kapıları açık olan Gazi Mahallesi’nde esnaflara yapılan baskınlar eklendi. Yüzlerce
polis Gazi Mahallesi’nde Halk Cephelilere destek veren
esnaflara baskın düzenledi.
3 Nisan günü faşist AKP, Gazi Mahallesi’ne saldırdı.
Mahallede dört esnafın dükkanını basan polisler, arama
adı altında her tarafı talan etti. Savaşa gider gibi yığınak
yapan polisler, Gazi Mahallesi’nde bulunan ve yıkımlara
karşı danışmanlık hizmetleri de sunan Halkın Hukuk
Bürosu temsilciliğini de bastı. Halkın direnişi ve öfkesi
ile karşılaşan halk düşmanı AKP’nin polisleri mahalleyi
yoğun gaza boğdu.
Baskınlar sonucunda, İnan Ekiz, Yonca Gül Ekiz,
Cemal Yıldız, Cahit Ekinci, Aslı Toprak, Gültan Ateş
gözaltına alındı.
İşkenceci polisler ayrıca, Gazi Özgürlükler Derneği’ni
de ablukaya aldı.
Yapılan baskın ve gözaltı terörü devrimciler tarafından
protesto edildi. Abluka altına alınan Gazi Özgürlükler
Derneği’ne yürümek isteyen devrimcilere polis tazyikli su ve biber gazıyla saldırdı.
Polisin bu saldırısına taşlarla karşılık verilmesi üzerine mahalle sokaklarında çatışma ya-

şandı. “Gazi Faşizme Mezar Olacak!”, “Anaların Öfkesi
Katilleri Boğacak!” sloganlarıyla polisin saldırısına
karşılık verilmesi üzerine, polis bir müddet sonra
mahalleyi gaza boğarak terk etti.
Devrimciler hem baskınları, hem de polisin terörünü
protesto etmek için Eski Karakol Durağı’ndan Gazi
Karakolu’na yürüdüler. Mahallelerine ellerini kollarını
sallayıp, rahatlıkla insanları gözaltına alamayacaklarını
söyleyen devrimciler karakolu taşladılar. Bunun üzerine
polis de yeniden biber gazı ve tazyikli suyla saldırdı.
Bir müddet daha süren eylem, polisin çekilmesinin ardından sona erdi.
Yunanistan Halk Cephesi, polis terörüyle ilgili olarak
bir açıklama yaparak, "Sinmeyecek, susmayacak, faşizme
ve emperyalizme karşı mücadelemizi büyütmeye devam
edecek, milyonları örgütleyeceğiz. Halka saldırı politikalarınızın, yıkım saldırılarınızın, işbirlikçi katliamcı
politikalarınızın karşısında bizi bulmaya devam edeceksiniz!" dedi
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Newroz Ateşini Söndürmelerine
İzin Vermeyeceğiz, Kawalar
Bitmez!
23 Mart akşamı Ataşehir 1 Mayıs Mahallesi’nde
newroz kutlaması yapıldı. Newroz’un anlamının anlatıldığı konuşmayla başlayan kutlama, newroz ateşinin
yakılmasıyla ve çalınan davul zurna eşliğinde çekilen
halaylarla devam etti. Halkın ilgisi yoğundu, camlardan
bakanlar gelip halaya katıldılar. Aralarda sık sık “Cengiz
Soydaş Ölümsüzdür”, “Nevroz Piroz Be”, “Hesap Soralım Birlik Olup Vuralım” sloganları atıldı. Birlikte
söylenen türküler, çekilen halaylar eşliğinde 80 kişinin
katıldığı Newroz kutlaması sona erdi.

UMUDU SELAMLIYORUZ!
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AKP’nin “DHKP-C Terör Örgütü” Demagojileri Devrimci
Eylemlerin Meşruluğunu Karartamayacaktır! Çünkü;

Silahlı Eylem Gücünü Siyasi
Muhtevasından Alır!
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Faşist AKP iktidarı devrimci hareketin silahlı eylemleri karşısında
çaresizdir. Ve bu çaresizliği ile çıldırmışcasına sağa sola saldırmaktadır.
Başka bir ülke topraklarına çıkartma yapar gibi Ankara’nın göbeğinde okul bahçesine helikopterle
özel harekat timlerini indirip sendikaları basacak kadar pervasızlaşmıştır.
Saldırılar sadece bularla da sınırlı
değil, bir taraftan da psikolojik savaşın
her türlü araç ve yöntemleriyle saldırıyor.
Cephe savaşçılarının cüret, inanç
ve kararlılığı karşısında acizliğini
tüm savaşçıların “kanserli” olduğu
demagojisiyle açıklamaya kalkmışlardır. Öyle ya, burjuvazinin bencil,
bireyci, bir başkası için tırnağını bile
feda edemeyen yoz kültürüne sahip
kişiliklerin karşısında devrimciler,
halkı, vatanı, inandığı değerler uğruna
canlarını feda ediyorlar. Dini, imanı
her şeyi dolar olanların devrimcilerin
fedasını anlamaları mümkün değildir.
Amerikan işbirlikçisi AKP ve Fethullah Gülenciler’e göre Cephe savaşçıları bu eylemleri yapmaları için
ya yaşamlarından vazgeçmiş kanser
hastalarıdır ya da uyuşturucu alarak
bu eylemleri yapmaktadırlar...
Cephe’nin eylemlerine ve savaşçılarına karşı bu çerçevede yoğun
bir psikolojik savaş sürdürüyorlar.
“DHKP-C terör örgütü” demagojisi ile sesini çıkartan herkes örgüt
ile ilişkilendirilerek sindirilmeye çalışılıyor.
AKP bunu geçmişte PKK ile, Ergenekon ile yaptı. Şimdi DHKP-C
ile yapmaktadır.
Silahlı eylemler üzerinden DHKPC’yi “Terör örgütü” demagojisi ile
demokratik ilerici çevrelerden, halk
kitlelerinden tecrit etmek istiyor. Ve

bunu sadece propaganda ile değil,
tam bir terör ile yapıyor.
Ancak AKP’nin
ne psikolojik savaşı, ne tecrit politikaları ne de son üç
aydır aralıksız devam eden operasyon, gözaltı ve tutuklama terörü sonuç vermeyecek. AKP devrimci hareketi tecrit etmeyi başaramayacaktır.
Çünkü DHKP-C halktır. 43 yıllık
tarihi boyunca halka zarar veren tek
bir eylemi yoktur. Tüm dikkatine
rağmen elinde olmayan nedenlerden
dolayı neden olduğu zararlardan dolayı da halktan özür dilemiş ve verdiği
zararların tazmin etmeye çalışmıştır.
AKP’nin, Fethullah’ın ve diğer burjuva basının bu yöndeki kara propagandası işe yaramayacaktır. Halkımız
yalanlara değil gördüğü gerçeklere
inanacaktır.
Çünkü;

Cephe’nin Silahlı
Eylemlerinin Asıl Gücü
Siyasi Muhtevasındadır.
Cephe’nin eylemlerinin kitlelere
taşıdığı siyasi-politik mesajlarını
AKP’nin hiçbir demagojisi karartamaz. Karartamayacak.
Eylemlerin taşıdığı siyasi mesajlar
her şeye rağmen doğru bir biçimde
halk kitlelerinde karşılığını bulacaktır.
Gazeteci Örsan K. Öymen DHKPC’nin yöntemlerine katılmadığını belirterek Adalet Bakanlığı ve AKP
Genel Merkezi’ne yönelik eylemler
hakkında şöyle yazıyor:
“DHKP-C nedir? Devrimci Halk
Kurtuluş Partisi - Cephesi. Bu

örgü tü n kökeni 1970’lerdeki Devrimci
Yol (Dev-Yol) ve Devrimci Sol (DevSol) örgü tleridir. Örgü tü n amacı
Tü rkiye’de Marksist-Leninist bir
yönetim öncü lü ğü nde komü nist bir
dü zen oluşturmaktır.
DHKP-C yakın geçmişte Ankara’daki ABD Bü yü kelçiliği’ne bombalı bir saldırı dü zenledi. Örgü t
birkaç gü n önce de, eş zamanlı olarak,
Ankara’daki AKP Genel Merkezi’ne
ve Adalet Bakanlığı’na bomba ve
Law silahı ile saldırı dü zenledi.
DHKP-C bu eylemle ilgili olarak
şöyle bir açıklama yaptı: ‘Her iki
eylemimizde de düşman cephesinden
polis, herhangi bir AKP’li ya da
kurum çalışanı hedeflenmemiştir.
Hedef olarak, adaletsizliğin sembolü
olan Adalet Bakanlığı ve halk
düşmanı kararların alındığı AKP’nin
Genel Merkez karargahı olan iki
kurum alınmıştır.’
DHKP-C’nin terör yöntemi yanlış
olsa da, siyasal tespiti doğru mu?
Doğru! Gerçekten de Adalet Bakanlığı adaletsizliğin sembolü ne
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dönü şmü ştü r, AKP Genel Merkezi
de halk dü şmanlığının yapıldığı bir
karargaha dönmü ştü r!”
Her eylemimizin taşıdığı siyasi
mesajlar bu kadar açık ve nettir.
Silahlı eylemin büyüklüğü karşı
düşman cephesinden şu kadar asker-polis, kişi öldürmek ya da şu kadar maddi zarar vermekle ölçülmez.
Bu anlayış silahlı mücadele değildir.
Düşmanın “terör” demagojilerine zemin sunmaktır. Bu yöntem düşmanın
kontrgerilla yöntemidir. Devrimciler
için silahlı mücadele askeri değil,
politik mücadele biçimidir. Silahlı
mücadele politikanın farklı araçlarla
en yüksek düzeyde sürdürülmesidir.
Silahlı mücadele oligarşinin gelişmiş propaganda araçlarının karşısında devrimcilerin elindeki kitlelere
gerçekleri açıklamanın en güçlü aracıdır.
Örneğin Amerikan Elçiliği eylemi;
oligarşi “terör” demagojisinin dışında
bir şey söyleyememiştir. Bir avuç
Amerikan uşağı ve AKP yalakasının
dışında kimse Amerika’ya üzülmemiştir. Halkımızın yüreğine bir su
serpilmiştir, ‘oh olsun’ demiştir halkımız.
Yine Sarıyer Polis Karakolu’ndan
Gazi Polis Karakolu’na, Bahçelievler
Polis Karakolu’na kadar, polis karakollarına yönelik eylemlerin de hedefleri çok nettir.
Eylemler duyulur duyulmaz bu
eylemlerin Cephe’ye ait olduğu herkes tarafından bu karakolların suçuyla
birlikte telaffuz edilmiştir.

Hiçbirisi sıradan rastgele hedefler
değildir. Her eylem çok büyük bir
cüret ve feda ruhuyla gerçekleştirilen
eylemlerdir. Sadece hedef yönüyle
değil, her yönüyle politik muhtevaya
sahiptir.
Mahir Çayan silahlı mücadele
için şöyle diyor;
“Oligarşi ile halkın düzene karşı
memnuniyetsizlik ve genellikle bilinçsiz tepkileri arasında kurulmuş
olan suni dengeyi bozmanın, kitleleri
devrim saflarına çekmenin temel mücadele metodu silahlı propagandadır...
Emekçi kitlelerin ekonomik ve demokratik mücadelelerinin, oligarşik
diktatörlük –isterse temsili görünüm
içinde olsun– tarafından terörle bastırıldığı, merkezi otoritenin ordusu,
polisi vs. ile “dev” gibi güçlü olarak
halk kitlelerine gözüktüğü, gizli işgalin
var olduğu bu ülkelerde, kitlelerle
temas kurmanın, onları geniş bir siyasi gerçekleri açıklama kampanyası
ile devrim saflarına kazanmanın
temel mücadele metodu silahlı propagandadır.

Silahlı Propaganda, Askeri
Değil Politik Mücadeledir
Ferdi değil, kitlevi mücadele biçimidir. Yani silahlı propaganda, pasifistlerin iddia ettiği gibi kesin olarak
terörizm değildir. Bireysel terörizmden
amaç ve biçim olarak farklıdır.
Silahlı propaganda, belli bir devrimci stratejiden hareketle, emekçi
kitlelere elle tutulur, gözle görülür

maddi ve somut eylemlerden hareketle, soyuta gider. Maddi olaylar
etrafında siyasi gerçekleri açıklayarak, kitleleri bilinçlendirir, onlara
politik hedef gösterir. Silahlı propaganda, halkın düzene karşı olan
memnuniyetsizliğini ajite eder, onları
emperyalist beyin yıkamanın giderek
etkisinden kurtarır. Önce kitleleri
sarsar, giderek de bilinçlendirir. ...
Merkezi otoritenin görüldüğü gibi
güçlü olmadığını, onun kuvvetinin
her şeyden önce yaygara, gözdağı
ve demagojiye dayandığını gösterir.
Silahlı propaganda, her şeyden
önce, günlük maişet derdi vs. içinde
kaybolan, emperyalist yayınla şartlanmış, düzenin şu veya bu partisine
‘umudunu’ bağlamış kitlelerin dikkatini devrim hareketine çeker, uyuşturulmuş, pasifize edilmiş kitlelerde
kıpırdanma yaratır.” (Mahir Çayan)
Evet, Cephe’nin silahlı eylemlerinin politik gücü AKP’nin her türlü
terör demagojilerini boşa çıkaracaktır.
Burjuva medya ve AKP yandaşı medyanın gücü de buna engel olamayacaktır.
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Adalet arayan milyonların zihninde Adalet Bakanlığı’na atılan
bomba canlanacak ve “oh olmuş”
diyeceklerdir. Yine AKP’nin zulmüne
uğrayan herkes AKP Genel Merkezi’ne atılan Law halk kitlelerinin
zihninde AKP’nin “terör” demagojileri değil, uğradığı zulüm karşısında
eylemin hesap soran politik gücü
kalacaktır.

Niyazi Güler’i Unutmayacağız!
İstanbul İkitelli’de yaşayan ve devrimcilerin dostu,
emekçi bir insan olan Niyazi
Güler, kanser hastalığı sebebiyle 1 Nisan günü hayatını
kaybetti. İkitelli Özgürlükler
Derneği, Güler’in vefat etmesinin ardından yazdığı başsağlığı mesajında “Yaşamı süresince devrimcilerin yanında olmuş, Küçükarmutlu'da ölüm
oruçları süresince devrimcilerle
beraber nöbetler tutmuş, dev-

rimcilere yakışan bir şekilde yaşamıştı. 2 yıl önce yakalandığı akciğer kanseri bile onu devrimcilerden uzaklaştıramamıştı. Tedavi gördüğü süreçte 1 Mayıslara, Gazi
anmalarına katılmış; elinden geldiğince devrimcilere
destek olmaya çalışmıştı. Vasiyetinde ‘Cebeci mezarlığına
gömülmek istiyorum ziyaretime gelecek olanlar önce
Cebeci’deki tüm devrim şehitlerinin mezarlarını ziyaret
etsin’ diyordu. Kanser 43 yaşında ayırdı onu bizden.
Niyazi Güler'i unutmayacağız. Ailesine ve dostlarına
başsağlığı diliyoruz” denildi.
Güler’in cenazesi 2 Nisan günü Cebeci Mezarlığı'nda
toprağa verildi

UMUDU SELAMLIYORUZ!

41

Halkın
Hukuk
Bürosu

ŞAFAK OPERASYONLARI VE
DEVLET TERÖRÜ

Bu sayıda burjuva basın açısından
son günlerin en gözde kavramlarından
birisi olan “Şafak Operasyonu”nu
konuşalım. Acaba bu ne demektir?
Hukuksal ve siyasal anlamı nedir?
Neden ısrarla kullanılmaktadır?
Her şeyden önce asker ve polis
saldırıları için kullanmaya alıştıkları
“operasyon” sözünü eleştirmeli, kabul
etmemeli ve kullanmamalıyız. Esas
anlamı “ameliyat” olan bu tıbbi terimin, kullanmak istedikleri yan anlamının Türkçesi “harekat”tır. Çok meraklılarsa bunu kullansınlar. Ama temiz ve yararlı bir anlamı olan tıbbi
terimlerin; saldırı, katliam ve işkenceleri tarif etmek için kullanılması
yeni değildir. Bu bir gizleme ve yanıltma çabasıdır.
Bakın bir dizi işkenceye ve tutsağın beden ve ruh sağlığını bozucu
uygulamalara F Tipi hapishanede
“tretman” denilmektedir. Bu da “iyileştirme” anlamına gelen bir tıbbi
terimdir.
Oysa asker ve polisin saldırılarını,
bir hastalığı iyileştirmek için neşter
kullanan doktorun davranışına değil,
gasp edeceği bir kişiyi bıçaklayan
haydutun davranışına benzetmek
daha doğru olur. Hukuksal açıdan
birbirlerine nasıl yakın olduklarını
şimdi anlatacağız.
Yine “şafak” güneşin doğduğu
saattir. Yani sabahın ilk saatidir. Oysa
saldırılar gece saat 04.00’te başlamaktadır. Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 116 ve devamındaki maddeleri
gereği gündüz yapmaları gereken
“aramaları” gece yarısı baskınlarıyla
başlatan polisin bu durumu unutturmak için sürekli “şafak”tan söz ediyor
olması da gülünçtür.
Saldırıların gece yarısından, sabaha karşı geç saatlere kadar nasıl
yaygın bir biçimde karanlıkta yapıldığını hepimiz görüyoruz. İşte bu
suçtur ve bu tür isimlendirmelerle
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bir suçun üstü örtülmektedir.
Hiçbir zaman unutmayacağımız gibi 19 Aralık saldırısı ve katliamına
da taktıkları isim “Hayata
Dönüş Operasyonu” idi.
Yıllar süren bir mücadele
ve sahiplenme sonucu
gerçek adı olan “Tufan”ı
onlara söylettik.
Arama noktasına gündüz vakti
savcı ile birlikte gelmek, alınmış
mahkeme kararını gösterip izin isteyerek yapacakları iş için yeterli sayıda
(bu da üç beş adli memurdur) içeri
girip ne aradıklarını söylemek yerine
yaptıkları bu saldırılar her yönden
hukuka aykırıdır.
Ortada savcı yoktur. Yüzlerce polis, bombalar, ağır silahlı timler, helikopterler, gaz saldırıları, duvar yıkmalar, yangın çıkartmalar, işkence
ve silahlı saldırılar vardır. Bu mudur
arama? Hayır elbette. Her ikisi de
hukuksal kavramlar olan arama ve
el koyma; sözde önemli kurallara ve
güvencelere bağlanmıştır. Hakim ve
mahkeme kararları, savcı denetimi,
mekan sahiplerinin, apartman ve mahalle yöneticilerinin, avukatların gözetimi gerekir. Hangisine uyulmaktadır? Hiç birisine…
Peki bu durumda nasıl adli bir
işlem olan arama ve el koymadan
söz edebiliyoruz? Söz etmemiz gereken bir dizi suç vardır: Konut dokunulmazlığının bozulması, mala zarar verilmesi, darp ve etkili eylem,
işkence, yağma, silahlı tehdit gibi…
“Biz hakim kararı aldık”, “Savcının yazılı emri var” gibi anlamsız
iddialar hukuka uygunluk sağlamaz.
Hakim size damdan atlayın dese atlayacak mısınız? Size yönelik bir
zararı hiçbir hukuksal dayanağı olmadan yazıp elinize verse o zararı
kabul mü edeceksiniz yoksa direnecek

misiniz? Hiçbir gerekçesi, hukuka
uygunluğu, bulunmayan hakim veya
savcı kararları elbette polisi ne hukuksal ne de tarihsel sorumluluğundan
kurtarır. Ayrıca “ben emir kuluyum”
savunması da değersizdir. “Suç” emir
olmaz. İşkence yap, yağma yap,
cinsel tacizde bulun, hırsızlık yap
diye emir olmaz. Olsa da emri veren
zaten hiçbir zaman ben emrettim demez. Elbette Mehmet Ağar ve benzeri
gibi “ben yaptım” “ben emrettim”
“bin tane yaptık” deyip, iki sene
hapis cezası ile kurtulanlar, korunanlar
olabilir. Ama halkın hafızası mahkeme
kayıtları gibi dağınık değildir ve
halka karşı işlenen suçlar hiçbir
zaman unutulmaz.
Bakın Ankara’da geçtiğimiz hafta
neler oldu? Hiçbir ihtiyaçları olmamasına, o saatlerde sokakta trafik
bile bulunmamasına rağmen HAKİş’e bağlı Liman-İş Sendikası’nın
genel merkez binasının karşısındaki
lisenin bahçesine helikopterle kar
maskeli Özel Harekat Timleri indirdiler. Bir kamu görevlisinin yüzünde
kar maskesi ve elinde ağır otomatik
silah varsa onun “insan öldürme”
serbestisi var demektir. Ne kimliğini,
ne silahını tespit edebilirsiniz. Bu
kişilerin polis olup olmadığı, kimden
emir aldığı bile belirlenemez. Arkasından da yürüyerek 15 dakika sürecek bir başka mesafeye yine helikopterle geçtiler; Ulus’taki Genel-İş
Sendikası Genel Merkezi’ne.
İddiaya göre polis bir süredir 3
kişiyi arıyor ve bu amaçla basıp da-
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ğıttıkları yahut teknik anlamıyla “arama”ya tabi tuttukları kapalı mekan
sayısı elliye yaklaştı. Aslında bu
kadar amaçsız, istihbaratsız bir panikle sağa sola saldırıyor olmak kendi
tabirleriyle “operasyon”dan çok, başı
kesilmiş tavuğun sağa sola çarpmasına benziyor. Ortada hala aradıklarını iddia ettikleri üç kişi yok
ama evi, iş yeri, sendikası, derneği
talan edilmiş yüz kişi oldu.
Peki, bir yargıç ortada hiçbir dayanak yokken bir sendika yahut dernek merkezine bütün hukuk kuralları
çiğnenerek girilmesine neden izin
verir? Bunun cevabını da basından
duyuyoruz: Aradıkları üç kişiden

birisi 15 yıl önce o sendikanın başkanıymış, aradıkları bir kişi 5 yıl
önce o derneğin yöneticisiymiş, aradıkları bir kişinin kardeş çocuklarının
eniştelerinin eviymiş…
Bu mudur “kuvvetli şüphe” kriteri? Bu kararları verenler utanç duymalıdır. Sizi arıyor olsak on yıl önce
çalıştığınız mahkemelerin hakim odalarını mı basacağız? Eski kiraladığınız
evleri mi kontrol edeceğiz?
Elbette anayasadan ve uluslararası
sözleşmelerden ve hukukun genel
ilkelerinden çıkan hakların böyle
pervasızca, kimseye hesap vermeden,
normalleştirerek ortadan kaldırılmasının bir sebebi vardır: Panik!

Siyasal muhalefetten, halktan,
emek muhalefetinden korkunun üzerine bir de can korkusu eklenmiştir.
İşte bu helikopterler, zırhlı araçlar,
kar maskeli adamlar, bütün o “koşum
saltanatı” bu yüzdendir.
Eh bunun hukuksal değerlendirmesini yapmak zor ama adaletin hukukla, demokrasiyle, siyasetle ve her
alanda kesintisiz mücadeleyle ilgisi
açık. Kazanılmış hiçbir hakkın yok
sayılması pervasızlığına izin vermemeliyiz, neyden korkuyorlarsa korksunlar; haklarımızı gasp etmeden
korksunlar!
HALKIN HUKUK BÜROSU

Faşizme Karşı Demokrasi, Keyfi Tutuklamalara Karşı
Adalet İstiyoruz
İstanbul-Çağlayan
Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi önünde bu hafta 9.su
gerçekleştirilen Adalet Nöbeti “Faşizme Karşı Demokrasi
Keyfi Tutuklamalara Karşı Adalet İstiyoruz” pankartının
açılmasıyla başladı. “Komploları Boşa Çıkaracağız, Keyfi
Tutuklamaya Son” sloganlarının atılmasının ardından yapılan konuşmalarda, halka, haftalardır sürdürülen nöbetin
anlamı ve önemi bir kez daha anlatıldı.
Koca koca adalet saraylarının adalet dağıtan değil,
adaletsizlik dağıtan yerler olduğu ifade edildikten sonra
adalet saraylarına konulan mitolojik tanrıça Themis'in
tarihsel kökenine değinildi. Halka yönelik haftalardır
uygulanan baskılardan bahsedildi ve tüm bu baskılara,
gözaltı ve tutuklama terörüne karşı mücadele edileceği
ve kan-can bedeli kazanılan haklardan asla vazgeçilmeyeceği anlatıldı.
Yapılan bu konuşmaların ardından her hafta olduğu
gibi Alman yazar Bertolt Brecht'in “Halkın Ekmeğidir
Adalet” isimli şiiri okundu ve eylem “Adalet İstiyoruz”,
“Kahrolsun Faşizm Yaşasın Mücadelemiz” sloganlarıyla
sona erdi.
İstanbul Adliyesi önünde kurulan direniş çadırında
yapılan 5 günlük açlık grevi eylemi de 29 Mart günü
son buldu. Merve Önem tarafından yapılan açıklamada,
“Beş gün içinde
birçok insan çadırımızı ziyaret
etti. İdil Tiyatro
Atölyesi, Grup
Yorum ve korosu Aşık Sinem Bacı ve de
halkın her ke-

siminden insan bizi yalnız bırakmadı. Tiyatrolar oynandı,
halaylar çekildi, her akşam film gösterimimiz oldu. El
ilanları dağıttık yüzlerce imza topladık. Bu kampanyamızın
sadece bir ayağıydı, bundan sonra yoldaşlarımız için
tutsaklarımız için direnmeye devam edeceğiz” dedi.
Otuz kişinin katıldığı eylem yapılan açıklamanın ardından
sona erdi.

İstanbul-Şişli
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TAYAD'lı Aileler, 31 Mart günü, Okmeydanı ve
Şişli'de “Faşizme Karşı Demokrasi Keyfi Tutuklamalara
Karşı Adalet İstiyoruz!” kampanyası ve Grup Yorum'un
14 Nisan' da üçüncüsünü düzenleyeceği halk konserinin,
afişlerini yaptı. Toplam 142 adet afiş asıldı.

Tacizleriniz Bizi Yıldıramaz!
Gerçekleri Tüm Halka Anlatacağız!
27 Mart günü Malatya Emeksiz Meydanı ve Yeşilyurt
Caddesi’nde Yürüyüş dergisinin 357. sayının tanıtımı
ve dağıtımı yapıldı. Dergi okurlarının Yürüyüş yazılı
önlükleri giyerek yaptığı dergi dağıtımında 10 dergisi
halka ulaştırıldı.
Ayrıca her zamanki gibi bu durumu
hazmedemeyen AKP polisi, dergi satışı
sırasında 44 AY 867 (Hyundai Accent-Koyu Gri) plakalı araçla sürekli
takip ederek, ortamı terörize etmeye
çalıştı.
29 Mart günü Paşaköşkü Mahallesi
ve Çavuşoğlu Mahallesi’nde Yürüyüş
dergisi 357. sayının tanıtımı ve dağıtımı
yapıldı. 2 saat süren dergi dağıtımında
25 Yürüyüş dergisi halka ulaştırıldı.

UMUDU SELAMLIYORUZ!
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Milyonlarca İnsanın Katili ABD’nin ve Halk
Düşmanı AKP’nin Haklarını Savunan İHD

İnsan Haklarını Savunamaz
Halkımız!
Okuyun! İHD’nin Nasıl Bir
“İnsan Hakları Savunucusu”
Olduğunu Görün!
Emperyalistlerden Fonlananlar İnsan Hakları Savunuculuğu
Yaparsa Böyle Yapar: Devrimcileri Kınar, Dünya Halklarının
Katili Amerika’ya “Geçmiş Olsun” der!
Her Gün Devrimcilerin Kurumları Basılır, Yüzlercesi Gözaltına Alınıp Tutuklanır: İHD
AKP’ye “Geçmiş Olsun” der!
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İHD (İnsan Hakları Derneği) Amerika ve AKP'yi savunuyor. Amerikan
Konsolosluğu'na karşı yapılan Feda
eylemini kınayarak, kabul edilemez
olduğunu açıkladı. Ardından AKP ve
Adalet Bakanlığı'na kaşı yapılan eylemleri de kınamakla yetinmedi, etkili
soruşturma yapılması ve sorumluların yargı önüne çıkarılmasını istediğini açıkladı.
İHD'nin 5 Şubat 2013 tarihli açıklamasından; "1 Şubat 2013 günü
ABD’nin Ankara’daki büyükelçiliğine
yapılan intihar saldırısı kabul edilemez, bu saldırıyı kınıyoruz. Yaşam
hakkına yönelik her türlü saldırının
karşısında olduğumuzu bir kez daha
belirtiyoruz. Saldırı nedeni ile ABD
Büyükelçiliği’ne geçmiş olsun diyoruz."
İHD'nin 21 Mart 2013 tarihli açıklamasından: "19 Mart 2013 günü akşam saatlerinde Ankara’da AKP Genel
Merkezi’ne ve eş zamanlı Adalet Bakanlığı’na yapılan silahlı saldırıyı kınıyoruz. AK Partiye ve Adalet Bakanlığı’na geçmiş olsun dileklerimizi
belirtiyoruz."
Amerikan Konsolosluğu’na yapılan
eylem ezilen dünya halklarının yüreğini
soğutmuştur. Ancak İHD ise üzülüyor,
hemen geçmiş olsun mesajı iletiyor.
İHD'nin açıklamaları kazara yapılmış
açıklamalar değil. Kısaca tarihine ba-

karsak, CIA ajanı Aboromowitz'i kongrelerine davet etmişlerdi. Amerika ve
Avrupa fonlarından yararlandıklarını
kendileri açıklamıştı. Bu yüzden "insan
hakları savunuculuğunu" Amerika
ve Avrupa’nın gözünden yapıyor.
Polisler öldüğünde, Emniyet Müdürlüğüne geçmiş olsun mesajları iletmişlerdi. Polis haklarını savunduklarını
da açıklamışlardı. Daha da ileri giderek,
İHD ihbarcılık da yapmıştır. Devrimci
avukatları ihbar etmişlerdir. "Hatırlanacağı gibi olay, 22 Eylül 2004 tarihli
Cumhuriyet gazetesinde "Savunmasız
Kalan Sanık" başlığıyla, 23 Eylül tarihli Hürriyet'te ise manşetten "Örgüt
Adaleti" başlığıyla yansımıştı. Haberin
içeriği; bazı avukatların Eylem Göktaş'ın "ölüm orucunu bıraktı" diye avukatlığını bırakmış olmalarıydı. Burjuva
medyanın, İstanbul Barosu Başkanı
Kazım Kolcuoğlu ve İHD İstanbul
Şube Başkanı Kiraz Biçici'nin yer
aldığı bu psikolojik savaş haberinde
devrimci avukatlar mahkum edilmek
istendi. İHD Şube Başkanı Biçici'nin,
"Eylem Göktaş'ı bırakan avukatı başka
sebep gösterse de emareler, asıl nedenin
ölüm orucunu bırakmasıyla ilgili olduğunu gösteriyor" sözlerinde görülen
mantık, çarpık insan hakları savunuculuğunun nasıl doğrudan düzen safında
yer alabileceğini açıkça gösteriyordu.
"İnsan hakları" adına ihbarcılık yapılıyordu. Öyle ya, "hainler de
insandı!"(Şubat 2005 Kurtuluş)
AKP iktidarı bütün halkın gözünün
içine soka soka, faşizmi uygularken,
bu baskılara karşı kendilerinin de bir
şey demesi gerekiyordu. Bunu yaparken
bile yine utangaçça kınama mesajları
yayınladılar. DİSK ve Liman-İş gecenin
bir yarısı helikopterlerle basıldığında
şöyle demişti: "Biz İHD olarak, AKP’ye
ve Adalet Bakanlığı’na yönelik saldırıya
karşı olduğumuz gibi, AKP hükümetinin
tüm muhalifleri susturmaya yönelik
baskıcı ve otoriter tutumuna da karşıyız."
Böyle bir bakış açısının "insan haklarını" savunması mümkün müdür?
AKP’ye yapılan saldırıyla, sendikaların

basılmasının ne ilgisi var? Aslında
İHD şunu söylüyor: “AKP’ye saldırı
olmasaydı, sendikalar da basılmazdı!”
İHD’liler sanki Türkiye’de yaşamıyor.
AKP yeni mi başladı bu tür saldırılarına.
İktidara geldiği günden beri, hergün
operasyonlarla uyanıyor halkımız. Gecenin bir yarısı helikopterlerle, dernekler basılıyor, avukatlar, sanatçılar,
gazeteciler gözaltına alınıyor. Evler
ağır silahlı özel harekat polisleri tarafından basılıyor. AKP iktidara geldiği
günden beri tutuklu sayısı iki katına
çıktı, hapishaneler sığmıyor artık. Bugün 130 binden fazla insan hapishanelerde. Hapishaneler yetmiyor, halkı
kendi evlerine hapsetmeye çalışıyor.
İHD’ye soruyoruz, şimdiye kadar
bu baskıları durdurmak için ne yaptınız?
İnternetten “kınama” mesajı yayınlarken bile AKP’yi ürkütmeyelim hesabı
yapıyorsunuz. Size göre “AKP iyi yapıyor, devam etsin.”
Halkımız!
İHD insan haklarını savunamaz.
İnsan haklarını gerçek anlamda savunanlar sadece devrimcilerdir.
Devrimciler Amerika’dan, Avrupa’dan para alarak solculuk oynamıyorlar. Bütün dünya halklarına kan
kusturan Amerika’ya karşı mücadele
etmek için halkını sevmek gerekir.
Devrimciler ömürlerini feda ederek
mücadele ediyorlar.
Halkını seven herkes, Amerika’ya
karşı mücadele etmelidir.
Halkını seven herkes, AKP’ye karşı
mücadele etmelidir.
Halkımızın içi rahat olsun. İHD
Amerika’yı ve AKP’yi savunmaya devam etsin. Amerika ve AKP’nin zulmü
yanlarına kar kalmayacak, eninde sonunda halka hesap verecekler! Dünya
halklarının yüzüne onurla ve gururla
bakabiliyoruz. Ülkemizde Amerikan
askerleri ellerini kollarını sallayarak
gezemiyorlar. İyi ki ülkemizde devrimciler var.
HALK CEPHESİ

30 MART - 17 NİSAN ŞEHİTLERİMİZİ ANIYOR

AVRUPA’dakiBİZ

Naziler Yakmaya, Alman Devleti de Onların Avukatlığını
Yapmaya Devam Ediyor!

NSU davası başlıyor! Bütün halkımızı 15 Nisan'da
katillerimizden hesap sormaya çağırıyoruz!
Bizim canımız ne kadar ucuz değil mi? Dünyanın neresinde yaşadığımız fark etmiyor. Adı Zonguldak ya
da Almanya... Ucuz işte çok ucuz. Bizim kanımızla, canımızla beslenenler
için değersiz bizim canımız. Maden
ocakları patlamalarında molozların altında kalırken de ucuz. Ludwigshafen’de, Köln'de diri diri yakılırken de
ucuz. Nedir peki bizim suçumuz? Nedir bize böyle ölümleri reva gördüren?
Nedir bizim canımızı bu kadar ucuz
kılan?
Bizim halkımız, en onurlusundan ve değerlisinden yaşamayı hak
ediyor. Biz onlar için değersiziz. Değerlidir bizim çocuklarımızın canı,
ucuz değildir esasında. Ama onlar için
ucuz işte!
Ölümün her türlüsü acıdır hak
etmeyene. Ama yanarak ölmek peki?
Ya peki daha kundakdayken diri diri
yakılmak? Bu nasıl bir acıdır. Peki ya
bu acıyı kim bize reva görüyor?
Kim? Biz tanıyoruz katillerimizi dünyanın her yerinde.
Ellerinde bir çakmakla dolaşan
onursuz ve alçaklar yakmaya devam
ediyorlar cayır cayır.
Nasıl bir düşmandır bunlar? Yüzleri insana benzeyen mahluklar. İnsan
sadece teninin renginden, saçının
renginden, konuştuğu dilden, inancından dolayı yakılır mı diri diri? Yakılır mı gerçekten?.. demeyin! Yakılıyor, hem de "medeniyetler beşiği”
Avrupa'nın “modern” evlerinde.
Hani artık 'global' bir dünyada yaşıyoruz ya. Hani artık köle pazarlarımız yok ya, böyle diyorlar. “Medeniler” artık düşmanlarımız. Şimdinin
Nazileri o zamanın Kolomb’u Kızılderilileri kollarından asar, altında da
ateş yakar ve mangalda kızartır gibi
yakarlarmış. Ama onlar yüzyıllar önceymiş, geride kaldı, artık 'medeni' bir
Avrupa var, Amerika var öyle mi? Artık gaz odalarında insanları yakan bir
Almanya yok öyle mi? Doğru ya o za-

man bin bin öldürüyorlardı. Şimdi
gece geliyorlar bir bir öldürüyorlar.
Ama hepimizi yakarlarsa diri diri,
nasıl dönecek kan emen çarkları değil mi? Kim temizleyecek bürolarını,
sokaklarını? Kim yapacak yemeklerini? Kim ütüleyecek çizgili gömleklerini? Kim çalışacak fabrikalarında en ucuzundan?
Ama insanlarımızın “Bizim ülkemizde olsak aç kalırız, buna da şükür” diyeceğini bildiklerinden yakmaya devam ediyorlar.
Sokaklarımızı temizleyeceksiniz
ama bunun yanında bir şey daha istiyoruz biz sizden diyorlar. Unutacaksınız tarihinizi, mezarlıklarınızın
olduğu toprakları. Unutun ana dilinizi,
unutun kültürünüzü. Ne gerek var halay çekmeye, horon tepmeye beynin
duruncaya kadar içmek ve dans etmek
varken diskolarda.
Yani unutacaksın diyorlar geleceğini ve geçmişini. Bu kadar vatansever olmayacaksın diyorlar.
Dualarını camilerde, cemevlerinde
etmeyeceksin. Benim olacak beynin,
duyguların ve ellerin diyorlar. Satmazsanız bu beyni ve elleri, yakarız
sizi diri diri diyorlar. Satılır mı insanın
emeği, satılır mı duygular, ruhumuz ve
inancımız hiç. O zaman işte biz yakmaya devam edeceğiz aynı Kolomb
gibi, Hitler gibi diyorlar. Bütün devlet
kurumlarında sizi aşağılamaya devam edeceğiz diyorlar. Siz de susup yerinizde oturacaksınız deniliyor bize.
Tek ses çıkarmayalım isteniyor.
Ben bu topraklarda emeğimle yaşadım sizden fazladan bir şey istemedim demeyeceksin diyorlar.
Güpegündüz vurulan 9 insanına,
canından bir parçaya sahip çıkmayacaksın diyor!
Mahallelerine bomba koyacaklar
ama sonra Kürt/Türk çatışması diyecekler, sen de benim dediğimi yutacaksın diyorlar.
Şimdi de diyorlar ki; Ben öldür-

düm senin 9 insanını ama ben yine de
cayır cayır yakmaya devam ediyorum.
Buna rağmen sen ölülerine sahip
çıkmayacaksın diyorlar.
Diyorlar ki senin insanların ölmüş
ama sen mahkemeye gidemezsin.
Mahkeme de benim, ölen canlar da
benimdir diyor. Her şey onların, hakim olan onlar ya! Biz 'medeni' Avrupa'nın modern köleleriyiz ya. Mahkeme benim ve ben istersem almam
seni bu kapıdan içeri diyorlar.
NSU davası başlıyor 15 Nisan'da,
karar verildi, Türkiyeli gazeteciler
alınmayacak. Çünkü “geç başvurmuşlar." Hürriyet için bir çok Alman
gazetesi “Bizim yerimize siz girin”
diye açıklama yaptılar.
Peki neden onların yerine? Bu
onursuzluk niye? Bu aşağılama niye?
Biz ölüyoruz ama bizi temsilen gelenler yok o salonda.
Peki o içeri girecek olan gazetecilerden kaç tanesinin canlarından bir
parça koparırcasına içi yanan ve acıyan vardır? Yakılan çocuklarımız,
teyzelerimiz için boğazlarına bir düğüm bağlanır mı dersiniz onların.
Çünkü onlar bilimsel bakarlar olaylara! Biz geriyizdir onlar için. Hayır
hissetmezler. Çıkıp Zchape için ne kadar adil kararlar verilecek bunu tartışırlar. Ne basınına ne adaletlerine güvenmiyoruz onların.
Alman devleti BİZİM ONURUMUZA SALDIRMAYA DEVAM
EDİYOR! BİZİ AŞAĞILAMAYA
DEVAM EDİYOR!
Nazilere içiniz rahat olsun, biz onların ölülerine dahi sahip çıkmalarına izin vermeyiz diyorlar.
Şimdi böylesi bir mahkemeden
hangi Adalet çıkar? Katil Zchape ve
NSU'yu kuran istihbarat dairesi Anayasayı koruma örgütü buradan nasıl
cezalar alırlar. Senin basınını dahi içeri almayan bir mahkemeden adil bir
yargılama çıkar mı, inanıyor musunuz
buna? En düşüğü neyse onu alırlar

UMUDU SELAMLIYORUZ!
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BOSCH İşçileri

Mersin Demiryolu İşçileri

İşçiyiz Haklıyız Kazanacağız
Şişli İşçileri
Genel-İş Sendikası Şişli şubesinin
olağanüstü genel kurulun Savaş Doğan kazanmış ama oyunlarla kaybettirilmişti. Buna karşı direnişe geçen işçiler son olarak eylemlerini Genel-İş’in Ankara’daki Genel Merkezi’ne taşımışlardı. Burada Av. Behiç
Aşcı’nın 7 gün süreyle yaptığı açlık
grevi eylemi 1 Nisan günü, sendika
genel merkezinin işçilerin talebi olan
olağanüstü genel kurul kararını alması üzerine sonlandırıldı.

Kazova İşçileri

Sayı: 359

Yürüyüş
7 Nisan
2013

İstanbul’da 31 Mart günü patronları Ümit Somuncu’nun Ferahevler
Mevkiindeki evinin önünde eylem yapan Kazova İşçileri, “Hakkımızı Ümit
Somuncu ve Mustafa Umut Somuncu’ya Yedirmeyeceğiz” pankartını taşıdılar. Evin önüne yürüyen işçiler 1
saat oturma eylemi yaptılar.
Atılan sloganların ardından, eylemlerini her hafta sürdüreceklerini
açıklayan işçiler, otobüs durağına
kadar yürüyüp eylemlerini bitirdiler.

BOSCH İşçileri
Bursa’da, BOSCH San. ve Tic.
AŞ. ile BOSCH Rexroth Otomasyon
San. ve Tic. AŞ.’de çalışan ve DİSK
üyesi olan Akan Yılmaz ile Metin
Gürgün çeşitli bahanelerle işten atıldı. İşçi kıyımına karşı 1 Nisan günü
sendika binasında toplanan işçiler
“Bosch’ta İşçi Kıyımına Son! Atılan
İşçiler Geri Alınsın! DİSK Birleşik
Metal-İş” pankartıyla, önlüklerle
yolu trafiğe kapatarak Orhangazi
Parkı’na yürüdüler. Eylemde işten atılan işçilerin geri alınması için İstanbul BOSCH Genel Merkezi önünde
çadır kurulacağı bildirildi.

Mersin Demiryolu İşçileri

2 Nisan tarihinde Koç Üniversitesi’nin Sarıyer’de bulunan Rumeli
Feneri Kampüsü’nde, Koç Üniversitesi’nin taşeronu olan ISS firmasına bağlı olarak çalışan 161 işçinin iş

Tekirdağ Çerkezköy Doluca Bağcılık ve Şarapçılık Fabrikası işçisi Yılmaz Şahin, işçilere yapılan zamların
düşük olduğunu söylediği ve itiraz ettiği için hiçbir hakkı verilmeden işten çıkartılmış ve bunun üzerine
fabrika önünde direnişe başlamıştı.
Direniş 2 haftasını geride bıraktı. İşçilerin sahiplendiği çadırdaki direniş
devam ediyor.

1 Nisan günü Mersin tren istasyonunda Türkiye Demiryolu Ulaştırması’nın özelleştirilmesiyle ilgili yasa
tasarısının İmar, Bayındırlık, Ulaştırma ve Turizm komisyonundan geçmesi üzerine Demiryolu Çalışanları
Platformu tarafından eylem yapıldı.
Ulaşım-Sen Adana Şube Başkanı Cengiz Köse Tatlısu tarafından yapılan açıklamada, 31 Mart ve 1-2-3
Nisan tarihlerinde 6 koldan Ankara’ya yürüyüş, 3 Nisan günü TBMM
önünde kitlesel eylem, 16 Nisan
günü de 1 günlük iş bırakma eylemi
yapılacağı duyuruldu.

inanın. Bir kılıf bulurlar en az ceza
vermek için.
Ama bütün bu pervasızlıkları bizim güçsüzlüğümüzden, örgütsüzlüğümüzden alıyorlar. Kimin garantisi
var gece diri diri yakılmayacağının.
Hiçbir garantisi yok. Çünkü her yerde katledilebiliriz, çünkü saçımızın
rengi onlar için katletme gerekçesi.
Çocuklarımızı okullara nasıl gönül
rahatlığıyla göndereceğiz?
AKP iktidarı çıkıp ortaya, “Çıkarılsın sorumlular” demekten başka bir

şey yapmıyor. Sanki bir devlet değil
de sıradan biri gibi konuşuyorlar.
Hiçbir sorumluluk almıyorlar. Tam
tersine bütün politikaları bizim sesimizi kesmemiz yönünde.
Umrunda mıdır bizim diri diri
yakılışımız? Hayır değildir! Onun
için önemli olan Merkel’le imzalayacakları satış anlaşmaları ve gelecek
dövizlerdir.
İnsanlarımızı kendi kaderine terk
etmeyeceğiz, sahipsiz bırakmayacağız. Mahallelerimizi Hitler’in torun-

ları itlere, katillere bırakmayacağız.
Bizim insanlarımız sahipsiz değildir.
Katillerimiz korkak ve alçak. Onlar
bir avuç biz üç buçuk milyonuz.
Bütün halkımızı 15 Nisan'da
katillerimizden hesap sormaya çağırıyoruz!
Esnaflar, öğrenciler, Alevi örgütlenmeleri, camiler, yöre dernekleri bütün kurumlar; adalet istemek ve hesap sormak için mahkeme önünde olmalıdır! Bizi aşağılayıp mahkemeye
dahi almayanlardan hesap soralım!

Koç Üniversitesi İşçileri
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sözleşmesi, mesai bitiminde servislere bindirilip, kampüsten 2 km uzaklıkta indirilmeleri ve kendilerine işten çıkarıldıklarının bildirilmesi ile
feshedildi.
İş koşullarında yapılmak istenen
değişiklikleri kabul etmedikleri için
işten atılan işçiler, akademisyenler ve
öğrencilerin de desteği ile 1 Nisan
günü kampüste “taşerona karşı kadro” talebi ile bir eylem yaptılar. İşçiler
ana kapıda güvenlik barikatı ile karşılaştılar.
Öte yandan üniversite rektörü
Ümran İnan, yeni bir taşeron şirketle anlaştıklarını duyurdu. Rektörün
duyurusu üzerine işçiler, öğrenciler
ve öğretim üyeleri okulu terk etmeyerek beklemeye başladılar. Çağdaş
Hukukçular Derneği İstanbul Şubesi yaptığı yazılı açıklama ile işçilerin
direnişini desteklerini belirttiler.

Doluca İşçisi
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Avrupa’da
İsviçre

Kızıldere Son Değil
Savaş Sürüyor!

İsviçre

ya katıldı. Sahnede söz alan Asaf Harman büyük direnişi ve şehit kızı Feride Harman'ı anlattı. “Kızımın direnişinden etkilenip devrimci olan insanlar tanıdım, bu benim
için büyük bir onurdur” dedi.

İsviçre'nin Basel
şehrinde 30 Mart
günü şehitlerimizi anmak ve umudun kuruluşunu kutlamak
için bir toplantı düzenlendi. Salona “Şehitlerimizi Anıyor,
Umudun Kuruluşunu Kutluyoruz” pankartı ve bu tarihin
yaratıcıları olan önderlerimizin fotoğrafları asılarak karanfillerle süslendi.
Anmada, Devrimci Halk Kurtuluş Partisi’nin gündem
ile ilgili 46 No’lu bülteni okundu. Türkiye’den gelen Ölüm
Orucu şehidi Feride Harman'ın anne ve babası da anma-

30 Mart - 17 Nisan Devrim Şehitlerini Anma ve Parti Kuruluşunu Kutlama Günleri çerçevesinde, Yunanistan’ın
başkenti Atina’da 31 Mart günü bir program düzenlendi.
Kızıldere ve tüm Parti-Cephe şehitleri nezdinde dünya devrim şehitleri için yapılan saygı duruşuyla başlayan anmakutlama programı, açıklama metninin okunmasıyla devam
etti. Kızıldere ve Mahirler’i anlatan marşların hep bir ağızdan okunduğu program hazırlanan pastaların ikram edilmesiyle sona erdi.

Şehitlerimizi Sahiplenmek Onların
Mirasına Sahip Çıkmak Demektir

“Canlı Bomba” Yalanlarının
Sebebi AKP’nin Halk Korkusudur

İngiltere'nin başkenti Londra’da Halk Cepheliler,
Ölüm Orucu şehidi Meryem Altun'un ailesini ziyaret ederek anma yaptılar. Saygı duruşu sırasında Kahraman Altun’un şiiri okundu. Anmada ayrıca Meryem Altun'un
kısa özgeçmişi, son sürecine tanık olan ve ona refakatçilik yapan bir yoldaşının anlatımı okundu. Meryem’in
anne - babası ve Meryem’i tanıyanlar anılarını anlattılar. Meryem’in sevdiği aşure
ve helva ikramından
sonra anma sohbetlerle
geç saate kadar sürdü.
Anmaya 50 kişi katıldı.

AKP faşizmi tarafından “canlı bomba” ilan edilen 14
devrimciden birisi olan İskender Göçmen'in katılımıyla Belçika Anadolu Federasyonu tarafından Belçika'nın
başkenti Brüksel’de Türkiye Konsolosluğu önünde eylem yapıldı.
“AKP Faşizmi İskender Göçmen’i Katlettirmek İstiyor” pankartının taşındığı eylemde konuşan Göçmen,
AKP iktidarı tarafından “canlı bomba” ilan edilerek, televizyonlarda ve basında teşhir edildiğini belirtti. Göçmen, “Onlar saldırıp, gözlatına alsalar da bizler haklarımız, düşüncelerimiz ve kimliğimiz için mücadele etmeye, direnmeye devam edeceğiz” dedi.

Emperyalizm Özgür Tutsakları
Teslim Alamayacak
Fransa'da tutuklu bulunan Türkiyeli devrimci Nezif
Eski 13 Mart'ta onursuz aramalara karşı açlık grevine başlamıştı. Eski, talepleri hala karşılanmadığı için direnişine devam ediyor.
Fransa Özgürlük Komitesi de Nezif Eski'nin direnişini desteklemek için Fransa Adalet Bakanlığı önünde
29 Mart günü 1 saatlik oturma eylemi yaptı. Fransa Özgürlük Komitesi'nin Adalet Bakanlığı'na verdiği açık mektup ve Nezif Eski'nin ailesine yazdığı, direnişe başladığını duyuran mektup eylem esnasında okundu. Eylemde “Nezif Eski Yalnız Değildir”, “Devrimci Tutsaklar Yalnız Değildir”, “Onursuz Aramalara Son” sloganları
atıldı.

Yunanistan

Sayı: 359

Yürüyüş
7 Nisan
2013

Ezilen Halkları Emperyalizme
Karşı Öfke Birleştiriyor
Yunanistan'ın Atina şehrinde, IMF ve AB dayatmaları olan kemer sıkma politikalarına karşı 31 Mart
günü birçok örgüt, sendika ve DKÖ’nün çağrısı ile bir
protesto eylemi gerçekleştirildi. 1000 kişinin katıldığı eylemde IMF, AB ve hükümet karşıtı pankartlar taşındı.
Akşamüstü gerçekleştirilen mitinge “Türkiyeli Devrimcilere Yönelik
Baskı ve Tutuklamalara Hayır! Devrimci G.Y’ye Özgürlük!” yazan bir pankartla katılan Halk
Cepheliler, kampanyalarına ilişkin bildirilerini dağıttılar.
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Emperyalizme Karşı Cepheyi Büyütelim
Yunanistan'ın Atina şehrinde 28 Mart tarihinde, Halk Cephelilere yönelik operasyon ve tutuklamalar sonrası oluşturulan dayanışma komitesi Atina'da SYRIZA milletvekillerinin katılımıyla ikinci toplantısını yaptı.
Mecliste yapılan görüşme hakkında, komiteye bilgi verilip son durum değerlendirmesi yapıldı. Resmi görüşmelerin dışında, kamuoyuna yönelik yapılacak çalışmalara ilişkin öneriler sunuldu. Kitle çalışmasına dönük olarak yeni eylemlikler yapılması kararlaştırıldı.
Bir hafta boyunca yaygınlaştırılan çalışmaların sonucunda
birçok kurum yazılı açıklama yaparak, operasyon ve gözaltıları protesto ederek Halk Cephelilere desteklerini sundular.

Mülteci Haklarına ve Saldırılara Hayır!

Sayı: 359

Yürüyüş
7 Nisan
2013

30 Mart günüYunanistan’ın başkenti Atina’da, Faşist
Tehdite ve Irkçılığa Karşı Birlik Hareketi'nin organize ettiği
ve birçok mülteci ve göçmen örgütlenmesi, sendika ve
DKÖ’lerin destek verdiği, “Çocuklara Vatandaşlık, Bütün Mültecilerin Yasal Hakları Tanınsın” sloganıyla bir yürüyüş ve miting gerçekleştirildi.
Mitinge “Türkiyeli Politik Mültecilere Yönelik Baskı ve Tutuklamalara Hayır!” “Devrimci G.Y’ye Özgürlük!” pankartıyla katılan Halk Cepheliler, son dönemde Yunanistan’da Halk
Cephelilere yönelik polisin baskılarını, gözaltıları ve bir Halk
Cephelinin tutuklanmasını protesto ettiler. Tutsak olan Halk Cephelinin derhal serbest bırakılması için tüm parti, örgüt, sendika, demokratik kitle örgütleri ve kurumlarına destek vermeleri ve dayanışmada bulanmaları çağrısında bulunuldu.
Eylem, meclise yürüyüşle devam etti. Meclisin önünde yapılan protesto açıklamalarının ardından tekrar eylemin başladığı Omonia meydanına yüründü.

Türkiyeli Devrimciler Üzerindeki Baskı ve
Tutuklamalara Son
Yunanistan devleti bir süredir, Türkiyeli devrimciler üzerindeki baskılarını artırdı. Kimlik yenilemeye gidenleri “İnterpol
araması var” diyerek gözaltına alıp ve tutukluyorlar. Türkiyeli
devrimcilerin kaldığı evler, çalıştıkları iş yerleri basılıp terör
estiriliyor, sokak ortasından kaçırırcasına devrimcileri gözaltına alıp tutukluyor.
Yunanistan Halk Cepheliler, Yunanistan devletinin bu baskılarına karşı “Türkiyeli Devrimciler Üzerindeki Baskı ve Tutuklamalara Son. Hiçbir Türkiyeli Devrimci, Türkiye Faşizmine
İade Edilemez” adıyla bir kampanya başlattılar. 3 Nisan günü
bu kampanya çerçevesinde
Halk Cepheliler tarafından
Atina’da Eksarheia Meydanı’na, tutuklanan devrimci
G. Y.’nin serbest bırakılmasını isteyen ve Yunanistan
devletinin baskılarını teşhir
eden bir pankart asıldı.
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122’leri Unutmayacak,
Unutturmayacağız!
Belçika'nın Quaregnon-Mons şehrinde F Tipi
Film gösterildi. Film gösterilmeden önce Quaregnon'da
Türkiyelilerin olduğu yerlerde filmin çalışması yapıldı.
El ilanları dağıtıldı, afişler asıldı. Türkiyelilerin kurduğu derneklere gidildi. Belçika Anadolu Federasyonu’nun uyuşturucuya karşı hazırladığı bir bildiri ile
cenazeleri verilmeyen Aygün kardeşlerin cenazelerinin verilmesini isteyen bildiriler dağıtıldı.
Filmdeki gerçekleri ilk kez orada izleyenler yaşananlardan daha çok etkilendi. Bir annenin hapishane kapısında yaşadığı işkence ve onursuz arama filmi izleyen anneleri etkilerken, Muharrem Karademir'in direnişini izleyen birçok insanda bağlılığın ve
inancın gücünü, yaşamın bir başka yanıyla gördüler.
Filmden sonra Özgür Narin'in Grup Yorum'dan
söylediği şarkılar ile program bitirildi.

Devrimci Avukatlar Serbest
Bırakılsın
Atina Barosu, 26 Mart tarihinde yaptığı açıklama ile Türkiye'de ÇHD ve HHB’ye yönelik keyfi tutuklama saldırısını protesto etti. Açıklamada, “Atina Barosu, avukatları ve Türkiye halkını yıldırmayı hedefleyen bütün davaları ve tutuklamaları kınar
ve mahkum eder” denildi. Atina Barosu tutuklu avukatlarla dayanışma içerisinde olduğunu beyan ederek derhal serbest bırakılmaları çağrısı yaptı.

17 Nisan'da NSU
Mahkemesinde Olalım!
Nazilerden Hesap Soralım!
30 Mart’ta Köln’ün Höhenberg semtinde, Türkiyelilere ait binada kundaklanma sonucu çıkan yangında,
19 yaşındaki Arnavut Elvira B. ile 30 yaşındaki Alman Marco W. öldü. Alman polisinin açıklamasına
göre, ırkçı eylemlere hazır yüzlerce Nazi bulunuyor.
Bu, cinayetlerin devam edeceği anlamına geliyor.
Anadolu Federasyonu, 17 Nisan’da başlayacak
olan faşist katillerin yargılandığı mahkemeye katılım çağrısında bulundu. Yapılan açıklamada, “17
Nisan'daki NSU mahkemesine Türk, Kürt, Alevi,
Sünni, tüm halkımız katılmalıdır” denildi.
Anadolu Gençlik de, kundaklama ile ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, “İnsanlarımızın katledilmesi bu kadar ucuz değil, Alman devleti ölen insanlarımızın ailelerine hesap vermeli” denildi.
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Halk Düşmanlar n n Elini Kolunu Sallayarak Dolaşmalar na

İzin Vermeyeceğiz
Ad m Att ğ n z Her Yerde
Dev-Genç’lileri Göreceksiniz!

Hollanda’nın Den-Haag şehrinde
Tayyip Erdoğan’ı protesto eylemi
gerçekleştiren Anadolu Gençlik, DevGenç’liler, eylemi ve sonrasında Hollanda polisinin yaptığı işkenceleri
anlattılar.
Yürüyüş: Bu eylemi yaparken
ki amacınız neydi?
A.: Eylemi, Recep Tayyip Erdoğan'ı protesto etmek, Türkiye'de yapılan operasyonlarla ilgili olarak, kurumları, halkı teslim alamayacaklarını
söylemek için yaptık.
Pankartımızda da "Halk Düşmanı
AKP, Bizi Teslim Alamayacaksınız"
yazılıydı. Eylem öncesi nereden gidecek, nerede kalacak vb. araştırmamızı yaptık. İslam Üniversitesi’nde
konuşma yapacağını, ancak bu konuşmanın halka açık olmayacağını
öğrendik. Aslında oraya gitmek istedik ama Erdoğan'ın İslam Üniversitesi’ne gitmeyeceği söylendi. Programında belirsizlik vardı. Çarşamba
günü belli olacaktı. Haberlerde Çarşamba günü geldiğini duyduk, otelde
kaldığını, sabah kültürel gezi olduğunu öğrendik. Ancak hastalığından
ötürü iptal etti. Kraliçe ve Başbakanı
göreceğini söyledi.
Yürüyüş: Eylem anı nasıldı?

O: İlk olarak parlamentoya
gittik. Diğer siyasi örgütler,
yani Alevi dernekleri ve diğer
sol örgütler oradaydı. Erdoğan'ın orada olmadığını öğrenince Parlamento binasının
ana girişine gittik. 3 kişiydik.
İlk başta ön cephede durduk.
Her bir tarafımızda sivil ve
resmi polisler vardı. Eylemden
sonra alınacağımızı biliyorduk.
A. ve E. konvoy gelirken konvoydaki araçlara doğru yöneldiler. Asıl hedefimiz Tayyip
Erdoğan'ı görmek ve onun da
bizi görmesini sağlamaktı. Ancak ilerlemeye başlayınca polisler bizim etrafımızı sardı. Türk bayraklı otomobili
görünce elimde bulunan soda şişesini
o araca doğru attım. Arabanın ön
camı buzlanarak kırıldı. Eylem yaklaşık 10 saniye kadar sürdü.
E: O anlar çok kısaydı, her şey
10-15 saniye içerisinde oldu.
A: Eylem yerine 14:30’da gittik.
Resmi kurumlar ve diğer örgütler
eylemlerini yaparken biz parlamento
binasının 3 girişinin olduğunu öğrendik. Polis resmi kurumlara ve
oradaki insanlara arka giriş kapısını
eylem yeri olarak vermişti. Diğer
eylemcilerden birisi Erdoğan'ın içeride olduğunu söyledi. “Yuhlayalım
bizi duysun. Sonrasında yürüyüş yapalım” diyerek yürüyüşe geçtiler ve
polis anında yürüyüş yapmak isteyenlere müdahale etti. Polisler hemen
yürüyüş yapan gruba “Ya bizim belirlediğimiz yerde durursunuz ya da
yürüyüş yapamazsınız” dediler ve
kitleyi engellediler. Bu durumdan
sonra da kitlenin üzerinde baskı uygulayarak dağılmalarını sağladılar.
Binanın bir girişinde polislerin
yolları tamamen kapattığını gördük.
Anladık ki Erdoğan oradan binaya
giriş yapacaktı. Bunun üzerine başka

bir sokaktan polislerin yoğun güvenlik
önlemleri aldığı o sokağa girmeye
çalıştık. Giriş için uygun anı beklerken
ATV televizyonunun muhabirini gördük ve yayındayken Erdoğan'ın binaya o güvenlikli sokaktan giriş yapacağını söylerken duyduk. Bunun
üzerine biz sokağa giriş için neresinin
uygun olacağını düşündük. Bu sırada
İsrailli bir grup da protesto etmeye
gelmişti Erdoğan'ı. Onların pankartında “İsrail Barışı Hak Ediyor" yazıyordu.
Gerek ilk protestocuların yürüyüşü
sırasında polisin müdahalesi sonucu
baskı yapmaları ve kitlenin dağılması
olsun, gerekse İsrailli grubun bu
garip protestosu olsun, Erdoğan'ı
gerçekten protesto edecek kimse
alanda kalmamıştı. Biz de bunun
üzerine onu, yani Erdoğan'ı desteklemek için gelenlerin arasına girdik
ve beklemeye başladık. Erdoğan'ın
gelmesine yakın güvenlik önlemleri
bir kat daha arttı. Alınan güvenlik
önlemlerini düşündükçe aklıma Erdoğan'ın sanki Hollanda’yı işgale
gelmiş olduğunu zannettim. Her yerde
polisler, sivil polisler, jandarmalar,
atlı birlikler vardı.
Araçların geldiği yola doğru ilerledik ve pankartımızı açtık. Bu sırada
bizi gören polisler bir an afallayarak
ne oluyor burada der gibiydiler, şaşkınlıklarını gizleyemediler. Bizler de
bu durumdan faydalanmak isteyerek
aralarından geçmeye başladık. Bu
esnada polisler hemen pankartı ellerimizden alarak bizleri etkisiz hale
getirmek için üzerimize çullandılar.
O esnada direnmeye ve sloganlar atmaya başladık. Atılan sloganlar "Şehitlerimizin Hesabını Soracağız”,
“Yaşasın Dev-Genç, Yaşasın DevGençliler”, “Katillerden Hesap Sorduk, Soracağız.”, “Halkız, Haklıyız
Kazanacağız"
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Yürüyüş
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Yürüyüş: Eylem anında orada
bulunan halkın tepkisi nasıldı?
A: Polis beni durdurmak için yere
yatırmaya çalıştı ve yerde iken enseme tekme ile vurdu. O an Hollandalı
birinin polisin uyguladığı bu şiddete
karşı polislere tepki gösterdiğini duydum. Hollandalı polislere "Neden
şiddet uyguluyorsunuz?" vb. sözler
söyledi. Daha sonradan öğrendik ki
polisler o adamı da gözaltına almışlar.
E: Oradaki insanlar (kalan gruplar)
AKP’liler ve yandaşları oldukları
için polisin bize uyguladığı şiddete
ne itiraz ettiler ne de bir tepki gösterdiler.
O: Şişe isabet ettikten sonra beni
şiddet uygulayarak yere yatırdılar.
O an polisin bu yaptığı şiddete sadece
bir tek Hollandalı itiraz etti.

Sayı: 359

Yürüyüş
7 Nisan
2013
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Yürüyüş: Polisin gözaltı uygulaması nasıldı?
E: İlk başta polisler bizi durdurduktan sonra ellerimizi kelepçelemek
için yere yatırmaya çalıştılar. Ben
yere yatmamak için direndim. Direnişim esnasında vücuduma sayısız
darbeler, tekmeler aldım. Yakınımda
demirden ufak bir duvar vardı, beni
oraya doğru götürerek o duvara yapıştırdılar. Sonrasında sürekli ayaklarıma, bacaklarıma vurdular. Ellerimi
arkadan kelepçelediler. Buna rağmen
bize vurmaya devam ediyorlardı.
Beni polis aracına doğru götürürken
bir polis bana sert bir yumruk attı ve
bunun sonucunda gözlüklerimi kaybetttim. Bana vururken polisler gömleğimi yırttı. Arabaya bindirirken
sanki hayvan atıyorlarmış gibi arabaya
attılar.
A: Eylem anında polisler diğer
arkadaşlarıma yaptıkları gibi beni de
yere yatırmaya çalıştılar. Yere yatmamak için direnince şiddetli darbeler
aldım. Ama o an hiç bir şey hissetmiyordum. İlk başta 3 polis beni
zapt etmeye çalışırken 3 polis daha
geldi başarılı olamayacaklarını görünce. Yere sert bir şekilde yapıştırdılar. Yerde vücudumun her yerine
vuruyorlardı. Hareket edebilme olanağı bırakmadılar. Montumun kapşonunu kafama geçirip yüzümü örttüler. Arkadaşlarıma ne olduğunu

bilmiyordum ve merak içerisindeydim. Ellerimi kelepçeledikten sonra
kulağıma fısıldadılar ve bana “Seni
ayağa kaldıracağız eğer devam edersen canını yakacağız” dediler. Polis
minibüsüne doğru ilerlerken beni
götüren polisin ayağını gördüm. Polislere tekme attım ve çelme takarak
onları düşürmeye çalıştım. Bunun
üzerine bir polis kafamı tutarak dizine
vurdurdu.
O: İki kişi önce kafama darbeler
vurdular. Sonra kaldırımda bulunan
demir dubalara bilinçli bir şekilde
kafamı vurdular sersemledim, dengemi kaybettim. Çünkü sol gözümü
vurmuştum. Gözümün şiştiğini fark
ettim. Bir tanesi ben yerde iken böbreklerimin olduğu yere vurarak bastırdı. Sloganlarımızı atarken bir polis
boğazımı sıktı. Bir diğer polis ise
kulağımın arkasındaki sinir noktalarına baskı yaparak beni etkisiz hale
getirmeye çalışıyordu. Bu esnada
yine afalladığım ve kendimi kaybettiğim anlar oldu. Ancak her seferinde
hemen kendimi toparlayarak devam
ediyordum direnmeye. Bunun üzerine
polisler tehdit ettiler, “Devam edersen
canını yakacağız” dediler.
Polis aracına 2 metre kala bir
polis iki parmağını da burnuma sokarak kafamı arkaya doğru çekti.
Aracın içinde yüzümü kapşonumla
kapatarak kafamı öne eğdiler. 3 polis
beni tutuyordu. Dudağımın içi patlamış ve kan tadı alıyordum o sırada
yüzüm yere doğru eğik olduğu için
polisin ayakkabısını fark ettim ve
kanlı tükürüğümü ayakkabısına doğru
tükürdüm. Polis bunun üzerine bağırdı
ve daha da azgın bir şekilde beni
tutmaya başladılar.
Yürüyüş: Polis sizleri gözaltına
alırken moraliniz nasıldı?
O: Oradaki bütün polislerin sadece
3 tane Dev-Genç’liyle uğraşması gururlandırdı beni.
E: Polislerin korkuları gözlerinden
okunuyordu. Sonradan öğrendiğimize
göre biz gittikten sonra bile polisler
3 buçuk saat yolu tamamen yayalara
kapatmışlar. Bu beni onurlandırdı.
A: Meşruluğumuza inanıyorduk.
Polisin müdahale edeceğini biliyor-

duk. O kadar polisin bizi durdurmaya,
engellemeye çalışması vb. şeyler bizim ne kadar da haklı ve doğru olduğumuzu ispatladı. Polis aracında
tek başıma gülerken, acaba Erdoğan
o an ne düşündü diye düşündüm.
Gözaltı sırasında aldığım darbeleri
hissetmezken, polis aracında yavaş
yavaş yüzümde ağrılar hissettim. Ağzım kanıyordu ve gözaltına alınan
diğer arkadaşım gibi sol gözüm şişmişti.
Yürüyüş: Gözaltına alındıktan
sonra karakolda neler yaşadınız?
O: Karakola geldikten 1 saat sonra
beni sorguya aldılar. İsmimi vermedim. İfademi almak istediler reddettim
bunun üzerine hücreme geri atıldım.
Bundan 1-2 saat kadar sonra seni
merkez karakola götürüyoruz dediler,
ben de oraya gitmeyeceğimi söyledim. Bunun üzerine polisler de bana
cevap olarak 'Ya sen kabul edip gidersin yada biz seni zorla götürürüz'
dediler ve 6 polis beni zorla merkez
karakola götürmeye çalıştılar. Gitmeden önce arama yaptılar. Üstümde
iç çamaşırlarım kalana kadar soydular.
Aramadan sonra beni bir araca bindirdiler. Merkezi karakola geldiğimizde imzalamam için önüme belgeler koydular ve bende imzalamayı
reddettim. Hücreye atmadan önce
ayakkabı bağcıklarımı çıkardılar.
Bana battaniye, nevresim takımı vb.
şeyler getirdiler reddettim hepsini.
Yemek getirdiler hayır dedim, reddettim ve açlık grevine başladım.
Havalandırmaya çıkarmak istediler
reddettim. Onların sunduğu teklif ettiği hiç bir şeyi kabul etmedim. Beni
geceleri saat 1-3 gibi gelip sorguya
götürüyorlardı. Sorguda neden yaptın
vs. gibi sorular sordular. İfade vermedim. 3-4 gün boyunca su ihtiyacımı
karşılamadığım için başım döndü.
Sürekli geceleri sorguya çekiyorlardı.
İlk mahkemede zaten gözaltı süremi
de uzattılar.
E: Arabada O’yla birlikteydik.
İlk onu götürdüler ben yarım saat
arabada bekledim. İçeri götürdüklerinde standart polis prosedürlerinden
geçtim. Polis bana neden alındığımı
söyledi. Hücrede yaklaşık 1 saat bek-
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lettiler beni. Merkezi karakola götürüldük. İlk gün havalandırmaya çıktım
ve sonrasında cumartesi akşamına
kadar havalandırmaya çıkmadım.
Cumartesi akşamı polis sorguya geldi
ve bugün büyük bir ihtimalle serbest
bırakılacağımı söyledi. Polisin biri
gelip havalandırmaya çıkıp çıkmayacağımı sordu. Bende kendisine
çıkmak istediğimi söyledim. O an
yataktaydım ve kalkıp ayakkabılarımı
giyerken polis geç kaldın diyerek
kapıyı kapatıp, geç kaldığımı söyledi.
23 Mart akşamı saat 22'de ben ve A.
arkadaşım serbest bırakıldık. Gözaltı
süresince açlık grevindeydim.
A: Eylemden sonrası Yan Hendrik
karakoluna geldiğimizde beni 1 saat
araçta beklettiler. Arkadaşların geçtikten sonra geçebilirsin içeri dediler.
İçeriye götürürken prosedürleri anlattılar. Parmak izi fotoğraf vs. aldılar.
Ve arama yapmak için bana 'Şimdi
stiriptiz zamanı bize stiriptiz yapacaksın' dediler. Reddettim. Güldü.
Sizi iki suçtan dolayı getirdik dediler.
Suçlarımızdan birincisi 'Dost bir ülkenin başbakanına karşı eylem yaptınız. İkinci suçumuz ise 'Kamu malına zarar vermişiz.' Aramayı reddettiğim için elbiselerimi onlar çıkardılar. Bağcıklarımı çözemeyince
komple ayakkabılarımı aldılar ve
bana terlik verdiler. Terlikle dolaştım.
Aramadan sonra hücreme geçtim 1

saat bekledim. Sonrasında Merkezi
Polis karakoluna götürdüler. Herkesi
ayrı araçla götürdüler merkezi karakola. Karakolda bana ihtiyaçlarımın
olup olmadığını sordular. İhtiyacım
yok diyerek her şeyi reddettim. Hücreye aldılar. Belki arkadaşlarımdan
birini görebilirim diye havalandırmaya çıktım arkadaşlarım yoktu. Havalandırmaya çıkış süresi 10 dakikaydı. Havalandırmadan sonra hücreye geçtim yemek getirdiler; ben
de onlara "gözaltını protesto ettiğim
için açlık grevindeyim" dedim. Arkadaşlarımla görüşmek istediğimi
belirttim izin vermediler. Sadece durumlarının iyi olduğunu söylediler.
Avukat aynı gün geldi ve neden
alındığımızı vs. sordu. Anlattım. Öğlen saat 1 gibi gelip hücremden
aldılar. Mahkemeye götürmek için
ve bu esnada arkadaşım O’yu gördüm. Yanlışlık yaptıklarını fark ettiler
ve anında bizleri ayırıp uzaklaştırdılar.
Mahkemeyi beklerken gözaltına alınan başka biriyle karşılaştım. Gözaltına alınan kişi neden geldiğimi
sordu anlattım. Erdoğan gelecek diye
bir gün önceden gözaltındaki bütün
herkesi mahkemelere sevk ederek
karakolda yer açılmasını sağlamak
istediklerini öğrendim. Mahkemeden
önce avukatla görüştüm. Fotoğraflar
gösterdi. Üzerimizde şişelerin olduğunu söyledi. Bizleri polisin uygu-

ladığı şiddet konusunun üzerinde durarak savunacağını belirtti. Yapmış
olduğum savunmada polisin şiddet
ve işkence yaptığını söyledim, halen
açlık grevinde olduğumu belirttim.
Mahkeme sonrasında karakola geri
götürüldük. Gerek karakolda olsun
gerekse haberlerde olsun yaptığımız
eylemin konuşulması beni gururlandırdı.
Yürüyüş: Eylemimizin meşruluğuna inandığınızı belirttiniz. Tekrar
böyle bir eylem yapmak gerekirse
yeniden yapar mısınız?
A: Evet
O: Evet
E: Evet
Yürüyüş: Serbest bırakıldığınızda
dışarıdaki insanlarımızın tepkileri
nasıldı?
A: Biz iki kişi dışarı çıktıktan
sonra O. arkadaşımızın 25 Mart'ta
görülecek olan mahkemesini sahiplenip yalnız olmadığını gösterebilmek
için halkımızı mahkemeye davet etmeye ve yaptığımız eylemi anlatmaya
çalıştık. Ziyaretlerimiz sırasında insanlar sahiplendi ve sorular sorduklarında hem sorularını cevapladık
hem de eylemi anlattık. Bize yakınlık
duymayan veya ilk defa gören insanların eylemden bahsedip de sevinmeleri güzeldi.

Sayı: 359

Yürüyüş
7 Nisan
2013

Tecritin Sorumluları Halkın Adaletine Hesap Verecek!
Tecrite Karşı Mücadele Platformu (TKMP), 2 Nisan
günü Tekirdağ F Tipi Hapishanesi önünde yaptığı
eylemle, ağırlaşan tecrit koşullarını protesto etti. “Tecrite
Son” pankartının açıldığı eylemde; “Beynimizi Çürütmenize İzin Vermeyeceğiz, İşkenceci Haydar Ali Ak
Hesap Verecek” dövizleri açıldı. Sık sık, “İnsanlık
Onuru İşkenceyi Yenecek, Hasta Tutsaklar Serbest Bırakılsın, Anaların Öfkesi Katilleri Boğacak, Devrimci
Tutsaklar Onurumuzdur” sloganları atıldı.
TKMP adına hazırlanan açıklamayı okuyan
Kemal Rüya, hükümetin
demokratikleşme söylemlerine karşın, hapishane koşullarının bu söylemlerden uzak durumda
olduğunu söyledi. Hapishane idarelerinin de

bu genel tablodan güç alarak saldırılarını yoğunlaştırdığını
söyleyen Rüya, Tekirdağ F Tipi Hapishanesine değinerek,
“Özellikle hapishane müdürü Ali Haydar Ak birer birer
hücrelere girerek saldırılarda bulunuyor, işkence yapıyor”
şeklinde konuştu.
Konuşmasının devamında bu saldırılarla beyinlerin
teslim alınmak istendiğini ifade eden Rüya, “19-22
Aralık 2000’de gerçekleştirilen katliam sonrası yürürlüğe
sokulan F Tipi uygulaması 13 yılını doldururken,
devrimci tutsaklar üzerinde istenilen sonucu alamadıkları
için saldırıyorlar” dedi.
Rüya’nın ardından tutsak ailelerinden İsmet Yurtsever
bir konuşma yaparak saldırıların hesabını soracaklarını
söyledi. Ardından aileler, yetkililerle görüşme talebinde
bulundu. Daha önceki görüşme taleplerinde olduğu gibi,
“Hapishanede şu anda yetkili yok.” cevabı verildi. 35
kişinin katıldığı eylem, çekilen halaylar ve atılan sloganlarla bitirildi.

UMUDU SELAMLIYORUZ!

51

Bağımsızlık Demokrasi Sosyalizm Mücadelesinde

Yitirdiklerimiz
13 Nisan - 19 Nisan
1960 Denizli Acıpayam İlçesi Yazır
Köyü doğumlu Gürsel, mücadeleye 12
Eylül öncesi katıldı, Acıpayam’da yoksul
köylülüğün örgütlenmesinde yer aldı.
Tutsaklıklar yaşadı.
1988’de yurtdışına çıkan Gürsel, AvGürsel AKMAZ rupa koşullarında da kavganın içinde yer
aldı, emekçi, devrimci özelliklerini kaybetmedi. Bu nitelikleriyle ülkeye, kendi bölgesinin
dağlarına gerilla olarak döndü. Ege Kır Gerilla Birliği’ndeyken 1988’de tutsak düştü. İşkencehanelerden başı
dik çıktı. F Tipi saldırısına karşı Buca Hapishanesi’nde DHKP-C tutsaklarının 3. Ekibi’nde Ölüm Orucuna başladı. 16 Nisan 2001’de ölümsüzleşti.
1969’da Sivas İmranlı İlçesi’nde doğdu. Kürt-Alevi bir ailenin kızıydı. 1992’de
Afyon İktisadi-İdari Bilimler Fakültesi’nde öğrenciyken devrimci gençlik içinde mücadeleye katıldı. 17 Nisan 1995’te
bir eylem hazırlığı sırasında silahın elinNuran DEMİR de patlaması sonucu şehit düştü.

“O kadar çok şey öğrendim bu süreçte. Ayrılıkların,
ölümlerin, hasretlerin, öfkenin en büyüğünün
yaşandığı aylar süren, koca, zorlu bir süreç. Ama
biliyoruz ki, zafer günü papatyalar bizim için açacak.
İşte biz o gün birbirimizi görmesek de hep beraber
olacağız...”
Canan KULAKSIZ
1966 Tokat-Almus Çambulak Köyü doğumlu Erol, kendi deyişiyle “Kızıldere’nin etkisiyle büyüdü.” Bir emekçi olarak yaşadı.
1989’da İstanbul Bağcılar-Çiftlik’te mücadele içinde yer almaya başladı. Mahalli bölgelerde
sorumluluklar üstlendi. 1992’de, halkın kurtuluş
Erol EVCİL savaşını sürdürmek için dağlara çıktı. Aynı yıl
tutsak düştü.
Ölüm Orucu 3. Ekibi Savaşçısı olarak Ölüm Orucuna başladı ve katliamlara, tecrit hücrelerine rağmen direnişini sürdürerek 13 Nisan 2001’de Sincan F Tipi’nde ölümsüzleşti.
Samsun’da devrimci gençliğin 19 Mayıs Lisesi'ndeki ilk sempatizanlarındandı. Hareket
içinde ortaya çıkan durumda Ankara hizbine
karşı tavır alan, birkaç kız arkadaştan biri idi.
Her saatini devrimci mücadeleye adamış, coşkusuyla tanınan bir arkadaşımızdı. Nisan
Fehime ÖZTÜRK 1978’de yakalandığı hastalıktan kurtulamayarak aramızdan ayrıldı.

Anıları Mirasımız
Yoldaşları Yakınları Anlatıyor:
Ege’nin Yiğit Efesi
Gürsel AKMAZ
Gürsel arkadaşımızı kısa süreli tanıdım. Sessiz, sakin
görünüşlü bilge bir kişi olarak bende yer etti. Ege Kır Birliği olarak dağlara kavuşmanın sevinci içerisindeyiz, yapılacak çok işimiz var. Gürsel her işte istekli bizleri de gayretlendiriyor. “Hadiyin, hadiyin bir şey kalmadı” sözleriyle
bize destek veriyor. O sessizliğinin altında sıcak yanlarını böyle gördük. Kendinden konuşulmasını pek sevmez.
Yaşam içinde bir işin nasıl yapılacağı konusunda tecrübelerini söyler, ama sonuçta da “siz bilirsiniz” diye bırakır.
Onu ilk gören kimsede güven uyandırır. Dağda karşılaştığımız köylülerin önce kafalarındaki “anarşist”
korkusu, Gürsel arkadaşımızın konuşmasındaki rahat, kararlı ifadeyle biraz sonra köylülerin; “Ya biz de sizi terörist sandık, Çakırcalıyı, efeyi bilmez miyiz? Çoluk çocuk anarşist bunlar demiştik ama kelli-felli adamlarsınız
dedikleriniz doğru, haklısınız ama azsınız” sözleriyle süren bir sohbete dönüşmüştü.
Molalarımızda güzel sesinden Ege türkülerini dinlerdik... Seni böyle kısa, öz tanıdık... Vatan sevgisi, halk
sevgisi dolu yüreğini hiç çekinmeden yine sessiz, sakin
sürüverdin zulmün önüne. Seni saygıyla, direnişimizin

coşkusuyla selamlıyoruz.
Gürsel AKMAZ'ın Ölüm Orucu şehitleri, Yasemin Cancı ve Berrin Bıçkılar için yazdığı şiir:
İki Boran Ki
... Duyduk,
gördük, bildik.
İlk boranlar havalanmış
şu Uşak’ın içinde
burası geçilmez demişler oyy
İki boran ki, Yasemin Berrin
Umudu şaha kaldırmışlar oyy
Hey gibi zeybekleri
efeleri kadınlarımızın
Yüreğimin telini titreten Ege türkülerim
Aydınlığım, inancım, onurum, namusum
Bayrakları vatanımın
Gelir direncim, dayancım
Genç ömürlerde
Çokça ömrü birarada yaşayanlarım
Ey acıların toprağı Anadolumuzun Egesi
Hey gidi mübarek isyanım hey
İki elleri yangın
İki elleri kınalı
İki elleri yıldızlı zafer türküsü...
12 Şubat 2001 / Buca
Gürsel AKMAZ

1973, Denizli doğumludur. ‘90
yılının başlarından itibaren örgütlü
mücadele içinde yer aldı. Mücadele dergisinde muhabir olarak çalıştı. Muğla’da gençliğin akademik-demokratik hakları için mücadele etti.
Gözaltılar,
işkenceler, tutsaklıklar yaMurat ÇOBAN
şadı. 1994’te Ege Kültür Sanat Merkezi bünyesinde Grup Günışığı elemanı olarak kültürel çalışmalar yürütürken tutuklandı.
Aydın Hapishanesi’nde, F Tipi hapishane
saldırısı gündeme geldiğinde, Ölüm Orucuna gönüllü oldu. Ölüm Orucunun 177. gününde, 14 Nisan 2001’de ölümsüzleşti.
Küçükarmutlu Direniş Mahallesi’nde, dışarıda ölüme yatıp Gülsüman Dönmez’den sonra ölümü
kucaklayan ikinci direnişçi oldu.
Canan Kulaksız 17 Kasım 1981
yılında Rize’de doğdu. Ege ÜniCanan KULAKSIZ versitesi Fen Fakültesi öğrencisiyken
gençliğin mücadelesinde yer aldı.
Aynı zamanda Ege TAYAD’da çalıştı. F Tipi saldırısı başladığında dışarıda İzmir’de Ölüm Orucuna başladı. Kardeşi Zehra da İstanbul’da Ölüm
Orucu eylemindeydi. Bir süre sonra Canan da İstanbul’a geldi ve Küçükarmutlu’nun yoksul gecekondu evinde kızkardeşiyle birlikte Ölüm
Orucunu sürdürdü.
Direnişinin 137. gününde, 15 Nisan 2001’de
yürekleri, beyinleri sarsan bir kasırga yaratarak
şehit düştü.

Adil CAN

1961 doğumlu Adil, Devrimci
hareketin militan kadrolarındandı.
FTKSME içerisinde yer aldı. Beyazıt’ta faşist bir odağın dağıtılması
eyleminde jandarmalarla girdiği silahlı çatışmada yaralı ele geçti.
Tedavisinin geciktirilmesi sonucu 16 Nisan 1980’de şehit düştü.

KAYIP
Defalarca işkencelerden geçirilmesine, 8 yıllık tutsaklığına rağmen, kavganın içinde olmaya devam etti. 1989’da Yeni Çözüm
dergisinin İzmir temsilciliğini yapRecep GÜLER
tı. İzmir’de 12 Eylül’ün ölü toprağının aşılmasında onun önemli katkıları oldu.
1994 Nisan'ının ilk günlerinde İstanbul'da gözaltına alındı ve kaybedildi.

Baskıların Bizi Yıldıramadığını
1 Mayıs Alanı’nda Göstereceğiz!
Devrimci 1 Mayıs Platformu, 4 Nisan günü Taksim Meydanı’nda eylem yaptı. Devrimci 1 Mayıs Platformu bileşenleri eylemde, devrimci, kitlesel, birleşik bir 1 Mayıs’ı örgütleyeceklerini açıkladılar.
Eylemde yapılan açıklamada, emperyalist saldırganlık ve işgallerin Libya’dan sonra Suriye ve İran’ı hedef alarak boyutlandığı, Türkiye egemenlerinin Suriye’ye karşı savaş kışkırtıcılığı yaptığı belirtildi. “Suriye halklarının yanında olduğumuzu haykırmak
için 1 Mayıs’ta meydanları dolduracağız” denildi.
Devamında, “Hapishanelerde, hücre cezaları, disiplin soruşturmaları, sürgün-sevkler vb. her türlü yolla keyfi bir biçimde tecrit uygulamalarının derinleştirildiği, hasta tutsakların ölüme terkedildiği, son olarak keyfi bir biçimde kitap sayısına sınırlamalar getirildiği ülkemizde, devrimci tutsakları sahiplenmek için, F
Tipi tecrit hücrelerinde kitapları yasaklayanlara karşı, “beynimizi çürütmenize izin vermeyeceğiz!” demek için 1 Mayıs’ta Taksim’de olacağız” denilerek, devrimci tutsakların taleplerini 1 Mayıs alanlarından haykırılacağı ifade edildi.
Eylemde ayrıca helikopterlerle yapılan baskınlara, gözaltı ve
tutuklama terörüne rağmen düşünceleri söylemekten vazgeçmeyeceği vurgulandı. Eylemde, “1 Mayıs Şehitleri Ölümsüzdür, Yaşasın 1 Mayıs, Biji Yek Gulan, Taksim 1 Mayıs Alanıdır” sloganları
atıldı. Eyleme 25 kişi katıldı.

Mustafa Bektaş ve Muharrem
Karakuş nezdinde,
Bağımsızlık, Demokrasi, Sosyalizm
mücadelesinde yaşamını yitiren tüm
Küçükarmutlu Şehitleri için anma
yemeği verilecektir.
Yer: Armutlu Cemevi
Tarih: 13 Nisan 2013
Saat: 14.30

Küçükarmutlu Şehit Aileleri

KULAĞIMIZA
KÜPE OLSUN
Atasözü
Taş Taşı Söz Taşıma
Dedikodu yapmanın, taş taşımaktan
daha ağır bir yük olduğu vurgulanır.

Özlü Söz
“Herhangi bir örgütün karakterini doğal ve kaçınılmaz olarak tayin eden şey, o örgütün eyleminin
muhtevasıdır.”
Lenin

Fıkra
UTANCIMDAN
Nasreddin Hoca’nın evine
hırsız girmiş. Girmiş girmesine de ev tam takır, kurubakır. İlaç için çalacak
bir şey yok. Eyvah, hırsıza mahçup olacağım diye,
Hoca bir dolaba saklanmış.
Hırsız, oraya buraya bakarken, dolabı açınca Hoca’yı karşısında görmez
mi?
-Sen... demeye kalmadan
Hoca sözü hırsızın ağzından almış ve demiş ki:
“Korkma dostum, çalacak
bir şeyler bulamayacağın
için utancımdan saklandım ben bu dolaba.”

Kıssadan Hisse
"Fanila" adlı oyun, içinde iki adamın başarılı bir tedavinin ardından
"düzenli bir toplum"da yaşayabilmelerini olanaklı kılmak için "yeniden eğitildiği", sımsıkı kapatılmış bir depo odasında geçmektedir.
Güneş görmemektedirler ve dış dünya ile hiçbir bağlantıları yoktur. Yalnızca bir korucu, günde bir kez yemliği yonca ve mısır sapıyla doldurmaktadır. Bu iki adam "özgürlük"lerini kazanmak ve açık
merada otlayabilmek için sığıra dönüşmek zorundadır. Ve tam da bu,
iki adamın içinde ve arasında gelişen tartışma noktasıdır.
Biri neredeyse inek olmuştur, güzel bir postu, bir kuyruğu, öbürünün (Jose) sağmak zorunda olduğu harikulade memeleri vardır. Onları bekleyen yeni toplum üretici insanlara gereksinim duymaktadır.
"İnek" hala düşünmekte ve konuşmaktadır, bu da ondan hala korkulması için bir nedendir. Ancak evcilleşmiş olarak böğürdüğü zaman, çayır cenneti üzerinde otlamaya hakkı olacaktır. Jose ise dayanmaktadır. Direnir, korucuya saldırır ve kendisini bekleyen sevgilisini görmek ister. Öfkesinin karşısında "inek" ona şöyle der: "Bunun nasıl olduğunu ben de biliyorum. Bu durumu kabullenmeden
önce çelişkileri yaşamadığımı sanma. Yaşadım onları. Bundan dolayı bugün deneyimlerime dayanarak, her türlü direncin boşa olduğunu söyleyebilirim. Bir seçim yapmak bu denli zor mu? Hadi aptal olma! Ye hadi, boşalt yemliğini! Gel, kahvaltı edelim! Ye... Ye!
Karnı dolu olanın gönlü de doludur. Hadi bak, bu sapçığı yerken sana
eşlik edeyim. Çiğnemek için bir şeyin olması iyidir. Gel ve unut! Bırak düşünmeyi. Düşünmek günahtır. Sonra konuşursun, bağırırsın
ve hazmedemezsin. Bak Jose, sen aynı oltanın ucundaki bir balık gibisin. Kancayı çekelemek sana ne kazandırır ki? Acı, yalnızca acı!"
Ama Jose direnmektedir ve madem oltanın ucundaki bir balıktır o halde oltaya yakalanmış olsa da teslim olmayan, yırtıcı bir balık olmak istemektedir en azından.
"Çekelemeliyim" der Jose, "çekelemeyi bırakmamam lazım, o zaman mutlaka kopacaktır."
Ve Jose, bir parça şeker kamışını duygulu sesler çıkaran bir flüte dönüştürerek kurtulacaktır.
(Tupamarolar kitabından)

Şiir
PARTİYE ÖVGÜ
Nedir parti
bir telefon mu arka odalarda çalan
kimdir parti
düşüncesi gizli
kararları bilinmez biri
mi
parti biziz
sen, ben, hepimiz
parti senin içinde kardeş
parti kafandaki düşünce
sen nerede oturursan
orası onun evi
nerede sana saldırırlarsa
odur karşı koyan orada
odur gösteren bize gideceğimiz yolu
izleriz onu biz de senin
gibi
bulamazsın doğru yolu
bizsiz yürüme

yolların en çıkmazıdır
bizsiz gidilen yol
bizden kopma sakın kardeş
belki biz yanılırız
belki sensin haklı
öyleyse kopma bizden
kafandan şunu çıkarma
kardeş
dolambaçlı yoldan daha
iyidir kestirme yol
bilirsen eğer sen bu yolu
bilir de göstermezsen
bize
neye yarar bilgin senin
bilge kişi ol
ama yanyana ol bizimle
paylaş bizimle bilgini
kopma bizden kardeş
bizden uzaklaşma
Bertolt Brecht

Deyimler
Ulu Orta Söz Söylemek
Bir şeyin aslını bilmeden, düşünüp tartmadan, çekinmeden, açıktan açığa konuşmak. Zamansız ve yersiz yaptığımız gereksiz konuşmalar ve tartışmalar

