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Amerikan Beslemesi AKP Halka ve Devrimcilere 
Saldırmaya Devam Ediyor! 

Gazi’de “DHKP-C Operasyonu”
Adı Altında Esnaflara Saldırdı!

Gazi Mahallesi’nin Her Tuğlasında Devrimcilerin
Emeği, Her Sokağında Akan Kanımız Var

Halk Düşmanları: Mahallelerimizde Elinizi Kolunuzu
Sallayarak Kurumlarımızı, Halkın İşyerlerini 

BASAMAYACAKSINIZ!

ADINI DEĞİŞTİRDİNİZ

HARİTADAN DA SİLSENİZ
KIZILDERE'Yİ

KANIMIZ YERDE

YETMEZ GÜCÜNÜZ BİZİ
DEĞİŞTİRMEYE 

İŞTE ON'LARLAYIZ YİNE

ALİŞANLAR’LA YÜRÜYORUZ
GÜNEŞE

KIZILDERE'DE YAŞIYORUZ

KIZILDERE'Yİ TAŞIYORUZ

HAYATIN OLDUĞU HER YERE
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ÖÖğretmenimizğretmenimiz

Halk gerçeğimiz daha geniş bir zemine

yayılmalı, emperyalizme ve faşizme karşı

saflaştırılmalıdır. 

Bu saflaşma hızla yayılıyor ve netleşmeye

doğru gidiliyor ama örgütsüzdür. 

Örgütlü hale getiremezsek, faşizm,

yaşananlardan dersler çıkartarak daha

şiddetli baskı ve terörle bu saflaşmayı

engelleyici, dağıtıcı roller oynayabilecektir.

ÖRGÜTLENMELİYİZ! 

500 Bin Yürek 500 Bin Yürek 
Bağımsızlık Konserinde Buluşalım!Bağımsızlık Konserinde Buluşalım!

Faşizmin Engellemelerini Faşizmin Engellemelerini 
Örgütlü Emeğimizle Boşa Çıkartacağız!Örgütlü Emeğimizle Boşa Çıkartacağız!

Malatya

TekirdağHatay

Kartal Ankara Bahçelievler

Okmeydanı

Bursa Çorum



İİ ç i n d e k i l e r
43 Devrimci İşçi Hareketi:

Sendikalar işçi sınıfının
örgütüdür; patron sendikacılığına
izin vermeyeceğiz!

45 Emek Haber: DİSK olağanüstü
genel kurulu yapıldı işçileri
kongre salonlarına sokmayan
sendikacılar kimin sendikacısı?

47 Özgür Tutsaklardan: Islah
çabaları hüsranla bitmiştir!
Kazanan özgür tutsaklardır!

49 Sosyalist soslu bir reformist:
Levent Tüzel

51 Anadolu Federasyonu: Türkiye
devletinin yeni provokasyonları

52 Avrupa’da Yürüyüş: İnsanlık
onurunu ezen uygulamalara karşı
direnmek meşrudur

55 Avrupa’daki Biz: München
Mahkemesi’nde Nazilerden
hesap soralım!

56 Yitirdiklerimiz

58 Kulağımıza Küpe Olsun

59 Öğretmenimiz: Halk gerçeğimiz
daha geniş bir zemine yayılmalı,
emperyalizme ve faşizme karşı
saflaştırılmalıdır 

30 Mart - 17 Nisan
Şehitlerimizi Anıyor
Umudu Selamlıyoruz

22 Gençlik Federasyonu’ndan:
Yalancı YÖK hesap hileleriyle
sıfır alanların oranını düşük
gösterdi

23 Yoldaşları Anlatıyor: Düşmana
öfkenin, kinin adı; Alişan Şanlı

25 Cepheli: “Ters insan” değildir

26 Devrimci Okul: Neden feda -1

29 Sınıf Kini: Yüreği güçlü kılan,
düşmana duyulan öfkedir

30 AKP fuhuş yapan bürokratlarını
koruyor

33 Halk Düşmanı AKP:
16 yaşındaki Masum Bilim
hayatını kaybetti,
katili AKP’dir!

34 Mahallelerimizde elinizi
kolunuzu sallayarak halkın iş
yerlerini basamayacaksınız!

36 Chavez iktidarı barışçıl yoldan
sosyalizme geçilemeyeceğinin
kanıtıdır - Bölüm 3

39 Cephe’den haberler:
Devrimcileri teslim
alamazsınız

7 Mahirleri anlamak

9 Gerçekleri yazmaya
devam edeceğiz!

10 Özgür bir halk; bağımsız bir
vatan için umudu büyüttüler

12 30 Mart-17 Nisan Devrim
Şehitlerini Anıyor, Umudun
Kuruluşunu Kutluyoruz

14 DHKC Açıklama: Halkımız,
Tayyip Erdoğan, kontra basını
Sabah gazetesi aracılığı ile sizi
aptal yerine koyuyor!
Suriye’de askeri kampımız
yoktur!

16 Emperyalizme ve işbirlikçilerine
karşı Bağımsız Türkiye
Konseri’nde buluşalım

20 İşte AKP’nin barış hediyeleri...
Kürt halkına  64 yeni “F Tipi”
hapishane, Dersim’e 21 yeni

polis karakolu

4 Kızıldere’de yaşıyoruz
Kızıldere’yi taşıyoruz hayatın
olduğu her yere

Ülkemizde Gençlik

1 Mayıs Pikniğinde
Buluşalım!

Katılan Sanatçılar
Grup Yorum
Koma Denge Hevi
Selçuk Balcı
Eyüp Haklar Derneği Müzik Grubu
Trakya Merkezi Müzik Grubu

Tarih: 28 Nisan 2013
Yer: Kurt Kemeri Piknik Alanı-Kemerburgaz

İstanbul’un birçok yerinden otobüsler
kaldırılacaktır.

Halk Cephesi

Emperyalizm
Yenilecek, Direnen

Halklar
Kazanacak!

Tarih: 16-20 Nisan
2013

Yer: Nurtepe -
Çayan Mahallesi
Hüseyin Aksoy

Parkı

4. Eyüp Baş Uluslararası Emperyalist
Saldırganlığa Karşı Halkların Birliği

Sempozyumu’na
Tüm Halkımız Davetlidir!



Kızıldere’nin 41. yılında
Halk Cephesi 4. kez Kı-

zıldere’deydi. Amerikan bes-
lemeleri her yıl olduğu gibi bu
sene de bir hafta öncesinden
köydeki bütün evleri tek tek do-
laşarak halkı tehdit etti. Halk
Cephelileri baskı ve terörle
engelleyemeyen devlet köy-
lüyü tehdit ederek halkın devrimcilere
kucak açmasını engellemeye çalıştı.
Köye gelen Halk Cephelilere “kapı-
nızı açarsanız, anmaya katılırsanız,
onlara selam verirseniz ineğinize,
eşeğinize, tavuğunuza, traktörünüze
ceza keserim” dedi. 

Tam 41 yıldır Kızıldere’yi halkın
hafızalarından silmeye çalışıyor

devlet. Köylülere yıllarca işkence
yaptılar. Kızıldere Köyü’nün adını de-
ğiştirip Ataköy yaptılar. Sırf Kızıl-
dere’li olduğu için köylüler yıllarca
devlet katında cezalandırıldılar, hep
“sakıncalı” görürülüp fişlendiler.
Kızıldere üzerine yakılan türküleri ya-
sakladılar. Söyleyenlere, dinleyen-
lere cezalar verdiler. Kızıldere’yi
ananları hapse attılar.

Sadece faşist devlet de değildi Kı-
zıldere’ye saldıranlar. Soldan re-

formisti, revizyonisti, oportünisti,
tasfiyecileri, teslimiyetçileri de her fır-
satta Kızıldere’nin içini boşaltıp Kı-
zıldere’yi mahkum etmek istediler. 

Ama başaramadılar. Ne Kızıl-
dere Köylülerine Kızıldere’yi

unutturabildiler, ne de Türkiye halk-
larına... Kızıldere tam bir abide
gibi duruyor Türkiye halklarının
bilincinde. Onyıllardır devrimciler
uğramadı Kızıldere’ye. 38 yıl son-
ra Kızıldere Köyü’ne ilk gidişi-
mizde köylüler “Geleceğinizi bili-

yorduk, birileri birgün Mahirleri
anmak için gelecek diyorduk. Köye
çok işkence yapıyorlardı, terörist
diyorlardı, şunu diyorlardı, bunu
diyorlardı. Sonra köyümüze Ataköy
dediler. Ama burası Mahir Çayan ve
arkadaşlarıyla anılıyor hep. Yani
devlet Ataköy diyor ama biz Kızıldere
diyoruz. Başka bir isim demiyoruz.
Bizim burası Kızıldere. Mahir Ça-
yan’ın geldiği Kızıldere. Biz buranın
hep Kızıldere olduğunu söyledik”
diye anlatıyorlardı. 

41 yıl önce o anı yaşayanlar sanki
şimdi gibi anlatıyorlardı Mahirlerin

çatışma anını. Yaşı küçük olanlar ise kim
bilir kaçıncı kez dinlemişlerse sanki ken-
di yaşadıkları bir anı yaşar gibi anlatı-
yorlardı Mahirlerin çatışmasını. 

Aynı Kızıldere Köyü’nün çocuk-
ları gibi, Ordu’nun Gürgente-

pesi’nde doğan Feda savaşçısı Alişan
da devrimcileşme sürecini şöyle an-
latıyordu. “Bizim oralarda Mahir Ça-
yanlar ve Kızıldere çok konuşulup

anlatılırdı. Gizli ve korkarak
da olsa devrimcilerin kahra-
manlık hikayelerini dinleyerek
büyüdüm.”

ALİŞANLAR KIZILDE-
RE’NİN YENİLMEZ-

LİĞİDİR! Oligarşi 30 Mart
1972’de Mahirleri katlederek
devrimcileri bitirdiğini sanı-

yordu. Fakat Mahirleri katlettiğine se-
vinecek zamanı bile olmadı. Kızıl-
dere’de yazılan destan Anadolu’nun
dört bir yanında milyonlarca kişiyi et-
kiledi. Mahirlerin yüzünü bile gör-
meyen genç Cepheciler Mahirlerin
Kızıldere’deki direniş bayrağını dev-
raldılar. 

Alişan’ın devrimcileşmesi Kızıl-
dere’nin tarihi misyonunu çok iyi

anlatıyor. Mahirler Kızıldere’de asla
yok edilemeyecek bir miras yarattılar.

Mahirler Kızıldere’de “Biz Bu-
raya Dönmeye Değil, Ölme-

ye Geldik” diye şehit düşerken KI-
ZILDERE BÜTÜN DEVRİMCİLE-
RİN DOĞUM YERİ OLDU.

Alişan devrimcileşme sürecini an-
latmaya devam ediyor; “15-16

yaşlarındaydım, televizyon haber-
lerinden Devrimci Sol’un hapisha-
ne firarlarını ve 90 Atılımı ile birlikte
yıpılan eylemleri öğrendim. Dev-
rimci Sol’a bu dönem kendi kendi-

me sempati duymaya başladım. İl-
çede çalışırken bir gün İstanbul’a
gidip örgütü bulmayı kafama koy-
muştum. Kızıldere ve Mahir’lerin
devamı bir örgüt olması büsbütün
etkiledi beni...”

Alişanları devrimcileştiren, Kı-
zıldere’nin yaşıyor olmasıdır.

Alişan’dan yaşı biraz daha büyük
olanlar nasıl devrimcileştiğini an-

“Adını değiştirdiniz / Haritadan da silseniz Kızıldere'yi / Kanımız yerde / Yetmez 
gücünüz bizi değiştirmeye / İşte ON'larlayız yine / Alişanlar’la yürüyoruz güneşe”

KIZILDERE'DE YAŞIYORUZ
KIZILDERE'Yİ TAŞIYORUZ

HAYATIN OLDUĞU HER YERE

Mahirler Kızıldere’de “Biz
Buraya Dönmeye Değil,

Ölmeye Geldik” diye şehit
düşerken KIZILDERE BÜTÜN
DEVRİMCİLERİN DOĞUM

YERİ OLDU
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latırken 1984 Ölüm Oruçları
ve Devrimci Sol’un Cunta
hapishanelerindeki direniş-
lerinden etkilendiklerini söy-
leyeceklerdir. 

12 Temmuz’da Niyaziler, 17
Nisan’da Sabolar, Sinan-

lar, Adana’da Sıddıklar, Ankara’da
Vehbiler, Eyüphanlar, İzmir’de Ol-
caylar, İstanbul’da İbrahim Yalçınlar,
Sibel’ler, Bağcılar’da Özlemler, 96
Ölüm Oruçları, Gölgeli Dağları, Er-
ganiler, Balkıcalar ve daha onlarca di-
renişin her biri Anadolu’nun dört bir
yanında birer Kızıldere’dir. 

DEVRİMCİ SOL’DAN DHKP-
C’YE KIZILDERE TÜM

CEPHELİLER’İN DOĞUM YE-
RİDİR.

ÖLMEK VAR, DÖNMEK
YOK! BİZ BURAYA DÖN-

MEYE DEĞİL, ÖLMEYE GEL-
DİK! KURTULUŞA KADAR SA-
VAŞ şiarları Cephe’nin geleneği ol-
muştur. Dağda, kırda, şehirde... ku-
şatmalarda, düşmanla çatışmaya gi-
rilen her yerde düşmana yeni Kızıl-
dereler yaşattık. 

Düşman “Kızıldere’nin adı de-
ğişti, siz değişmediniz” diyor. 

Yanılıyor düşman, Kızıldere’nin
adını da değiştiremediler. Kızıl-

dere köylülerinin anlatımlarını yu-
karıda aktardık. Asla da değiştire-
meyecekler. Kızıldere’ye kanımız
karıştı. Kızıldere köylüleri jandar-
ma tarafından yine tehdit edilmesine
rağmen bu sene Halk Cephelileri
kazanlarla yemek hazırlayarak kar-
şıladılar. 43 yıl sonra da olsa Ma-
hirler Kızıldere’de Cephelilerle ya-
şıyor.

KIZILDERE HAYATIN OL-
DUĞU HER YERDEDİR!

Sadece kuşatmalarda değil, düş-
manın saldırılarının olduğu her yer
Cepheliler tarafından Kızıldere’ye
çevrilmiştir. Düşman karşısında
teslim olmamak, direnmek Cephe-
liler tarafından gelenekselleştiril-
miştir. Bugün bir dergi bürosundan,
dernek binasına, kültür merkezin-
den hukuk bürosuna faşizmin terörü
karşısında Kızıldere’de nasıl dire-
nilmişse öyle direnilmektedir. Son
olarak Gazi Mahallesinde polis

baskınlarına karşı halk, esnafıyla, iş-
çisiyle, genciyle, yaşlısıyla Cepheli-
lerin öncülüğünde direnmişlerdir. Po-
lise mahallelerimizi, evlerimizi, es-
nafların işyerlerini ellerini kollarını
sallayarak basamayacaklarını gös-
termişlerdir. 

KURTULUŞA KADAR SAVAŞ
DİYEN MAHİRLERİN AN-

MASINDA OLİGARŞİYLE “BA-
RIŞ” SLOGANLARI ATMAK KI-
ZILDERE’YE HAKARETTİR!

Mahir, Hüseyin, Ulaş, Kurtuluşa
Kadar Savaş sloganı, Kızılde-

re’yle, Mahirlerle özdeşleşmiş bir
slogandır. Ancak bu sene 30 Mart’ta
Kızıldere’nin yıldönümünde Mahir-
ler için sözde anma yapan reformist-
ler, oportünistler, Kürt milliyetçileri
tam bir ikiyüzlülük içinde. Bir taraf-
tan “Mahir Hüseyin Ulaş, Kurtu-
luşa Kadar Savaş”, “Kızıldere Son
Değil, Savaş Sürüyor”, “ Yaşasın
Devrimci Dayanışma” sloganları
atıldı, diğer taraftan oligarşiyle “ba-
rış”tan bahsedildi. 30 Mart’ta Tak-
sim’den Galatasaray Lisesi’ne yürü-
yüş yapılan eyleme katılan örgütle-

rin hemen hepsi de Kürt milli-
yetçi hareketin oligarşiyle gir-
diği uzlaşma sürecine destek
verirken, Mahir Hüseyin Ulaş,
Kurtuluşa Kadar Savaş sloga-
nını atmak, Kızıldere Son De-
ğil, Savaş Sürüyor demek iki-

yüzlülüktür. Kızıldere’yi istismar
etmektir.

Kızıldere ve düşmanla uzlaşma
asla yan yana getirilemeyecek

kavramlardır. Kızıldere, Mahirler,
THKP-C’nin ideolojik çizgisi... çok
nettir. Eğilip bükülecek, esnetilecek,
tahrif edilecek bir yanı yoktur. Ma-
hirler Kızıldere’de düşmanla karşı
karşıya gelince “Biz buraya dön-
meye değil ölmeye geldik” demiş-
lerdir. Bu kadar nettir sözleri. Devrim
için ölümse ölünecektir. Onun dışın-
daki her alternatif ihanettir. 

Kurtuluşa Kadar Savaş diyor Ma-
hirler. Mahirleri anıyoruz di-

yorsanız “barış”tan bahsedemezsi-
niz. Kurtuluşa Kadar Savaşı değil de
“hemen şimdi barış” diyorsanız her 30
Mart geldiğinde o sloganları atmak ri-
yakarlıktır. 

Bakın 4 Nisan tarihli ÖDP'nin
Birgün gazetesinde Adnan Bos-

tancıoğlu ne diyor: "Öngörülen sü-
recin henüz çok başındayız. Atılmış
ciddi bir adım, silahların susmuş ol-
ması. Sosyalist falan olmaya gerek

yok; aklı ve sağduyusu olan herke-
sin bu durumda destek vermesi ka-
çınılmaz. Aksi ya savaştan nema-
lanmak ya da gözü dönmüş bir mil-
liyetçilikle malul olmak anlamına
gelir. Dolayısıyla sürecin bugünkü
aşaması itibariyle sosyalist solun
çatışmasızlık ortamına -aslında bu-
nun gerisinde şu var bu var deme-
den- destek vermek dışında bir se-
ceneği yoktur. Kaldı ki, ta baştan
beri gerek barış gerekse sorunun
adil bir çözümü için ilk adım ola-
rak bugün gelinmiş olunan nokta-
yı önerdiğimiz unutulmamalı...

İkincisi; sürecin gelinen aşaması-
na itiraz etmenin ahlaki açıdan so-

runlu olduğunu da gözden uzak tut-
mamak gerekir. 30 yıldır mücadele
eden, binlerce evladını bu savaşta
kurban vermiş bir harekete/halka
'vay efendim, savaşı nasıl bırakır-

DEVRİMCİ SOL’DAN
DHKP-C’YE

KIZILDERE TÜM
CEPHELİLER’İN DOĞUM

YERİDİR
ÖLMEK VAR, DÖNMEK

YOK! BİZ BURAYA
DÖNMEYE DEĞİL, ÖLMEYE

GELDİK! KURTULUŞA
KADAR SAVAŞ şiarları

Cephe’nin geleneği olmuştur
Dağda, kırda, şehirde...

kuşatmalarda, düşmanla
çatışmaya girilen her yerde
düşmana yeni Kızıldereler

yaşattık

14 Nisan
2013
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sın' demek ya da -utangaç ve örtülü bir
dille- bunu ima etmek en hafif deyişiyle
ayıptır. 'Ben savaşı durduruyorum,
ama senin elini bağlayan yok' derlerse
verecek bir cevabınız olmalı... (...)

Silahların susmuş olması mücade-
lenin bittiği anlamına gelmiyor.

Aksine, sürecin başka bir zeminde,
yani silahsız siyaset zemininde yeni
mücadelelere sahne olacağını kes-
tirmek zor değil" diyor.

Öcalan’da “silahlı mücadele mia-
dını doldurmuştur” diyor. 

Söylenenler ve pratikte uygula-
nanlar çok açık. “Arka planı, ön

planı” yok. Sırıtan bir ikiyüzlülük, ri-
yakarlık, istismar var. 

Mahirlere, THKP-C ideolojisine,
Kızıldere’ye karşı-devrimciler

hariç kimse açıktan saldırma cesare-
ti bulamamışlardır. Başta DY olmak
üzere tüm tasfiyeciler hep sahip çı-
kıyor görünerek, Mahirleri, THKP-
C’yi aşma adına saldırmışlardır. Kı-
zıldere’yi de, Mahirleri de, THKP-
C’yi mahkum etmeye ve tasfiyeci-
liklerini, devrim kaçkınlıklarını meş-
rulaştırmaya çalışmışlardır. Bu kadar
tezat, bu kadar ikiyüzlüce, riyakarca
olunabilir mi? ÖDP’li Adnan Bos-
tancıoğlu’nun yukarıdaki sözleriyle
Kızıldere anmasında attıkları slo-
ganları yan yana getirin. Bu  istismar
değil mi, riyakarlık değil mi?

Mahirler, “Kurtuluşa Kadar Sa-
vaş” diyor. Adnan Bostancı-

oğlu, devrimcilerin Kürt milliyetçi ha-
reketin oligarşiyle ve emperyalistlerle
uzlaşmasını eleştirmesine “savaştan
nemalanmak ya da gözü dönmüş bir
milliyetçilik” diyor.  

“Silahların susmuş olması müca-
delenin bittiği anlamına gelmiyor”

muş. Bravo... Ne kadar büyük bir tes-
pit yapmış Bostancıoğlu. 

Devrimci mücadelenin yanında
reformistler, revizyonistler ve

oportünistler hep olmuştur. Mahirle-
rin mücadelesinin en temel yanla-
rından birisi de bu kesimlere karşı
mücadele oluşturmuştur. 

Oligarşiyle ve emperyalistlerle
uzlaşma içinde olanların, bu

uzlaşmanın koşulsuz desteklenmesi
gerektiğini söyleyenlerin Mahirlerle
hiçbir ilgisi olamaz. 

Bostancıoğlu düzenin içine yer-
leşmiş, kendi subjektif durumu-

na göre tespitler yapıyor, kendine bak-
mak yerine bir de sola “ahlak” der-
si veriyor. Kürt milliyetçi harekete
“savaşı nasıl bırakırsın” demek “en
hafif deyişiyle ayıp” mış... DY-ÖDP,
düzene teslim olmuş, devrimle, dev-
rimcilikle ilgisi, alakası yok ama hal-
lerine de bakmadan Sola, sosyalistlere
akıl vermekten de geri durmuyorlar.
Elbette, savaşmayanlar, savaşmayı
göze alamayanlar, hiçbir zaman savaşı
savunamazlar. Reformizmi savaş her
zaman korkutmuştur. Savaş en büyük
korkuları olmuştur. Çünkü devrimci
savaşın yükseldiği yerde reformizme
harekat alanı kalmaz. Reformistler de
Kürt sorununu sadece Kürt milliyet-
çi hareketin “barış” politikaları adı al-
tında oligarşiyle uzlaşma dönemle-
rinde hatırlamışlardır. “Barış” politi-
kası esasında reformizmin politika-
sıdır. Bugün ÖDP gibi reformistlerin
kimi noktalarda eleştirel olmasının ne-
deni AKP faşizminin pervasızca sal-
dırılarını sürdürüyor olmasıdır. Uz-
laşma politikalarının açık bir destek
olduğunun gizlenemiyor olmasıdır. 

“Ben savaşı durduruyorum, ama
senin elini bağlayan yok” derlerse

verecek bir cevabınız olmalıymış.
Yani ÖDP’nin eli tutuldu diye her-
kesin eli tutulacak. Kimse savaş di-
yemeyecek. Derse savaştan nema-
lanmış olacak. 

“Senin elini bağlayan yok” de-
miyor Kürt milliyetçi hareket.

Uzlaşma politikalarında düzene gü-
vence verebilmek için önce devrim-
cilere, devrimci düşüncelere, dev-
rimci değerlere, devrimci önderlere
saldırıyor, mahkum etmeye çalışıyor.
Eline silah alanı, oligarşiye, emper-
yalizme darbeler vuran devrimcileri
“süreci provoke etmek”le suçlu-
yor. Kınıyor. Düzenden devrimcilere
karşı mücadelede “daha kararlı”
olmasını istiyor. Kürt milliyetçi ha-
reketin uzlaşma politikalarına ye-
deklenmeyen kim varsa “provoka-
tör” ilan ediliyor. Onlar da Adnan
Bostancıoğlu gibi “savaştan nema-
lananlar” diyor. Emperyalistlere ve
oligarşiye geçmiş olsun denirken
devrimcilere kınama mesajları ya-
yınlıyorlar. Ya da Eskişehir’de oldu-
ğu gibi açıktan saldırıyorlar.

EMPERYALİZME VE OLİ-
GARŞİYE VURMAK NE ZA-

MANDAN BERİ SAVAŞTAN NE-
MALANMAK OLUYOR? 

Mahirler’in KURTULUŞA KA-
DAR SAVAŞ çağrıları ne za-

mandan beri terörizm oluyor? Sa-
vaştan nemalanmak oluyor. 

Öcalan da bir taraftan silahlı mü-
cadeleyi mahkum ediyor, diğer

taraftan Kızıldere’ye “barış” mesajı
gönderiyor. Suriye’de Kürtler’in
Amerika’yla, onların işbirlikçileriy-
le birlikte emperyalizme direnen
Esad iktidarına karşı hareket etmesini
istiyor. Bu politikalarla Mahirler asla
yan yana getirilemez. 

Bütün bunlar Mahirleri sahiplenir
görünerek Mahirleri istismar et-

mektir. Bu kesimlerin Mahirlerle
ideolojik, politik, pratik hiçbir iliş-
kileri yoktur. Mahirleri kendi uzlaş-
macılıklarına malzeme yapmak iste-
mektedirler. Hiç kimsenin Mahirle-
ri düzenle uzlaşma politikalarına alet
etmeye hakkı yoktur. Buna izin ver-
meyiz. Her şeyden önce Mahirleri bu
şekilde tahrif etmeye kimsenin gücü
yetmez. Kızıldere’den bugüne bunu
yapmak isteyenler hep olmuştur. Fa-
kat, Mahirlerin Türkiye halklarına,
sosyalist harekete ve tarihe mesajla-
rı çok açık ve nettir: KURTULUŞA
KADAR SAVAŞ!

Hiç kimsenin Mahirleri
düzenle uzlaşma

politikalarına alet etmeye
hakkı yoktur. Buna izin

vermeyiz. Her şeyden önce
Mahirleri bu şekilde tahrif

etmeye kimsenin gücü
yetmez. Kızıldere’den
bugüne bunu yapmak

isteyenler hep olmuştur.
Fakat, Mahirlerin Türkiye

halklarına, sosyalist harekete
ve tarihe mesajları çok açık

ve nettir: KURTULUŞA
KADAR SAVAŞ!
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M. Ali Baran
Ma hir le ri dog ma tik, şab lon cu, re -

for mist çiz gi le rin an la ma sı müm kün
de ğil dir. On lar dün de bu gün de, ya

bağ lı ol duk la rı
ko mü nist par ti -
le rin şab lon la rı -
na gö re de ğer -
len dir me ler yap -
mış lar ya da

Mark sist Le ni nist us ta la rın fark lı ko -
şul lar ve za man lar için söy le dik le -
riy le kar şı laş tı rıp ben zer lik ve ya ay -
nı lık gö re me yin ce he men “sap ma”
dam ga sı vur muş lar dır. Di ye bi li riz ki,
ül ke miz de ki he men tüm opor tü nist
ve re for mist grup lar bu an la yış la ha -
re ket et miş, şab lon la rı na uy ma yan
dev rim ci te ori ye kar şı ko ro ha lin de
sal dır mış lar dır. Ma hir ler baş ta ol-
mak üze re dev ri min yo lu nun si lah lı
mü ca de le den geç ti ği ni söy le yen bü-
tün dev rim ci ler bu sal dı rı lar dan na -
si bi ni al mış tır. Bu sal dı rı lar gö ze
alın ma dan ve si lah lı mü ca de le ko -
nu sun da net leş me den hal kın is ya nı-
na ön cü lük et mek müm kün de ğil dir.
Ma hir ler kı sa sa yı la ma ya cak bir sü -
reç te her tür lü opor tü nist ve re for -
mist le re kar şı yo ğun bir ide olo jik
mü ca de le sü re ci ya şa mış ve bu sü-
reç içe ri sin de ide olo jik tez le ri ni net -
leş tir dik le ri oran da ör güt len miş ve
si lah lı mü ca de le bay ra ğı nı kal dır -
mış lar dır. 

Uzun yıl lar bo yun ca, pra tik tam
ter si ni gös te ri yor ol ma sı na rağ men
THKP-C’nin kit le ler den ko puk ol -
du ğu nu söy le yen ve ha la da söy le -
me ye de vam eden ler açık bir ger çe-
ği res men tah rif ede rek, ide olo jik
mü ca de le de ve pra tik te ye ne me dik -
le ri ni ya lan ve hi ley le, tah ri fat la
“mah kum” et me ye ça lış mak gi bi so -
nuç suz bir ça ba için de ol muş lar dır.
THKP-C’ye yö ne lik böy le bir tah ri -
fat la ken di ta raf tar la rı nı tut ma ya ça -
lış mış lar dır. Bun la rın yet me di ği yer-
de çok da ha ucu be, ne an la ma gel di-
ği bel li ol ma yan “kit le ler le ya pı lan
şid det” ve “dar grup lar la ya pı lan
şid det” gi bi ay rım lar ya pıp kit le le-

rin şid de ti ni meş ru, dar grup la rın ge -
ril la ha re ke ti ni ise bi rey sel te rö rizm
ola rak de ğer len di ren ler de çık mış-
tır. Ve yi ne açık tır ki; bu dü şün ce le-
rin sa hip le ri yir mi yı lı aş kın si ya si
ya şam la rın da meş ru gör dük le ri kit le
şid de ti ni de hiç bir za man ya ra ta ma -
mış lar dır. ‘74 son ra sı nın yay gın si -
lah lı mü ca de le po tan si ye li için de ör -
güt le nen opor tü nizm, şid de ti teo rik
ola rak red det me miş ama pra tik te de
hep uzak dur muş tur. Bu ke sim ler
esas ola rak söz de ne der ler se de sin-
ler, ne si lah lı kit le ha re ke ti nin, ne de
ül ke miz de ki ge ril la sa va şı nın, si lah lı
pro pa gan da nın öz gün lü ğü nü hiç bir
za man an la ya ma mış lar dır. Ül ke ger -
çe ği ni an la ya ma mış lar dır. Bu nun için
de sü rek li ide olo jik sav rul ma lar ya -
şan mış ve gi de rek sağ cı la şa rak söz-
de sa vun duk la rı kes kin la fız la rın dan
da vaz ge çip dü ze ne ya ran ma nın he -
sap la rı nı yap ma ya baş la mış lar dır. 

Re for mist çev re ler ise esas ola-
rak, SBKP ile var lık la rı nı sür dür -
müş ler dir. SBKP’nin yok ol ma sıy la
bu grup lar da mis yon la rı nı yi ti re rek
baş ka bir kur ta rı cı ve ya sırt la rı nı da -
ya ya cak la rı güç ara mış ve ka pi ta liz -
min yü ce li ği ni keş fet miş ler dir. Re -
for mist le rin esas mü ca de le si oli gar -
şiy le de ğil dev rim ci ler le ol muş tur.
On lar SBKP’nin is tem le riy le ha re-
ket et ti ğin den SBKP’nin Tür ki ye
dev ri mi ni is te me di ği ko şul lar da dev -
ri mi en gel le me nin tak tik le ri ni oluş -
tur muş lar dır. Bu gün re for mist ar tık -
la rı nın yap tı ğı gi bi THKP-C’yi ide -
olo jik ola rak eleş tir me ye ri ne ege-
men güç le rin li te ra tü rüy le ya zıp çi -
ze rek, küf re de rek hat ta yer yer ih bar
ede rek var lık la rı nı sür dür mek is te -
miş ler dir. 

Bü tün opor tü nist ve re for mist le-
rin eleş ti ri man tı ğı he men he men
ay nı ol muş tur. 

Ön ce THKP-C’yle il gi si ol ma-

Mahirleri
Anlamak

THKP-C’nin si lah lı ey lem
çiz gi si kit le le rin için de bu lun -
duk la rı du ru mu esas ala rak si -
lah lı halk sa va şı nın ya ra tıl ma -
sı nı he def ler. Bu çiz gi de ge ril -
la sa va şı nın te mel ol ma sı, di -
ğer ba rış çıl, de mok ra tik, ide -
olo jik mü ca de le bi çim le ri ni as -
la dış la maz. THKP-C bu an la -
yış la, opor tü niz min ve re for -
miz min on yıl lar dır id di a et ti ği
gi bi, her tür lü kit le mü ca de le -
si ni yad sı yan, sa de ce kü çük
si lah lı bir lik le rin si lah lı ey lem -
le riy le kit le le ri ha re ke te ge çir -
me gi bi sap kın lık la ra hiç bir za -
man düş me miş tir. Do ğu şun -
dan gü nü mü ze ka dar iş çi ler,
genç lik, köy lü ler ay dın lar ve
he men halk ara sın da ör güt lü
ça lış ma yap mış, bu ça lış may -
la ge ril la ha re ke ti ni bir leş ti re -
rek tar tış ma sız Tür ki ye sol ha -
re ke tin de en ge niş halk kit le -
le ri ni ha re ke te ge çi ren ör güt
ol muş tur. THKP-C’nin yal nız
ba şı na kit le sel li ği da hi opor -
tü nist re for mist dü şün ce le rin
çü rü tül me si için ye ter li dir. İş -
te THKP-C’yi yal nız bir Kı zıl -
de re di re ni şi ola rak de ğer len -
di ren ler bu kit le sel li ği gör mez -
den ge len ya da bu kit le sel lik
üze rin de kü çük he sap lar yap -
mak is te yen ler dir. 
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yan bir teo ri ya ra tıp, son ra bu te ori-
ye is te dik le ri gi bi atış yap mış lar dır.
Atış la rın tu tar lı ol ma sı için ül ke nin
eko no mik ve sos yal ya pı sı nın fark lı
ol ma sı ve THKP-C’nin de mut la ka
kü çük bur ju va ma ce ra cı sı ve bi rey-
sel te rö riz mi uy gu la yan bir ör güt ol -
ma sı ge re ki yor du. Te ori yi de, pra ti-
ği de bu nun için so rum suz ca tah rif
et mek te sa kın ca gör me di ler. Tür ki -
ye’yi 1905’le rin Rus ya’sı ile öz deş -
leş ti ren ler, Mark sizm-Le ni niz mi Le -
nin’in yaz dık la rıy la sı nır lı tu tan lar
do ğal ki ne Mark sizm-Le ni niz mi, ne
de Tür ki ye ko şul la rı nı, ne de THKP-
C’nin Mark sist-Le ni nist ana liz le ri ni
an la ya ma ya cak lar dı. Bu kı sır lık, bu
dog ma tizm hiç bir za man, için de ya -
şa dı ğı ko şul la rı ve dev rim ger çe ği -
mi zi an la ya ma ya cak, is tis na sız yak -
la şık otuz yıl sü re sin ce ay nı cüm le -
ler le ve ke li me ler le THKP-C’ye sal -
dı ra cak tı.

THKP-C’ye otuz yıl dır sal dı -
ranların, otuz yıl bo yun ca tek ke li-
me öğ ren me dik le ri ve öğ re ne me ye -
cek le ri de açı ğa çık mış tır. Bu dog -
ma tik ka fa ya pı sı on la rı her gün bi-
raz da ha halk ve dev rim ger çe ğin-
den uzak laş tır mış ve ken di dar dün -
ya la rın da ucuz kes kin lik ler le tat min
olur ha le ge tir miş tir. 

Par ti-Cep he’yi yal nız Kı zıl de re
ola rak de ğer len di rip bir di re ni şe in -
dir ge mek onun içe ri ği ni, dev rim ci
çiz gi si ni bo şa çı kart ma ya yö ne lik
sin si bir ça ba dır. Em per ya list ler, yer li
ege men güç ler ve kü çük bur ju va ay -
dın la rı bu yön te min ya ra tı cı sı ve uy -
gu la yı cı sı dır lar. Sık ça da baş vur muş -
lar dır. Re for mist ler ve dü zen içi çe -
şit li güç ler de bu yön te mi uy gu la-
yıp, dev rim ci le rin kit le ler üze rin de-
ki et kin lik le ri ni yok ede rek bu ve si -
ley le dev rim ci ta ri he sa hip çı kı yor
gö rün tü süy le ken di le ri ni meş ru laş -
tır mak is te mek te dir ler. Ta rih le ri ol -
ma yan la rın, ta ri hi çar pı ta rak, içi ni
bo şal ta rak sa hip len me le ri bas ba ya-
ğı opor tü nizm dir. 

THKP-C ne yal nız Kı zıl de re, ne
de yal nız bir di re niş çiz gi si dir. THKP-
C bü yük bir ta rih bi lin ciy le Ana do lu
ih ti lal ci le ri nin yo lu nu iz le ye rek, bu
ta rih te olum lu ve ile ri olan her tür lü

dü şün ce ve ge le ne ği ken din de so -
mut la mış tır. THKP-C bu ya nıy la
opor tü niz min ve re for miz min yap -
tı ğı gi bi red di ye ci de ğil, ta rih bi -
lin ci ne sa hip tir. Bu ta rih bi lin ci ül -
ke ve halk ger çe ği nin doğ ru kav ran -
ma sı nı sağ la mış ve bu kav ra yış ışı -
ğın da dev rim ci mü ca de le nin na sıl şe -
kil le ne ce ği ni or ta ya çı kar mış tır. Ta-
rih bi lin ci ol ma yan lar ne em per ya -
liz min na sıl şe kil len di ği ni, ne ka pi -
ta liz min na sıl oluş tu ğu nu, ne de dost
ve düş ma nı doğ ru sap ta ya maz lar.
THKP-C bu bi linç le ül ke top ra ğı na
sağ lam bas mış ve ül ke dev ri mi nin
dün ya dev ri mi nin bir par ça sı ol du -
ğu nu da doğ ru kav ra ya rak sa de ce
dar ulu sal bir ha re ket ol ma mış, her
ko şul da en ter nas yo na liz min tu tar lı
sa vu nu cu su ol muş tur. 

THKP-C Mark sizm-Le ni niz mi
dog ma tik kav ra ma mış, ül ke nin so-
mut ko şul la rı nı tah lil ede rek, Sov-
yet, Çin, Vi et nam ve Kü ba dev rim -

le riy le, dev ri mi mi zin ben zer ve fark lı
yan la rı nı in ce le ye rek ül ke miz de
halk sa va şı nın na sıl bir yol iz le ye -
ce ği ni sap ta mış tır. Ül ke miz de ki opor -
tü nist ler ve re for mist ler di ğer ül ke
dev rim le rin den fark lı lık la rı mı zı an -
la ya ma dık la rın dan dog ma tiz min esi-
ri olur ken, Ma hir ler bü yük bir cü -
ret le bu fark lı lık la rı sap ta mış lar dır.
Di ye bi li riz ki, bu cü ret THKP-C’nin
va ro lu şu, ge li şi mi, bü yük bir kit le -
sel li ğe ulaş ma sı ve de fa lar ca ön der
kad ro la rı nın im ha edil me si ne rağ-
men ge li şi mi nin en gel le ne me me si -
nin en önem li ne den le rin den dir. So -
mut ko şul la rı doğ ru sap ta ya ma -
yan lar ne düş ma nı, ne hal kı doğ-
ru tah lil eder, ne de bu na uy gun
tak tik ler üre te bi lir ler. Tabii bü tün
çır pı nış la rı na rağ men THKP-C’nin
ya şa yan bü yük gü cü nü gör mez den
ge len ler ha la var dır. Ken di kü çük
dün ya la rın da Par ti-Cep he li “kü çük
bur ju va la rın” te ori ye gö re mut la ka
bir gün tü ke ne ce ği ni ve ken di le ri nin
her şe ye ege men ola ca ğı nı ha yal
eden ler az de ğil dir. Bun lar on yıl lar
bo yun ca so mut ko şul la ra öz gü hiç-
bir po li ti ka üre te me miş ler ve bü tün
umut la rı nı ken di dış la rın da or ta ya
çı ka cak bir ge nel gre ve ön cü lük ede -
rek dev rim yap ma ya bağ la mış lar dır.
Bu ka fa ya pı la rı nın sa hip le ri, ala bil -
di ği ne da ral mış, kit le ler le il gi si ol -
ma yan, re ka bet çi lik le, boz gun cu luk -
la ayak ta kal ma ya ça lı şan kü çük
grup lar dır. Ve Tür ki ye dev rim mü -
ca de le sin de cid di ye alı na cak du rum -
la rı söz ko nu su de ğil dir.

THKP-C’nin si lah lı ey lem çiz gi si
kit le le rin için de bu lun duk la rı du ru-
mu esas ala rak si lah lı halk sa va şı nın
ya ra tıl ma sı nı he def ler. Bu çiz gi de ge -
ril la sa va şı nın te mel ol ma sı, di ğer ba -
rış çıl, de mok ra tik, ide olo jik mü ca de-
le bi çim le ri ni as la dış la maz. THKP-
C bu an la yış la, opor tü niz min ve re -
for miz min on yıl lar dır id di a et ti ği gi -
bi, her tür lü kit le mü ca de le si ni yad -
sı yan, sa de ce kü çük si lah lı
bir lik le rin si lah lı ey lem le -
riy le kit le le ri ha re ke te ge -
çir me gi bi sap kın lık la ra hiç -
bir za man düş me miş tir. Do -
ğu şun dan gü nü mü ze ka dar
iş çi ler, genç lik, köy lü ler,
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ay dın lar ve he men halk ara sın da ör -
güt lü ça lış ma yap mış, bu ça lış may la
ge ril la ha re ke ti ni bir leş ti re rek tar tış -
ma sız Tür ki ye sol ha re ke tin de en
ge niş halk kit le le ri ni ha re ke te ge -
çi ren ör güt ol muş tur. THKP-C’nin
yal nız ba şı na kit le sel li ği da hi opor tü-
nist re for mist dü şün ce le rin çü rü tül -
me si için ye ter li dir. İş te THKP-C’yi
yal nız bir Kı zıl de re di re ni şi ola rak
de ğer len di ren ler bu kit le sel li ği gör -
mez den ge len ya da bu kit le sel lik
üze rin de kü çük he sap lar yap mak is -
te yen ler dir. 

Ül ke miz de Par ti-Cep he ger çe ği-
ni an la ya ma yan, Sov ye tik ayak lan -
ma yı dü şü nen ler de, re for mist çö-
züm öne ren ler de, si lah lı mü ca de le -
yi fo ko cu bir tarz da kav ra yan lar da
yo lun so nu na gel miş tir. Kur tu lu şu
dar ulu sal çiz gi de şe kil len di ren ler de
bu şe kil len me nin te ori si nin tı kan dı -
ğı nı, dev ri mi ge tir me ye ce ği ni pra -
tik te gör müş ama bu nu ifa de ede cek
cü re ti gös te re me mek te dir ler. Tür ki -
ye’yi, em per ya liz mi, oli gar şi yi ve bu
ta ri hi doğ ru tah lil ede me yen ler yan-
lış stra te ji ve tak tik ler oluş tur du. Bu
ya nıy la THKP-C ha re ke ti Tür ki ye
sol ta ri hin de en ger çek çi ve dev rim-
ci dü şün ce le re sa hip tir. THKP-C ha -
re ke ti ne sa de ce ulu sal lı ğa, ne de sa -
de ce sı nıf söy le mi ne bağ lı kal ma-
dan, ken di si ni, dev ri me ta şı ya cak
ulus lar dan, azın lık lar dan, tüm halk
ve sı nıf ta ba ka la rın dan so yut la ma -
mış tır. 

Bü tün halk la rın kur tu lu şu nun Dev -
rim ci Halk İk ti da rı’ndan geç ti ği ni
bi le rek, bu ik ti da rın an cak halk la rın
bir lik te mü ca de le siy le ku ru la ca ğı nı
ön gör müş tür. Par ti-Cep he halk la-
rın bir li ği, mü ca de le si ve dev rim-
ci ik ti da rı dır. Bu nun için Par ti-Cep -
he dos tu nu ve düş ma nı nı ayırt et -
me de, it ti fak la rın da, em per ya lizm ve
oli gar şi dı şın da ka lan, bu güç ler le
çe liş ki si olan bü tün ke sim le ri cep he

saf la rın da top la ma ya ça lı-
şır. Si lah lı ey lem le rin de ve
her tür lü dav ra nı şın da cep -
he içe ri sin de yer ala bi le-
cek, al ma sı ge re ken güç -
le re za rar ver mez. He de-
fin açık ve net ol ma sı, kit -
le ler ta ra fın dan kav ran ma-

sı Par ti-Cep he’nin dost ve düş ma nı
doğ ru sap ta ma sı nın ve pra tik te bu na
uy gun dav ran ma sı nın so nu cu dur. 

On la rı kit le ler nez din de ölüm -
süz leş ti ren, di re niş des tan la rı yaz -
dır tan, bu nu ge le nek ha li ne ge tir ten,
dev rim ci ler ara sı bir li ğin ve da ya -
nış ma nın na sıl ol ma sı ge rek ti ği ni ya -
şa tan bu dü şün ce ler dir. Böy le si bir
an la yı şa sa hip ol ma yan lar Par ti-Cep -
he’nin bir lik an la yı şı üze ri ne bol ca
va az ve re bi lir ler ama as la on la rın
yap tık la rı nı ya pa maz lar. So ru nun
özü, bur ju va ide olo ji sin den ko puş
sağ la yıp sağ la ya ma mak tır. On lar bur -
ju va ziy le her tür lü ba ğı ko par mış,
iş çi sı nı fı nın ide olo ji si ni ve po li ti -
ka la rı nı esas al mış ve bu nu ya şam
tar zı ha li ne ge tir miş ler dir. Bu gün bu
ge le nek ten na si bi ni al mış tek bir sol
gru bun ol du ğu söy le ne mez. Dev rim -
ci lik ade ta mül ki yet çi lik ola rak kav -
ran mış, dev rim ci po li ti ka adı na bur -
ju va zi nin ka ba ve il kel ka ri ka tür le ri
ege men ha le gel miş tir. Fay da cı lık,
kü çük he sap lar bü tün dav ra nış la rı nı
be lir le miş tir. Bu an la yış -
la rın Kı zıl de re’den öğ -
ren dik le ri hiç bir şey yok -
tur. 

1968-’71, 1974-’80,
‘80 son ra sı ve gü nü mü-
ze ka dar he men tüm sü -
reç ler de Par ti-Cep he kit-
le mü ca de le siy le, si lah lı
sa va şıy la, gün cel po li ti -
ka la rıy la ha ya tın her ala -
nın da Tür ki ye dev rim ci
ha re ke ti nin ön der gü cü
ol muş tur. Par ti-Cep he ta -
ri hi bu ya nıy la Tür ki ye
dev rim ci ha re ke ti nin ta -
ri hi dir. Kı zıl de re’yi, Ma -
hir le ri, bu ta rih ten ko par -
ma ça ba la rı ta ma men sub -
jek tif tir. Bu sub jek ti vizm
çe şit li sap kın akım la rı,
gi de rek pro vo ka tif dav -
ra nış la ra gö tür mek te dir.
Pro vo ka tif ve oli gar şi pa -
ra le lin de ki ta vır la rın Par -
ti-Cep he ger çe ği ni de ğiş -
ti re me ye ce ği gö rül müş-
tü. Par ti-Cep he Kı zıl de-
re yo lun da ken di si ni sü -
rek li ye ni le ye rek, so mut

ko şul la ra gö re ye ni po li ti ka lar üre -
te rek ge liş me ye de vam ede cek tir.
Ül ke miz de em per ya lizm ve oli gar -
şi nin yö ne ti mi, ka pi ta liz min var lı ğı
de vam et tik çe Par ti-Cep he’nin dü -
şün ce le ri var lı ğı nı ko ru ya cak, kit le -
ler de da ha bü yük yan kı bu la cak ve
oli gar şi nin ve her tür lü sap kın akı-
mın kor ku lu dü şü ol ma ya de vam
ede cek tir. 

Par ti-Cep he’nin fa şiz min im ha
ve tut sak et me po li ti ka la rıy la yok
ola ca ğı nı ve ken di le ri nin bu boş luk-
tan fay da la na ca ğı nı sa nan za val lı lar
de fa lar ca ya nıl dık la rı nı gör müş ama
bu ya nıl gı la rın dan hiç bir ders çı kar -
ma mış lar dır. Tek rar tek rar ya nı la cak
ve ezi le cek ler dir. 

30 Mart-17 Ni san’da Par ti-Cep -
he şe hit le ri mi zi anar ken, ay nı za -
man da Par ti-Cep he’nin ye ni den ör -
güt le ni şi nin üçün cü yı lı nı ya şı yo ruz.
Bü tün şe hit le ri mi ze ve hal kı mı za ve -
ril miş dev rim sö zü müz de bir an da -
hi te red düt et me den dev rim yü rü yü -
şü mü ze de vam ede ce ğiz.

Yürüyüş’ümüz
Durdurulamaz!

2 Nisan günü Yürüyüş dergisinin 358’inci
sayısı Hatay halkına ulaştırıldı.

Değirmenbaşı’nda 80 dergi dağıtıldı. Grup
Yorum’un 3. Bağımsız Türkiye Konseri ile ilgili
duyurular yapıldı. Halktan konsere gelmek iste-
yenler ve bilgi alanlar oldu.

Aynı gün Kuzeytepe’de 2 Yürüyüş okuru 65
dergi dağıttı. Belde halkı her hafta Yürüyüş’ü
almak istediklerini dile getirdi. Bedirge ve kam-
püste 90 dergi, merkez ve Gümüşgöze’de 85
dergi, Samandağ merkezde 120 , Harbiye’de
ise 60 dergi Yürüyüş okurlarına ulaştırıldı. Har-
biye’de dağıtım yapan Yürüyüş okuruna polis
keyfi bir şekilde kimlik kontrolü yapmak istedi.
Dergi okuru bu keyfilik karşısında kimliğini
göstermedi. Tartışma sırasında insanlar gelip
dergi alarak Yürüyüş’ü sahiplendiklerini gös-
terdiler. Bunun üzerine polis geri çekilmek zo-
runda kaldı.

Zonguldak'ta da 7 Nisan günü Kilimli ilçe-
sinde  Yürüyüş dergisinin 359. sayısı halka ulaş-
tırıldı. 15 derginin ulaştırıldığı bu hafta da, hal-
kımıza son süreçte gündemde olan olaylara
ilişkin bilgi verildi. 
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Ayağa kalk
Kalk istanbul
At üzerindeki yorgunluğu
Direnişin mevzisinden
Sabahatin sesi geliyor
(Aslanların sesi)

Sabahat’in gür sesiyle 
Seni çağırıyorlar İstanbul
Ve diyorlar ki yeter
Yeter artık
Ayağa kalk
Kavgaya, savaşa gir İstanbul

***
16-17 Nisan’da İstanbul’da ben-

zeri az görülen bir katliam ve benzeri
görülmemiş bir direniş destanı ya-
şandı. 11 devrimci katledildi.

Çiftehavuzlar’da Sabahat Ka-
rataş’ı, Eda Yüksel’i, Taşkın Us-
ta’yı; 

Erenköy’de Ahmet Fazıl Özde-
mir’i, Satı Taş’ı, Hüseyin Kılıç’ı;

Üstbostancı’da Sinan Kukul’u,
Arif Öngel ve Şadan Öngel’i; 

Sahrayıcedit’te Ayşe Nil Ergen
ve Ayşe Gülen’i katleden faşizm,
devrimcilerin yarattığı destansı di-
reniş karşısında çaresizdi. Katlederek,
kan dökerek teslim alacaklarını sa-
nanlar 16-17 Nisan 1992’de bir kez
daha yanıldılar.

Bağımsızlık ve Sosyalizm 
İçin Şehit Düştüler!

16-17 Nisan şehitlerimiz, kavga
dolu yaşamları, bir ömür boyu dev-
rimcilikleri, önder kişilikleri ile örnek
oldular. Uzun ve zorlu kavga yılla-
rında, devrimin birer neferi, örgüt-
leyicisi ve önderi oldular.

Kimi, 1970’li yılların ilk yarısın-
dan, kimisi sonlarından başlayarak,
kavganın her aşamasında yer alan
devrimci hareketin kadroları, o yıl-
lardan başlayarak, bağımsızlık ve
sosyalizm mücadelesini tereddütsüz
sürdürdüler.

Kızıldere’den sonra devrimci ha-
reketin örgütsel olarak yeniden inşa

edilmesinde, o yıllarda Parti-Cep-
he’nin düşüncelerinin ideolojik ola-
rak çarpıtılmasına, sağ ve sol yoru-
muna karşı sürdürülen ideolojik mü-
cadelenin içinde yer aldılar.

Devrimci hareketin önde-
rinin kavga arkadaşları ve yol-
daşları olan, Sabahat Karataş,
Sinan Kukul, A. Fazıl Özde-
mir, o tarihin yaratılmasında,
mücadelenin sürdürülmesin-
de bir ömür boyu süren kav-
gaları ile tarihin yazıcısı oldu-
lar.

Emperyalist saldırganlık al-
tında, milyarlarca yoksulun
umudunun karartıldığı, sosya-
lizmin bir kurtuluş olamaya-
cağının dayatıldığı, tarihin en
büyük tasfiyeciliğinin yaşan-
dığı koşullarda, devrimci ha-
reketin önder kadroları, sa-
vaşçıları, direnişleriyle ezilen
halklara, kurtuluş hareketleri-
ne güç verdiler.

Sosyalizmin yeniden yük-
seliş yıllarının ancak o koşul-
larda direnmekten geçtiği bi-
linciyle hareket eden 16- 17 Ni-
san şehitlerimizi 21 yıl sonra
yaşam bir kez daha doğruladı.

Onları katledenler, onların
uğruna mücadele ettiği ba-
ğımsızlık, demokrasi ve sos-
yalizm mücadealesini hiçbir
zaman öldüremediler. Fakat
onları katleden polis şefleri ve
katiller sürüsü, Mehmet Ağar-
lar, Reşat Altaylar, İbrahim Şa-
hinler, Bayram Kartallar, Ercü-
ment Yılmazlar, Ayhan Çarkınlar...
onursuzlukları, düşkün yaşamları,
birbirleri hakkındaki açıklamaları
ile tarihin çöp sepetine halk düş-
manları olarak atıldılar.

Halk düşmaları, katlettikleri dev-
rimcilerin vücutlarına sıktıkları on-
larca kurşunla onları ve onların ideo-
lojisini öldüreceklerini, devrimci ha-
reketin devrim yürüyüşünü durdu-

racaklarını sandılar. Aylarca yalan
kampanyaları ile devrimcilerin örnek
yaşamlarını karalamaya, direnişleri-
ni küçültmeye çalıştılar. 

“Her şeyin bittiği” yalanları ile
halkın umudunu yok etmek istediler.
Yalanlarının ömrü uzun sürmeye-
cek, devrimci hareket, 16-17 Ni-
san’da destan yazanların kararlılığı ile
yoluna devam edecekti. 

Onlar Sosyalizm
İnancımız ve Devrim
İddiamızdır!

16-17 Nisan şehitlerimi-
zin destansı direnişleri, ba-

Sabahat KARATAŞ

Eda YÜKSELTaşkın USTA

Ahmet Fazıl
Ercüment ÖZDEMİR

Satı TAŞ

Özgür Bir Halk; Bağımsız Bir Vatan İçin

Umudu Büyüttüler 
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ğımsızlık ve sosyalizm kavgamıza
güç vermeye devam etti. Belki de en
anlamlısı şehitliklerinin 21. yılının
yaşandığı şu günlerde onların ba-
ğımsızlık sloganlarının kulaktan ku-
lağa yayılmasıdır.

Çiftehavuzlar’da 8.5 saat faşiz-
min ölüm mangalarına, özel timleri-
ne, panzerlerine, ağır silahlarına ve
bombalarına karşı direnen devrimci-

lerden Sabahat Karataş, 1953 Mar-
din Nusaybin doğumludur. Yoksul bir
Kürt ailesinin kızıdır. Çocukluğu Nu-
saybin ve Diyarbakır’da geçmiş,
daha sonra İstanbul’da hem fabrika-

larda çalışıp işçileri örgütle-
miş, hem de öğrenci gençlik
içinde bir Dev-Genç’li ola-
rak mücadele etmiştir. 

1976’da Devrimci Ka-
dınlar Derneği’nin (DKD)
kurucuları arasında yer aldı.

Bu yıllardan başlayarak 22 yıllık
devrimciliği, zorlu koşullarda ve bü-
yük fedakarlıklarla sürdürmüştür. 22
yılın 14 yılı yeraltında geçmiştir.
Onun devrimci yaşamında, tek başı-
na da kalsa hareketi ve mücadeleyi
sahiplenmek esastır.

1983 başlarında Devrimci Sol
Merkez Komitesi’nde yer aldı. Saba-
hat Karataş şehit düştüğünde, Dev-

rimci Sol Merkez Komite Üye-
si, şehir SDB'leri ve bir kısım ör-
gütlenmelerden sorumluydu.

Çatışma sırasında aynı üste
kalan Eda Yüksel, 1962 Artvin
Borçka doğumludur. Bir me-
mur ailesinin kızı olan Eda
Yüksel, lise ve üniversiteyi
İstanbul’da bitirdi. Devrimci
mücadeleyle lise yıllarında ta-
nıştı ve bir Dev-Genç’li olarak
mücadele etti. Şehit düştüğün-
de Devrimci Sol üyesiydi ve
üssün kurumlaşmasında gö-
revliydi. 

Yoldaşları ile omuz omuza
çatışan Taşkın Usta, 1962 Gü-
müşhane doğumludur. Düzenin
sunduğu tüm imkanları elinin
tersiyle iterek mücadeleye ka-
tıldı. Şehit düştüğünde Dev-
rimci Sol Üyesi ve üssün ku-
rumlaşmasında görevliydi. 

Üstbostancı’da düşmanın
kurşunlarına karşı silahları ve
sloganları ile direnen Sinan
Kukul, Arif Öngel ve Şadan
Öngel kahramanlıklarıyla bir
destan yazdılar.

1956 Trabzon Beşikdüzü
doğumlu olan Sinan Kukul,
Laz bir ailenin çocuğudur. 1974
yılında geldiği İstanbul Teknik
Üniversitesi’nde öğrenimini

sürdürürken devrimci mücadele ile ta-
nıştı ve Dev-Genç’li oldu. 

Mücadelede sahiplenmesiyle, ini-
siyatifiyle öne çıkan Sinan Kukul,
şehit düştüğünde Devrimci Sol Mer-
kez Komite Üyesi, Anadolu ve bir kı-
sım alan örgütlenmelerinden sorum-
lu olan bir önder kadroydu.

Devrimci hareketin oluşumunda
emeği geçen, en zor dönemlerde
mücadeleyi sürdüren Sinan Kukul,
tutsaklık yıllarındaki tavrı ve mah-

kemelerdeki tutumuyla da örnektir.
Üstbostancı’da şehit düşen Arif

Ön gel, 1963 doğumludur. Yoksul
bir ailenin çocuğu olarak yaşamını
sürdürmüş, mücadele ile 1988-89
yılında tanışmıştır. Dev rim ci Me -
mur Ha re ke ti’nin yö ne ti ci le rin den dir.
Şa dan Ön gel bir ev ka dı nı ola rak
mü ca de ley le ta nış mış tı ve iş te şim -
di o da ta rih sel bir di re ni şte, eşi ve
yoldaşı ile birlikte yer alıyordu.

Eren köy'de şehit düşen Ahmet
Fa zıl Er cü ment Öz de mir 1954
Adapazarı doğumludur. 1974’den
be ri mü ca de le için de olan A. Fa zıl
Öz de mir genç lik, iş çi ve ma hal le ör -
güt len me sin de so rum lu luk lar üst -
len di. 12 Eylül’den önce Ege Böl ge -
si’nde so rum lu lu klar yap  tı. Cun ta yıl -
la rın da idam ce za sı ve ri le rek re hin tu -
tul du. Mücadelenin çeşitli alanla-
rında görev alırken, şehit düştüğün-
de Şe hir Si lah lı Dev rim ci Bir lik ler
Ge nel Ko mu ta nı’ydı. 

Erenköy’deki üste şehit düşen
Sa tı Taş 1963 Çorum doğumludur.
Bir hem şi re ola rak ye r al dı mü ca de -
le de. Me mur la rın mü ca de le si nin ön -
cü le rin den bi ri ol du. Son olarak,
Devrimci Sol üyesi ve bir üssün ku-
rumlaşmasında görevliydi. 

Erenköy’deki üste şehit düşen
Hü se yin Kı lıç, 1961 Dersim do-
ğumludur. Dersimli bir Kürt ailenin
oğluydu. Gül te pe, Ok mey da nı, Ka sım -
pa şa’da dev rim ci ça lış ma lar yü rüt tü.
Devrimci Sol Üyesi'ydi ve şehit düş-
tüğünde eşi ve yoldaşı Satı Taş gibi
üssün kurumlaşmasında görevliydi.

Sahrayıcedit’te şehit düşen Ayşe
Nil Ergen 1968 doğumludur. Mü hen -
dis-mi mar oda la rın da çe şit li ça lış ma -
lar yü rü tmesi yanında, bir sa nat -
çıdır. 1964 Rize doğumlu olan Ay şe
Gü len dev rim ci mü ca de le nin kül tür-
sa nat ala nın da ça lış ma lar yü rü ten
bir Devrimci Sol taraftarıydı.

Her yaştan, her milliyetten, işçi,
memur, öğrenci, kadın erkek, 11
devrimci,16-17 Nisan destanının ya-
ratıcısı oldular. Çiftehavuzlar’ın pen-
ceresinden dalgalanan bayrak, anti-
emperyalist, anti-oligarşik devrim
mücadelemizin bayrağıdır; 16-17 Ni-
san şehitlerinin her biri mücadele-
mizin bayraktarlarıdır. 

Hüseyin KILIÇSinan KUKUL

Arif ÖNGELŞadan ÖNGEL

Ayşe Nil ERGEN Ayşe GÜLEN
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30 Mart-17 Nisan Devrim Şehit-
lerini Anma ve Umudu Selamlama
haftası nedeniyle Halk Cepheliler
düzenledikleri programlarla, devrim
sözünü bir kez daha verdiler. 

İstanbul
Okmeydanı’da Halk Cepheliler,

“Mahir’den Dayı’ya Sürüyor Bu
Kavga!”, “Kurtuluş Kavgada Zafer
Cephede!” ve “Mahir Hüseyin Ulaş
Kurtuluşa Kadar Savaş!” yazılamaları
yaptılar.

1 Mayıs Mahallesi’nde bulunan
Anadolu Haklar ve Özgürlükler Der-
neği’nde Kızıldere şehitleri anıldı.
Program, dernek önünde yapılan
saygı duruşuyla başladı. Ardından
“Mahir Hüseyin Ulaş Kurtuluşa Ka-
dar Savaş”, “Mahir’den Dayı’ya Sü-
rüyor Bu Kavga”, “Kızıldere Son
Değil Savaş Sürüyor”, “Kurtuluş
Kavgada Zafer Cephede” sloganları
atılarak büyük ailemiz ve şehitlerimiz
selamlandı. Sloganlardan sonra der-
neğe geçilerek anma ve kutlama
programına dernekte devam edildi.

Nazım Hikmet'ten “Kerem gibi”,
Nihat Behram'dan “Bir insan nedir
ki” ve Ümit İlter'den “Hodri meydan”
şiirleri okundu ve türkülere geçildi.
Grup Yorum üyesi Muharrem Cen-

giz’in de gitarıyla eşlik ederek katıl-
dığı programda, hep birlikte kavganın
türküleri söylendi. Ardından kutlama
ve anma programına katılanlara çay
ve kuru pasta ikram edildi. Çaylar
eşliğinde yapılan söyleşinin ardından
32 kişinin katıldığı anma sona erdi. 

TAYAD'lı Aileler, 9 Nisan günü
30 Mart-17 Nisan günleri özelinde
devrim şehitlerini anmak için, bir
araya geldiler. Program, halk kurtuluş
savaşında şehit düşenler için bir da-
kikalık saygı duruşuyla başladı. Dev-
rim şehitleri haftasının önemine dair
yapılan konuşmada: “Tüm dünyada,
kendisine ‘sol’ diyenlerin teslim ol-
duğu-uzlaştığı ve çürümenin-yozlaş-
manın had safhaya vardığı günümüz
koşullarında, biz yine şehitlerimiz
için bir aradayız. Yükselen mücade-
lemizle, şehitlerimizin mirasına sahip
çıkmanın onurunu ve gururunu ya-
şıyoruz” denildi. Program şehitleri
tanımış olanların anlatımlarıyla ve
Bertold Brecht'in “Partiye Övgü” şii-
rinin okunmasıyla devam etti. Son
olarak: “Şehitlere sahip çıkmak de-
mek, onların mücadelelerini büyüt-
mek demektir.” denildi ve hazırlanan
ikramların hep birlikte yenmesiyle
program sona erdi.

Bağcılar Halk Cephesi, ''30 Mart

17 Nisan Şehitlerimizi Anıyor, Umu-
du Büyütüyoruz" pankartı astı. Aynı
hafta sokaklar flamalarla süslendi ve
duvarlara  ''Mahir Hüseyin Ulaş Kur-
tuluşa Kadar Savaş", "Kurtuluş Kav-
gada Zafer Cephede'' olmak üzere
iki yazılama yapıldı.

Ankara
30 Mart günü Dev-Genç’liler An-

kara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde
panolarına “Bize Ölüm Yok“ yazarak
30 Mart-17 Nisan Şehitleri Anma
Haftası’nda şehitlerini anıp umudu
selamladılar. Ayrıca panoya parti
bayrağı da asıldı. Fakülte öğrencile-
rine; “İleride sizler avukat, savcı,
hakim olacaksınız. Ve göreceksiniz
ki adalet oligarşinin mahkemelerinde
değil! Halkın adaletinde ve onun uy-
gulayıcılarındadır!” denildi.

Elazığ
Elazığ’da 7 Nisan tarihinde bir

program düzenlendi. İlk olarak devrim
şehitlerinin anısına bir dakikalık saygı
duruşu yapıldı. Saygı du-
ruşunun ardından açıklama
okundu. Okunan açıklama-
dan sonra şair Adnan Yü-
cel’in “Sen Yürürsün Rüz-
gâr Yürür” adlı şiiri okundu.
Okunan şiirle birlikte sin-

30 Mart-17 Nisan Devrim Şehitlerini
Anıyor Umudumuzun Kuruluşunu

Kutluyoruz! Şehitlerimizin Feda Ruhuyla
Umudu Büyütüyoruz
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evizyon gösterimi yapıldı. 
Elazığ’da 6 Nisan günü de Halk

Cepheliler tarafından Gülmez Me-
zarlığı’nda bir anma yapıldı. Anma
öncesi tüm şehit mezarları tek tek
yıkandı. Devrim şehitleri için bir
dakikalık saygı duruşuyla başlayan
programda, şehitlerimize dair kısa
bir yazı metni okundu. Ardından
mezarları başlarına karanfiller ko-
nuldu.

Ziyaretin ardından mezarlıktan
ayrılan Halk Cepheliler, mezarlığın
karşı cephesinde fotoğraf ve kamera
çekimi yapan Elazığ’ın faşist, korkak
polislerini fark etti. Bunun üzerine
Halk Cepheliler de faşist polislerin
fotoğrafını çekince polisler korku-
larından ne yapacaklarını şaşırdılar.
Ve hemen, araçlarının arkasına attılar
kendilerini.

Malatya
Malatya'da 5 Nisan günü Halk

Cepheliler tarafından devrim şehit-
lerinin mezarları ziyaret edildi. Şen-
gül Akkurt, Cihan Gürz, Mehmet
Büçkün ve Ayhan Pektaş'ın mezarları
ziyaret edilerek, mezar ve çevresi
yaprak ve dallardan temizlendi. Tüm
devrim şehitleri için yapılan saygı
duruşundan sonra ziyaret sonlandı-
rıldı.

Dersim
6 Nisan’da Dersim Halk Cephesi,

Dersim şehitlerinin başucunda anma
yaptı. Şehir merkezinde olan Asri
Mezarlığı’na giden Halk Cepheliler,
gerilla şehitleri ve ölüm orucu şe-
hitlerinin mezarlarını gezerek, önce
yıkayıp temizliklerini yaptılar. Sonra
her mezarın başında mum yakılarak
anma programına geçildi. 

Mezarların başında bir konuşma
yapılarak; “Biz hayatta olan Cep-
heliler için ideal bir devrimcilik ya
da yeterli denilecek kadar bir dev-
rimcilik anlayışı yoktur. İdeal olan
burada yatan kahramanlarımızdır.

O nedenle biz yeterli de-
meyecek ve şehitlerimiz
gibi olmaya çalışacağız.”
denildi. Ardından saygı du-
ruşuna geçildi. 

Saygı duruşundan sonra
“Bize Ölüm Yok” marşı

söylendi, mezarlara karanfil bıra-
kılarak anma bitirildi. Sonra getirilen
lokmalar dağıtıldı. 

Merkeze bağlı olan Kocakoç
Köyü’ne de gidilerek Veli Dayı’nın
(Güneş) mezarı ziyaret edildi. Te-
mizlenip karanfil bırakıldı. Ardından
da Veli Dayı’nın çok sevdiği “Geçti
Dost Kervanı Eyleme Beni” türküsü
söylenerek mezar ziyareti bitirildi.
Mezar ziyaretinden sonra Veli
Dayı’nın ailesi ziyaret edilerek prog-
ram bitirildi.

Çorum
Dev-Genç’liler, 2 Nisan günü

Milönü ve Emek Caddesi civarında
yazılama yaptılar. “Mahir'den Da-
yı'ya Sürüyor Bu Kavga”, “Kızıldere
Son Değil Savaş Sürüyor”, “Bizi
Bitiremeyeceksiniz” ve çok sayıda
“Dev-Genç” yazılamasının yanında,
bir işbirlikçinin oturduğu mahallede
“İşbirlikçilerden Hesap Soracağız”
yazılaması yapıldı. Çorum polisi
hazımsızlığını elinde boya kovası
tek tek arayıp yazılamaları silerek
gösterdi. Ertesi gün de şehrin birçok
yerine Çorum Emniyet Müdürlüğü
tarafından “erken ihbar hayat kur-
tarır” gibi yazıların olduğu pankartlar
asıldı.

Samsun
Samsun’da 5 Nisan akşamı bir

anma yapıldı. Saygı duruşuyla baş-
layan anmada devrim şehitlerine
dair iki yazı okundu. Süreci özetle-
yen ve devrimin yolunu işaret eden
yazıların okunmasının ardından
program, umudun tarihi üzerine ya-
pılan konuşmalarla devam etti.

Sonrasında ise hep beraber dev-
rim marşları söylendi. “Düşenlere”,
“Bize Ölüm Yok”, “Haklıyız Ka-
zanacağız” marşlarının ardından
söylenen “Kızıldere Marşı” ile prog-
ram bitirildi. Hazırlanan hafta pa-
nosunda şehitlerin resimleri ile sü-
rece dair yazılara yer verildi. 

Antalya
Antalya'da Cepheliler tarafından

30 Mart-17 Nisan Şehitler haftası
nedeniyle Sinan Mahallesi ve An-
talya çarşı merkezlerine yazılamalar
yapıldı.
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Devrimci Halk
Kurtuluş Cephesi
Basın Bürosu’nun
Sabah gazetesinin
31 Mart tarihli
“ESAD’IN YENİ

PİYONU DHKP-C” başlıklı
haberine ilişkin 6 Nisan 2013 tarihli ve 410

No’lu açıklamasını yayınlıyoruz. 
***
AKP’nin Kontra gazetelerinden Sabah gazetesi 31

Mart tarihli yayınında örgütümüz hakkında yine manşetten
kontra bir haber yayınladı. Gazete “ESAD’IN YENİ
PİYONU DHKP-C” manşetiyle yaptığı “özel haber”inde
şöyle diyor: “Sabah, son dönemlerde artan terör eylem-
lerini üslenen taşeron örgüt DHKP-C’nin Suriye’deki
ana üssünün fotoğraflarına ulaştı. Kamp Esad Birlik-
lerinin koruması altında. Burada örgüt üyelerine eğitim
ve her türlü lojistik destek sağlanıyor. (...)

Kamptaki DHKP-C’liler, Esad ordusunun silahlarıyla
eğitim alıyor. Suriye ordusunda görevli subaylar,
patlayıcı ve bomba yapımı konusunda Mihraç Ulaç’ın
liderliğini yaptığı Suriye Mukavemet Teşkilatı ve Suriye
askerleriyle birlikte hareket ediyorlar. Örgüt üyeleri,
Suriyeli muhaliflere karşı pusu kurma, ev baskınlarına
katılma ve çatışmalarda yer alma gibi tüm askeri
faaliyetlerin içinde bulunuyor. (...) 

4 Mart’ta Türkiye’nin Yayladağı sınırına oldukça
yakın bir bölgede bulunan Fırınlık Dağı’nda, muhalif-
lerin 45 noktası olarak adlandırdıkları alanda, muhalifler
ile Esad’a bağlı Acilciler ve DHKP-C’liler arasında
çatışma çıktı. Çatışmada 4 Suriye Mukavemet Teşkilatı
üyesi öldürüldü. Muhalifler, öldürülenlerin üzerinden
Türk parası ve sarı yıldızlı kırmızılı bayraklar çıktığını
belirledi. Bu da öldürülenlerin terör örgütü DHKP-C
üyesi olduklarını ortaya koyuyor.”

Haberde bunların dışında kampa ilişkin adres, resim,
kroki gibi ayrıntılı bilgiler var. Gerçekleri bilmeyen
birisi haberin doğruluğundan şüphe etmeyecek. Ancak
Sabah’ta yayınlanan haberin tek bir satırı dahi doğru
değildir. 

Sabah gazetesi, gazetecilik değil, kontranın sözcülüğünü

yapmaktadır.

BU HABERLERİN TEK BİR SATIRI 
DOĞRU DEĞİLDİR! 
BU HABERLER KONTRA, DÜZMECE 
APTALCA YALANLARDIR!

Ve bu haberlerin hepsi bizzat Başbakan Erdoğan’ın
Goebbels’i Yalçın Akdağ tarafından yaptırılmaktadır.

Erdoğan’ın Goebbels’i bu tür aptalca yalanları
ağababası Amerika’dan öğrenmiştir. Yalanlarına
inandırıcılık katmak için olmayan kamp hakkında adres,
kroki gibi  ayrıntılı bilgiler yeralmaktadır haberde. 

Erdoğan’ın Goebbelsi bu aptalca yalanlarla halkı da
aptal yerine koymaya çaşlışmaktadır.

Buradan tüm halkımıza, tüm dünya halklarına
çağrı yapıyoruz. Sabah’ın okurlarını da çağırıyoruz.
Sabah gazetesi kampın adresini, krokisini, resimlerini
vb. her şeyi vermiş. Buyurun belirtilen adreste DHKP-
C’ye ait bir kampın olup olmadığını kendi gözlerinizle
görün. Erdoğan’ın Goebbels’inin bu aptalca yalanlarına
inanarak kendinizi aptal yerine koydurmayın. 

GERÇEK OLAN ŞUDUR:
1- Suriye’de herhangi bir askeri kampımız yoktur.

Resimler, krokiler, belirtilen yer, adres hepsi yalandır. 
2- Suriye’de hiçbir savaşçımız herhangi bir çatış-

maya katılmamıştır. 
3- Haberde belirtildiği gibi “muhalif” dedikleri

işbirlikçilerle bir çatışma yaşanıp 4 savaşçımızın
öldürüldüğü de tamamen yalandır.  Yalan, AKP’lilerin
genel kültürüdür. Yalan, iftira, çamur atma, konusunda
hiçbir ölçüleri yoktur. Namus, onur, haysiyet, hiçbir
değerleri yoktur. En aşağılık yalanları, iftiraları ya-
pabilirler. 

4- Çeşitli burjuva basında da yer alan
bir başka haber “Acilciler” örgütünden
Mihraç Ural ile örgütümüzün ilişkide
olduğudur. Bu da tamamen yalandır. 

Sabah gazetesinin bu haberi kontra haberdir.
Tamamen düzmecedir. Yalandır. 

Amaç; Örgütümüzün son süreçte yaptığı

HALKIMIZ 
Tayyip Erdoğan, Kontra basını Sabah gazetesi aracılığı ile sizi aptal

yerine koyuyor! Suriye’de askeri kampımız yoktur! 

YALAN SÖYLÜYORLAR! 
Halkımıza ve tüm dünya halklarına çağrı yapıyoruz: Gidin, arayın!

YOKTUR! 
Tüm Sabah gazetesi okurları, kendinize aptal muamelesi yaptırmayın! 

Bilmelisiniz ki asıl, halkı aptal yerine koymaya çalışanlar aptaldır!
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dünya haklarının baş düşmanı Amerikan Büyükelçiliği’ne,
halk düşmanı AKP Genel Merkezi’ne ve adaletsizliğin
kurumu Adalet Bakanlığı’na yönelik eylemlerin halkımızda
yarattığı etkidir. AKP, kontra yayınları aracılığıyla bu
etkiyi kırmak istiyor.

AKP’nin çabaları boşunadır; eylemlerimiz halkımıza
tüm çarpıtmalara rağmen gerçekleri göstermektedir. 

Birincisi; Amerikan Büyükelçiliği’ne yaptığımız Feda
eylemimiz halkımıza dünya halklarının baş düşmanını
ve onun işbirlikçisi AKP’yi net olarak göstermiştir.
İkincisi; AKP Genel Merkezi’ne Law’lı eylemimiz

halkımıza yapılan zulmün karargahını net olarak göster-
miştir. 

Üçüncüsü; Adalet Bakanlığına yaptığımız bombalı
eylemimiz halkımızın ekmek, su kadar ihtiyacı olan
adalet haklarını gasp eden kurumu göstermiştir. 

AKP’nin kontra basını eylemlerimizin halkta yarattığı
sempatiyi engellemek için bu tür düzmece haberler yap-
maktadır. 

Aynı zamanda Suriye’de kamplarımızın olduğunu
iddia ederek Amerikan emperyalizmine boyun eğmeyen
Esad iktidarını karalamaya çalışmaktadır. 

AKP’nin kontra basını Sabah, “ESAD’IN YENİ Pİ-
YONU DHKP-C” diyor. Gazetenin haberinin tamamı
yalan ve düzmece olduğu gibi aptalcadır. AKP iktidarının
Amerika’nın Orta Doğu’daki taşeronu olduğunu, Başbakan
Erdoğan ve Davutoğlu’nun Obama’nın yaverleri gibi
çalıştığını bilmeyen yoktur. Bunu bizim artık belirtmemize
gerek yok. 

AMERİKA’NIN TAŞERONU AKP,
BİZE “TAŞERON” DİYEREK KENDİ 
TAŞERONLUĞUNUN ÜSTÜNÜ 
ÖRTMEYE ÇALIŞMAKTADIR!

DHKP-C Amerika’ya ve onun işbirlikçisi iktidarlara
karşı kesintisiz 43 yıldır savaşıyor. Bu savaşta 600’ün
üzerinde şehit vermiştir.  43 yıllık kanla yazılan tarihimizi
bu tür kontra, düzmece yalan haberlerle lekeleyemezsiniz.
Yalanlarınız, düzmece haberleriniz eninde sonunda sizi
vuran silaha dönüşecektir. 

GİZLİMİZ SAKLIMIZ YOK ; AÇIKCA
BELİRTİYORUZ:
Dünyanın neresinde olursa olsun emperyalizme boyun
eğmeyen, direnen, savaşan tüm grupları, örgütleri, de-
vletleri, destekliyoruz. Suriye’de Esad iktidarını da em-
peryalizme karşı direndiği sürece gücümüz oranında
desteklemekteyiz. Çünkü Orta Doğu, Orta Doğu halk-
larınındır. Suriye ve bütün olarak Orta Doğu’da
dökülen her damla kandan Amerika, Avrupa emperyal-
istleri ve onların işbirlikçileri sorumludur. Sorumluluk-
ları oranında başta Amerika olmak üzere tüm em-
peryalistler ve işbirlikçileri hedefimizdir. 

Emperyalizme karşı direnenleri desteklemek enter-
nasyonalist görevimizdir ve bu çerçevede Suriye halkının
düşmanlarına daha büyük darbeler vurmak bizim için
onurdur. 

Biz düşüncelerimizi, yaptıklarımızı ve yapacaklarımızı
hiçbir zaman halkımızdan gizlemedik. Açıkça söyledik.
Bu konuda dost da düşman da bizi çok iyi tanır. 

AKP’NİN GOEBBELSLERİ; BU APTALCA
YALANLARDAN VAZGEÇİN!

Örgütümüz hakkında yaptırdığınız haberlerin her
satırı yalandır. 

Bu aptalca yalanlarınızla halkı kandıramayacaksınız. 

Her satırınızdaki yalanları açığa çıkartacağız.

Sabah gazetesine sesleniyoruz;  

Bu tür kontra haberlerden vazgeçin. AKP’nin psikolojik
savaş aracı olmayın. Gazetecilik yapın. Bu yaptığınız
gazetecilik değil, kontranın sözcülüğüdür!

Grup Yorum, dinleyicileriyle bir-
likte haftalardır olduğu gibi bu hafta
da İdil Kültür Merkezi önünde bir
araya geldi. 

Her yeni güne baskınla
uyandığımız, iktidarın faşist
baskılarının artarak devam
ettiği bu günlerde, faşizme
karşı dimdik durmak için
türküleri, marşları bir kez
daha hep birlikte söylediler. 

Grup Yorum elemanları “Emper-
yalizm tüm güçleriyle direnen halklara
saldırıyor, bunun içinde bütün em-
peryalist güçler hemen bir araya ge-
liyor. Dünyanın her hangi bir yerinde
direnen halklara saldırıyor. Buna
karşı gelmek için de birlik oluşturmak
gerekiyor. 14 Nisan’da yapacağımız
Tam Bağımsız Türkiye konserimizde
beş yüz bin kişilik büyük halk koro-
muzla, bu yıl dördüncüsünü düzen-

leyeceğimiz Uluslararası sempoz-
yumda dünya halklarından temsilcileri
bir araya getirip bu karşı duruşu ya-
ratacağız” dedi.

Eylem daha sonra Gazi Mahalle-
si’nden bir Halk Cepheli'nin Hasan
Hüseyin Korkmazgil’in ‘Soluk So-
luğa’ şiirini okumasıyla devam etti.

120 kişinin katıldığı eylem haftaya
‘Bağımsız Türkiye’ konserinde bu-
luşmak üzere sözleşerek bitirildi.

14 Nisan
2013
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İstanbul
Şişli'de TAYAD'lı Aileler, 2 Nisan

günü Osmanbey, İlk Yardım Hastanesi
girişi ve Cumhuriyet gazetesi yanına,
“Faşizme Karşı Demokrasi Keyfi Tu-
tuklamalara Karşı Adalet İstiyoruz!”
kampanyası ve Grup Yorum'un 14
Nisan'da üçüncüsünü düzenleyeceği
halk konserinin afişlerini yaptı. Toplam
92 afiş asıldı.

TAYAD'lı Aileler, 7 Nisan günü
Cevahir AVM ve Şişli metro girişi
önünde 3500 davetiye dağıttılar.

TAYAD'lı Aileler, 8  Nisan’da da
Şişli Endüstri Meslek Lisesi duvarına,
9 Nisan'da İkitelli-İstoç'a ve Çağlayan
Adliyesi karşısına olmak üzere toplam
6 yere konserin pankartlarını astılar.

Mecidiyeköy'de 2 Nisan günü
metrobüs durağında masa açılarak,
halka davetiye dağıtıldı. Halkın olum-
lu tepkileriyle karşılanan çalışmada,
bir kişi, davetiye bakıp geçtikten
sonra geri dönüp “Ya ben de başka
bir şey sanıp es geçtim. Meğer Grup
Yorum'muş…” dedikten sonra arka-
daşlarına da verebileceğini söyleyerek
bir kaç davetiye birden aldı. 2 saat
süren çalışmada, toplam 750 davetiye
halka ulaştırıldı.

TAYAD'lı Aileler, 9 Nisan günü
dağıttıkları davetiyelerle Bağımsız
Türkiye konserine ve 4. Eyüp Baş
Uluslararası Emperyalist Saldırganlığa
Karşı Halkların Birliği Sempozyu-
mu’na, çağrı yaptılar. Mecidiyeköy
metrobüs çıkışında yapılan çalışmada
toplam 2500 davetiye halka ulaştı-
rıldı.

Sarıgazi'de 1 hafta boyunca ya-
pılan çalışmada  Demokrasi Cadde-
si’ne stant açıldı. Açılan stantta 2.000
davetiye dağıtıldı. Çalışmalar mahalle
ve semtlerde devam etti.

Afiş ve pankart asımı sırasında
ise komiteler halka konseri anlattı
ve halkı konsere davet ettiler. Bir
çok merkezi bölgeye, üst geçitlere
pankartlar asıldı.

Ayrıca mahallede 150 adet afiş
yapıldı. Bir başka komite de Sarıgazi
Demokrasi Caddesi girişinde masa
açtı. Masada 1500 davetiye dağıtı-
lırken; Sultanbeyli Akşemsettin Ma-
hallesi’nde 500 davetiye dağıtıldı.
Sultanbeyli Çiftlik Mahallesi Mimar
Sinan Caddesi’ne  afiş asıldı.

3 Nisan günü Demokrasi Caddesi
girişinde masa açılarak, 800  davetiye
dağıtıldı. Atatürk Mahallesi'ne 50
konser ve 40  sempozyum afişi asıldı.
5 kişiyle mahallede kapı kapı dola-
şılarak 1700 davetiye halka ulaştı-
rıldı.

Okmeydanı'da 2 Nisan günü Halk
Cepheliler, Sibel Yalçın Parkı’nın
girişine, Piyalepaşa Caddesi’ne ve
Anadolu Parkı’nın çeşitli yerlerine
pankart astılar.

4 Nisan günü Cemal Kamacı Spor
Kompleksi’nin olduğu caddeye kon-
serin pankartları asıldı. Ardından Di-
kilitaş Parkı’nda ve  Perşembe Pa-
zarı’nın içinde davetiye dağıtımı ger-
çekleştirildi. 5 Nisan günü öğle sa-
atlerinde Anadolu Kahvesi olarak
adlandırılan caddeye konser pankart-
ları asıldı. Ardından aynı caddede

yoldan geçen araçların görebileceği
şekilde afiş çalışması yapıldı. 6 Nisan
günü ise Piyalepaşa ve Mithatpaşa
caddelerine afişler asıldı.

Hasköy'de 1 Nisan günü Halk
Cepheliler, birçok yere konser afişi
yaptılar. 1 Mayıs Mahallesi'nde, Mus-
tafa Kemal Mahallesi cemevi bölgesi
ile Aşık Veysel Mahallesi'ne, Pazar
Sokağı bölgelerine çok sayıda afiş
ve pankart asıldı. Genellikle ana
cadde üzerine yoğun çalışmalar ya-
pılırken, kapı çalışmasıyla davetiye
ler dağıtıldı. 3001 Cadde üzerinde
çeşitli yerlere pankart asıldı ve stant
açıldı. Stantta, avukatlarımıza, genç-
lerimize, kamu emekçilerine, Grup
Yorum’a ve sanatçılarımıza yapılan
saldırıları, halka uygulanan polis te-
rörünü teşhir edip, tutuklananların
serbest bırakılması talebiyle imza
toplandı. 4 saat açık kalan stantta
250 bildiri ve Grup Yorum konseri
davetiyeleri halka ulaştırıldı.

İkitelli'de Halk Cepheliler, 2 Nisan
günü Mehmet Akif Mahallesi'ne 50
konser afişi astı. Aynı zamanda 500
el ilanı dağıttılar.

Konserin çağrısı yapıldı ve da-
vetiyeleri dağıtıldı. İki buçuk saat
açık kalan masada yaklaşık 500 da-
vetiye öğrencilere ulaştırıldı. Ayrıca
Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa
Kampüsü cadde boyunca
duraklara ve direklere pul-
lama ve afişleme yapıldı.

Altınşehir Güvercintepe
Meydanı'nda Halk Cephe-
liler, Filistin Mahallesi'nde

Sarıgazi Ankara

Emperyalizme ve İşbirlikçilerine Karşı
Bağımsız Türkiye 

Konserinde Buluşalım
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5 Nisan  günü afişleme yaptılar. Hal-
kın büyük ilgisini çeken konser ça-
lışmasına Altınşehir gençleri de es-
naflara davetiyeler dağıtarak yardım
ettiler… Ayrıca konser duyurusunun
olduğu 2  pankart asıldı.

Bağcılar'da Halk Cepheliler, halk
pazarlarında yüzlerce konser dave-
tiyesini halka ulaştırdı. Bağcılar'ın
çeşitli yerlerine yüzlerce konser afişi
ve pullar yapıştırıldı. Ayrıca 6 adet
pankart Yenimahalle girişine ve çı-
kışına, Çiftlik Meydanı’na ve Bağcılar
Meydanı’na asıldı.

Bakırköy Meydanı’nda toplu kon-
ser davetiyesi dağıtımı yapıldı. Yüz-
lerce davetiyeyi halka ulaştıran Halk
Cepheliler dağıtımın ardından halaylar
çekerek meydandan ayrıldı.

Hafta boyunca, Gazi, Alibeyköy,
Yeşilpınar, Karayolları mahallele-
rinde ve Cengiz Topel Caddesi'nde
toplam 3500 davetiye dağıtıldı.

Dev-Genç’liler 5 Nisan günü
Kadıköy’de 5 saatlik bir çalışma ile
40 afiş astılar, 20 pullama yaptılar.
Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa
Kampüsü önünde de 4 Nisan günü
masa açıldı, davetiye dağıtıldı. Ayrıca
Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa
Kampüsü cadde boyunca duraklara,
direklere pullama ve afiş yapıldı. 

Dev-Genç’liler 3 Nisan günü Be-
şiktaş Meydanı’nda davetiye dağıttılar.
Daha sonra, Beşiktaş esnafı gezildi.

4 Nisan günü Avcılar metrobüs
durağında konserin el ilanı ve dave-
tiyeleri dağıtıldı. Aynı gün Topkapı
metrobüs durağı çevresinde 10 afiş
50 pullama yapıldı.

Yedikule ve Kocamustafapaşa
semtlerinde de ortak kurulan Per-
şembe Pazarı’nda esnaflar ve halk
gezilerek konser davetiyeleri dağıtıldı.
Liseli Dev-Genç’liler 2 Nisan günü
Kaptanpaşa Lisesi'nin önünde dave-
tiye dağıttılar. 

Liseli Dev-Genç’liler 3 Nisan
günü Gürsel Mahallesi’nde 3. Ba-

ğımsız Türkiye Konseri’nin
çalışmalarını yaptılar. Met-
robüs üstgeçidine ve ma-
hallenin girişine  pankart
astılar. 

Liseli Dev-Genç’liler 4
Nisan günü Şair Abay Ko-

nanbay Lisesi
önünde konser
davetiyelerini
dağıttılar. Çalış-
manın sonunda
800 davetiye da-
ğıtıldı.

Esenler'de
1, 4, 6, 7, 8 ve
10 Nisan günle-
rinde Karabayır
Pazarı, Terazidere metro
İstasyonu çıkışı, Namık
Kemal Mahallesi, Otogar,
Davutpaşa, Çiftehavuzlar,
Dere, Tepe Mahallesi ve
Yıldız Teknik Üniversitesi
girişinde “Bağımsız Tür-
kiye Konseri” için çalış-
malar yapıldı. 4100 bildiri
halka ulaştırılırken 355 afiş
ve 2 pankart asıldı. 

4 Nisan günü, 1000  da-
vetiye ve sempozyum bil-
dirileri dağıtıldı

İkitelli'de 6 Nisan
günü Köyiçi, Aymakop Sa-
nayi Sitesi ve birçok yere
100 afiş yapıldı. Aynı za-
manda İkitelli, Sefaköy,
Halkalı ve Bezirganbah-
çe'ye 8 adet pankart asıl-
dı.

4 Nisan günü Sefaköy
Metrobüs Durağı ve çevre-
sinde toplu bildiri dağıtımı
yapıldı. Dağıtım süresince
750 davetiye halka ulaştı-
rıldı.

5 Nisan günü İkitelli
Gülten Özaydın Ticaret
Lisesi çıkışında davetiyeler
dağıtılarak öğrenci, veli
ve öğretmenlere konser
duyurusu yapıldı. Ayrıca
İkitelli Köprüsü ve çevre-
sine 80  konser afişi asıl-
dı.

9 Nisan günü İkitelli
Atatürk Mahallesi, Mehmet
Akif Mahallesi, Masko
Köprüsü ve çevrelerine 50
afiş ve 6 pankart asıldı.

Gülsuyu’da Halk Cep-
heliler tarafından, 6 Ni-
san’da Maltepe, Gülsuyu,

Armutlu

Artvin

Avcılar

Bursa
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Kartal Maltepe Beşçeşmeler’de stant
açılarak Grup Yorum davetiyeleri
dağıttılar. Ayrıca Maltepe’nin birçok
yerine konser afiş ve pankartları
asıldı. 

7 Nisan’da Kartal Meydanı’nda
stant açılarak 4500 davetiye dağıtıldı.
Ayrıca Kartal bölgesinin birçok yerine
konser afişleri ve pankartları  asıldı.
Gülsuyu’da pazar girişine stant açı-
larak konser davetiyeleri dağıtıldı

Gülsuyu, Gülensu, Fatma Hanım,
Esenkent, Zümrütevler tarafına 1200
afiş, 30  pankart asıldı.

Bahçelievler'de 6 Nisan günü So-
ğanlı pazarında masa açan Halk Cep-
heliler, 5 kişiyle yaptıkları çalışmada
2000 davetiyeyi halka ulaştırdı. Ayrıca
Zafer Mahallesi'nde ana arterlere 90
afiş yapıldı ve pazar girişine açılan
masada 4000 adet konser davetiyesi
halka ulaştırdı. 

7 Nisan’da ise Zafer Mahalle-
si'nden başlayarak Şirinevler Mey-
dan'a kadar davetiye dağıtımı yapıldı.
3000 davetiye halka ulaştırılırken,
halkın ilgisi ve desteği yoğundu.

9 Nisan günü Soğanlı Mahalle-
si'nde 150 afiş yapıldı.

Avcılar Marmara Caddesi’nde 4,5
ve 6 Nisan günlerinde “Grup Yorum
3. Bağımsız Türkiye Konseri” afiş
ve pankartları asıldı, masa açıldı ve
konser davetiyeleri dağıtıldı.

Firuzköy, Parsel ve Avcılar Şük-
rübey’de ise toplamda 150 afiş, 4
pankart asıldı ve 3 bin bildiri halka
ulaştırıldı. 

Sarıyer genelinde Hisarüstü, Re-
şitpaşa, Büyükarmutlu mahallele-
rine konser pankartları ve afişleri
asıldı. Küçükarmutlu içerisinde de
birçok yere pankart asıldı, afiş yapıldı. 

5 Nisan’da Levent metro çıkışında
konserin duyurusu için el ilanları
dağıtıldı. 

Hafta boyuncu Armutlu mahal-
lelerinde açılan masalarda el ilanı
dağıtıldı ve Sarıyer genelinde Armutlu
Cemevi ve Dağevleri Mahallesi Ya-
şamevi önünden kaldırılacak araçların
duyurusu yapıldı. 

Ayrıca 5 Nisan’da da Behçet Kemal
Çağlar Lisesi'nde Liseli Dev-Genç’liler
tarafından konser çalışması yapıldı.
Öğle arasında, okul içinde ve dışında

550 konser davetiyesi dağıtıldı ve
okul içinde 20 pul yapıştırıldı.

Esenyurt’ta 7 Nisan günü Köyiçi
Balıkyolu Köprüsü'ne, Yeşilkent Ma-
hallesi Doğan Araslı Bulvarı üzerinde
depo tabela duraklarına toplam 200
afiş asıldı ve Balıkyolu Köprüsü'ne
ve Esenyurt Özgürlükler Derneği
önüne 2 konser pankartı asıldı. 

Ankara
31 Mart günü Ankara Yüksel Cad-

desi'nde masa açıldı. Açılan masada
25 Yürüyüş dergisi ve 5 Tavır dergisi
halka ulaştırılarak, 14 Nisan'da yapı-
lacak olan konser için Ankara'dan oto-
büs kaldırılacağı duyurusu yapıldı.

3, 4 ve 5 Nisan günleri Ankara
Üniversitesi Cebeci Kampüsü’nde
Dev-Genç’liler Grup Yorum konser
masası açtı. Masaya gelen öğrencilerle
birlikte Yorum şarkıları eşliğinde ha-
laylar çekildi.

3 gün boyunca masada toplam
20 Yürüyüş dergisi öğrencilere ulaş-
tırıldı. Dergideki “Zulme de çürümeye
de vuruyoruz” yazısı büyük ilgi top-
ladı. 

6 Nisan günü de Halk Cepheliler
Ege Mahallesi ve General Zeki Doğan
Mahallesi'ne 250 afiş astı. Afiş ça-
lışmasında konserin amacı halka an-
latılarak, Ankara'dan kaldırılacak oto-
büslerin duyurusu yapıldı. 

6 Nisan günü Yüksel Caddesi'nde
açılan konser tanıtım masasında halka
Bağımsızlık Konseri'nin nedenleri
anlatıdı. 25 Yürüyüş dergisi halka
ulaştırıldı.

Ayrıca 2 hafta boyunca ODTÜ,
Ankara Üniversitesi Cebeci Kampüsü
ve Yüksel Caddesi'nde masa açıldı
ve afiş asıldı. Akdere, Keçiören, Ba-
tıkent mahallerinde yapılan çalışma-
larda da 1000 afiş asıldı.

Artvin
Grup Yorum’un “Tam Bağımsız

Türkiye” konserinin duyurusu her
gün Hopa Belediyesi’nden anons
edildi. Hopa’nın en işlek caddelerinde,
okul çevrelerinde, yurt çevrelerinde,
Belediye parkında, şehir içi durak-
larda, uluslararası yol güzergahlarında,
sahilde, karakol çevresinde ve Artvin
Çoruh Üniversitesi Hopa Yerleşke-
si’nde afişler yapıldı.

Edirne
2 Nisan günü Trakya Üniversitesi

Balkan Yerleşkesi’nde Fen-Edebiyat
ve İktisat Fakültesi önünde Dev-
Genç’liler Grup Yorum konseri da-
vetiyeleri dağıtarak öğrencileri halk
konserine davet ettiler. Öğrenciler
konsere olumlu tepki gösterdiler.
Daha önce katıldıklarını, bu konserin
kaçmayacağını söyleyenler oldu. Top-
lam 360 davetiye öğrencilere ulaştı-
rıldı. Aynı gün Dev-Genç'liler, reklam
panolarına Grup Yorum konserinin
afişlerini yaptılar. Belediyenin reklam
panolarına ve pazar yeri alanındaki
reklam panolarına toplam 24 afiş
yapıldı. Ayrıca Edirne’nin çeşitli yer-
lerine de çok sayıda konserle ilgili
pullama yapıldı.

6, 7, 8 ve 9 Nisan’da Dev-Genç’li-
ler Saraçlar Caddesi’nde masa açarak
konseri halka duyurdu. Masalarda
Grup Yorum şarkıları çalındı ve 1250
el ilanı dağıtıldı. 

Trakya Üniversitesi Ayşekadın
Yerleşkesi önünde, Yemekhane, Yurt,
İİBF, Fen-Edebiyat Fakültesi ve Tıp
Fakültesi içinde 70 afiş asıldı. 

Ayşekadın Yerleşkesi civarındaki
belediyeye ait reklâm panolarına yo-
ğun yağmura rağmen 20 afiş yapıldı.
Bunun yanı sıra Saraçlar Caddesi’nde
de afişleme yapıldı. Burada sokaklara
ve esnafın camlarına toplam 25 afiş
asıldı ve pul yapıştırıldı.

Balıkesir
6 Nisan günü masa açan Dev-

Genç'lilere sivil polisler engel olmak
istedi. Bunun üzerine Dev-Genç'liler
bunun keyfi bir uygulama olduğunu
söylediler. Zabıtaları çağıran sivil
polisler halkı ve zabıtaları Dev-
Genç'lilere karşı kışkırttı. Dev-Genç'li-
ler, masayı kaldırmayacaklarını, Grup
Yorum konserine halkı davet etmenin
suç olmadığını söyleyerek halk düş-
manlarını teşhir etti. Daha sonra sivil
polislerin baskısıyla zabıtalar masaya
saldırarak masayı, afişleri
ve davetiyeleri çaldılar. Ma-
sayı vermek istemeyen Ali-
ye isimli Dev-Genç'li elin-
den yaralandı. Slogan atarak
ve konuşmalarla durumu
teşhir eden Dev-Genç'liler
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tekrar masa açacaklarını söyledi.
7 Nisan günü de Dev-Genç'liler

TÜİK binası önünde davetiye dağıttı,
onlarca davetiye halka ulaştırıldı. 

Hatay
Dev-Genç'liler, 4 Nisan günü

Kampüs evlerine giderek kendi ha-
zırladıkları bildirileri öğrencilere
ulaştırdılar.  Bazı öğrencilerin evlerine
davet edilen Dev-Genç'liler, konser
ve gündem hakkında öğrencilerle
konuştular. 15 Yürüyüş dergisi, 2
Tavır dergisi 300 bildiri öğrencilere
ulaştırıldı.

Dev-Genç'liler 5 Nisan günü de
MKÜ Fen-Edebiyat ve İktisat fakül-
telerinde bildiri dağıttılar. Bildiri da-
ğıtımında öğrencilerin bir çoğu Grup
Yorum'un ismini duyunca desteklerini
sundu. Kampüs içinde 200 bildiri
öğrencilere ulaştırıldı.

Tekirdağ
7, 9 ve 10 Nisan günleri Dev-

Genç’liler sahilde masa açarak, 550
davetiyeyi halka ulaştırdılar. Ayrıca
8 Nisan gecesi Dev-Genç’liler De-
ğirmenaltı, Hürriyet ve Çiftlikönü
mahalleleri ile Köprübaşı Caddesi'ne
toplam 50 afiş astılar. 

Malatya
6 Nisan günü Malatya Merkez,

Emeksiz ve Yeşilyurt caddelerinde
Halk Cephesi ve Dev-Genç'liler tara-
fından Grup Yorum önlükleri ile Ba-
ğımsız Türkiye Konseri’nin afişleri
asıldı ve pullama yapıldı.

Halk Cepheliler ve Dev-Genç'liler
7 Nisan günü, konserin afişlerini
asarak, konsere çağrı masası açtılar.

Cemal Gürsel ve Zaviye
mahalleleri ile Hasanbey
Caddesi boyunca Grup Yo-
rum önlükleriyle afiş asıldı.
Halkla sohbet ederek Ma-
latya halkı konsere davet
edildi. 

Malatya’nın Yeşilyurt Caddesi
Kemal Özalper İlköğretim Okulu
önünde çağrı masası açıldı. "Türküler
Susmaz Halaylar Sürer/ Grup Yorum"
yazılı önlüklerin giyildiği masada
çok sayıda konser bildirisi dağıtıldı.

8 Nisan günü Halk Cepheliler ve
Dev-Genç'liler İnönü Üniversitesi alt
geçidine afiş astılar. Çalışma sırasında
ÖGB ve sivil polisler gelerek keyfi
kimlik kontrolü yapmaya çalıştı. 44
AC 660 (Hyundaı Accent - BEYAZ)
plakalı sivil polis aracı dile gelen
sivil polislerden birisi “Bana karşı
gelme, seni burada döverek komaya
sokarım, kimse seni benim elimden
kurtaramaz, seni öldürürüm kimsenin
ruhu duymaz” tehdidini savurdu.

Afiş asmaya devam eden Halk
Cepheliler, afiş kovasına tekme atan
polisi “Kahrolsun Faşizm Yaşasın
Mücadelemiz", "Türküler Susmaz
Halaylar Sürer", "Mahir Hüseyin
Ulaş Kurtuluşa Kadar Savaş” slo-
ganlarıyla teşhir ettiler. 

İşkencecilerin tüm engelleme ça-
baları boşa çıkartıldı. Ve aynı gün
Yeşilyurt Caddesi Kemal Özalper
İlköğretim Okulu önünde konsere
çağrı masası açıldı. 

Elazığ 
Elazığ’da yapılan çalışmalarda

300 davetiye halka ulaştırıldı. çalış-
mada 50  pullama ve 100 afişleme
yapıldı.

İzmir
Halk Cepheliler, 4 ve 5 Nisan ta-

rihlerinde Ege Üniversitesi’nde ve
Kemeraltı Girişi’nde "İzmir Halk
Cephesi Grup Yorum" önlükleriyle
çağrı masası açtılar.

500 konser bildirisi halka ulaştı-
rıldı. Buca Forbes’te açılan konser
masasında 300 konser bildirisi halka
ulaştırıldı.

Halk Cephelilerin Bornova Met-
ro’da açtığı masada 200 konser bil-

dirisi halka ulaştırıldı. Bornova mer-
kez, Büyük Park, Küçük Park ve
Ege Üniversitesi’ne toplam 90 afiş
asıldı.

Dersim 
Ovacık'ta çalışmalara başlayan

Halk Komitesi, yaklaşık 250 davetiye
dağıttı ve 4 pankart ile 40 afiş astı.

Halk Cepheliler 7-8-9 Nisan’da
merkezde, Yenimahalle, Alibaba ve
Cumhuriyet mahallelerinde afişle-
meler yapıp, el ilanları dağıttı. Asılan
konser pankartları polis tarafından
gece söküldü. Konser çalışmaları yü-
rüten Ünal Bağatır, Tunceli Emni-
yeti’nden aranarak “emniyete gel-
mesi” söylenerek taciz edildi. 

Hozat İlçesi’nde 30 ve 3 pankart
asıldı, 200 el ilanı dağıtıldı. 

Nazımiye İlçesi’nde 2 pankart
asıldı. Çalığşmada 100 el ilanı dağı-
tıldı ve 15 afişleme yapıldı.

Çorum
Çorum’da Dev-Genç’liler, 6 ve

7 Nisan’da Emek, Bahabey ve Gazi
caddelerinde afişleme yaptılar. 50
konser afişi asılan çalışmada 10 adet
de F Tipi Film afişi asıldı. Yapılan
çalışmada Dev-Genç’liler Emniyet
Müdürlüğü’nün ‘polise güvenin’ vb
yazılarının bulunduğu reklam pano-
larını da kapattılar. Akşam saatlerinde
üstü kapatılan reklam panolarındaki
afişlerin söküldüğü görüldü. Dev-
Genç’liler Çorum’un farklı mahal-
lelerinde 70 Yürüyüş dergisini halka
ulaştırdı.

Bursa
Bursa’da Teleferik, Ataevler, Fatih

Sultan Mehmet Mahallesi, Ortaevler,
Vatan ve Kestel’de çalışmalar yapıldı.
Bursa genelinde 215 afiş asıldı. 4-6
ve 7 Nisan’da açılan masalarda el
ilanları dağıtıldı ve küçük konserlerle
çağrı yapıldı. Yalova’da ve Uludağ
Üniversitesi’nde de masalar açıldı.

Edirne Hatay Gülsuyu

14 Nisan
2013
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CHP Genel Başkan Yardımcısı
ve İstanbul Milletvekili Sezgin Tan-
rıkulu'nun; Adalet Bakanlığı'na yö-
nelik verdiği soru önergesini, Adalet
Bakanı Sadullah Ergin yanıtladı.

Adalet Bakanı Ergin’in açıkla-
masına göre;  Şu anda 70 Hapishane
bulunan Kürdistan bölgesine 64 yeni
hapishane daha inşa edilecek... Di-
yarbakır bölgesinde 2 bin 968 kapa-
siteli 5 hapishanenin Mayıs 2014’te
tamamlanması planlanıyor.

Diyarbakır'a 33 Bin 
Kapasiteli Yeni Futbol 
Stadyumu...

İşte "Barış"ın getirecekleri... AKP
kendinden emin adımlarla yürüyor...
İktidar güçlendikçe, hak ve özgülükler
konusunda mengene gibi daha da sı-
kacağını gizlemiyor... 

Barış sürecinde AKP’nin faşizmi,
F Tipleri ve “Futbol”uyla Kürdis-
tan’da hüküm sürecek. 

Dersim’in Pülümür 
Vadisi’nde 21 Karakolun 
İnşaatına Başlandı!

Dersimliler ise karakolların ku-

rulmasına karşı “Madem ba-
rış, bu savaş hazırlıkları ne?
Ne gerek var her tarafı silah-
landırmaya?” diye soruyor. 

Soru çok yerinde bir soru.
Gerçekler bu kadar ortada. Yüz-
lerce “Akil” adamın ve “Barış”
tellallarının cevaplaması gereken
çok sade bir soru. 

Yeni Hapishaneler, 
Yeni Karakollar 
Neyin İhtiyacı?

Bu barıştan  özelde Kürt halkın-
dan genelde Türkiye halklarından
adaletsizliğe  ve yoksulluğa  teslim
olması isteniyor... Direnmesi  halinde
ise yeni hapishaneler onu bekliyor.

İktidar bu tasfiyeden elbette ki
devrimci dinamiklerin de etkilene-
ceğini hesap ediyor... Bu nedenle,
alelacele bir yandan da hapishaneler
inşa ediyor. Direnenler hapse atılacak;
direnmeyen ve uzlaşanlar çürüye-
cektir. Çürüyenleri izleyen kitleler
de çürüyecek, kimi çeteleşecek kimi,
yozlaşacak... İktidar bunu biliyor.
Çünkü barış safsatası  kitlelerin kar-
nını doyurmayacak, yağma, talan,
hırsızlık, soygun... devam edecek.
Kürt halkının açlığı, yoksulluğu de-
vam edecek... Sömürü, zulüm devam
edecek... 

Halk ya isyan edecek, ya zulme
boyun eğip yozlaşmanın batağında
çürüyecek. Ama her halükarda devlete
karakol ve hapishaneler gerekli... 

AKP, Kürt milliyetçi harekete
“süreç bozulmasın” diye ağızlarından
çıkacak kelimeleri bile belirlerken,
Diyarbakır’da Dicle Üniversitesi’nde
devlet Hizbullah işbirliğiyle Kürt
milliyetçi hareketin gençliği okula
sokulmuyor. 

Kürt milliyetçi hareket yıllardır
Kürdistan’daki üniversitelerde dev-

rimcilerin örgütlenmesine izin ver-
medi. Hizbullah gibi kontralar ör-
gütlenirken Kürt milliyetçileri dev-
rimci gençliğe saldırdı. Bugün o Hiz-
bullah Kürt milliyetçi hareketin silah
bırakacağını fırsat bilerek meydana
çıkıyor. Haydi Hizbullah ile “diyalog”
yoluyla siyaset yapın. 

AKP ve Öcalan’ın gerçekte hiç
olmayan "İslam kardeşliği" işte bu... 

Hatırlanacağı üzere 2012’nin Ha-
ziran ayından başlayarak, Kürt illerine
ağırlıklı olarak 1000 adet ‘Mele’
(Kürt-İmam) sözleşmeli olarak atan-
mıştı...En fazla imam hatip okulu da
Batman, Van ve Diyarbakır illerine
açılmıştı...(21 Haziran 2012 Sabah
Gazetesi)

İşte AKP bir yandan kamuoyunun
gözünü barış görüşmeleri ile boyarken
arka taraftan hızla inşa edilen F Tipi
hapishanelerle bu plana hizmet et-
mektedir... 

AKP “çözüm” adı altında Kürt
halkının silahlı direnişini tasfiye et-
mek isterken, diğer taraftan dini
inançlarını kullanarak “din kardeşliği”
altında Kürt halkını düzen içine çek-
meye çalışıyor. Direnenler için ise
karakollar, hapishaneler yaptırıyor. 

Kürt hareketinin tasfiyesinden do-
ğacak boşluğu Kürt milli-
yetçiliği temelinde örgüt-
lenen Hizbullah gibi geri-
ci-dinci örgütlerle doldur-
mak istiyor. 

Futbol ve yoz kültürle
de açlık yoksulluk içindeki

İŞTE AKP’NİN BARIŞ HEDİYELERİ...
Kürt Halkına  64 Yeni “F Tipi” Hapishane

Dersim’e 21 Yeni Polis Karakolu
 Kürdistan’a 64 yeni

hapishane!

 Dersim’e 21 yeni
polis karakolu!

 Ceylan Önkol
davasına takipsizlik!

 Roboski’de katledilen
34 kişi önemsiz!
Önemli olan “süreç”!

 Diyarbakır’a 33 bin
kişilik stadyum!

30 MART KIZILDERE’DEN 17 NİSAN ÇİFTEHAVUZLAR’A20

Yürüyüş

14 Nisan
2013

Sayı: 360

Partiyi 
Selamlıyor



halkı yozlaştırarak mücadele dina-
miklerini yok etmek istiyor. 

Bu  yanıyla Kürdistan’da epeyce
hapishaneye ihtiyaç duyulması ve
devasa stadyumlar inşaa edilmesi
"barış planı"nın nasıl yürüyeceğinin
somut verileridir.

Diğer yandan "istikrar sorunu" ne-
deniyle  sermaye Kürdistan'a  rahat
girip talan edemiyordu... Şimdi artık
o da mümkün olabilecek... Sermaye
kanatlanıp "uçmak" için sıraya girmiş

durumdadır... İhale almak
için yarışan sermayenin ve
medya patronlarının bu güne
kadar yaptıkları yapacakla-
rının da garantisidir...

AKP bugüne kadar tüm

Türkiye'yi hapishaneye çevirdi. Bun-
dan sonra da böyle olacaktır. "Barış"
projesi ise, birilerinin sandığı gibi,
hak ve özgürlük getirmeyeceği gibi
AKP’nin faşist iktidarını daha da
güçlendirecektir. 

Bakın AKP “çözüm” politikala-
rıyla katliamlarının üstünü nasıl ör-
tüyor:

AKP’nin Avrupa Birliği Baş Mü-
zakerecisi Egemen Bağış katıldığı bir
televizyon programında Uludere kat-
liam raporunu değerlendirirken  şöyle
diyor: "Uludere’de insanlar hayatını
kaybetti. Her birine Allah rahmet ey-
lesin. Bizim değerlerimizde ölülerimizi
hayırla yad ediniz emri vardır... Ama
orada hayatını kaybeden 34 kişiden

çok daha önemli bir süreç yaşanıyor
şu an. O sürecin başarıya ulaşması
bu ülkede artık dağlarına sadece ko-
yunlarını güden çobanların ve turist-
lerin gezmesini sağlayan bir ülke ol-
masını sağlayacaktır..."

Sonuç olarak;

AKP’nin barış hediyeleri; Kürt
halkı için açlık, sömürü, yozlaşma,
baskı ve zulümdür. Kürt halkının si-
lahlı mücadelesinin tasfiyesidir. Bu
"çözüm" adı altında sürdürülen tasfiye
projesinin içinde olanlar ya da destek
verenler, göstere göstere gelen  bir
tasfiye, yozlaştırma ve  asimilasyon
planının bizzat içinde olduklarını   ya
da çanak tuttuklarını kavramalı,  geç
olmadan geri dönmelidirler.

Burjuvazi ağzının suyunu akıtarak kendi hesabını
yapıyor. “Terör sorunu çözülürse Doğu Türkiye’nin
‘Çin’i olacak” diyordu tekeller. Sabancılar “Türkiye
uçar uçar” demişti. Başbakan Erdoğan’da bir konuş-
masında “yeni dönem ekonomiye can suyu olacak”
diyor. 

İşbirlikçi tekeller boş durmuyor. Kürdistan’ı yağma,
talan planları çoktan hazır. Her şey Kürt milliyetçi ha-
reketin silahlarının tasfiye edilmesini bekliyor. 

Bu arada en hızlı harekete geçenlerden birisi de
Kürt işbirlikçi burjuvazisi oldu. 

4 Nisan tarihli Cumhuriyet gazetesinde çıkan bir
habere göre Kürt Sanayici ve İş Adamları Derneği (KÜ-
SİAD) kurmak için girişimleri başlatıldı.

KÜSİAD'ın marka tescilini  Türk Patent Enstütü-
sü'nden 2010'da alan Selahattin Çölçınar, uzlaşma sü-
recine girilmesiyle birlikte 20 işbirlikçi tekelin üye
olmak istediği derneği faal hale getirmek için resmi
işlemleri başlattığını söylüyor.

Çölçınar, "Süreç netleşince faaliyete geçmek istiyoruz.
Merkez İstanbul olacak. Amacını da yurtdışındaki
Kürtleri Türkiye'ye çekmek ve bölgeye yatırım yapılmasını
sağlamak olacaktır" diye açıkladı. 

Bunun dışında Patent Estitüsü'ne, Bijicell ve Kürdicell
için de başvuru yapılarak patenti alınmış.

Tayyip Erdoğan, bir yandan Kürdistan’da KÜSİAD'ını
yaratırken diğer yandan Kürdistan’a dair hayallerini
fırsat buldukça açıklamaya başladı.“O bölgede kömür
madeni bakımından da zenginlik var. Yatırımlar için

müsait… Evet. Mesela Şırnak’ta zengin kömür madeni
rezervleri var. Başka termik santral yatırımları da ola-
bilir”  diyen (Bugün, 23 Mart 2013) Tayyip Erdoğan
şimdiden Kürt halkının zenginliklerini emperyalizme
pazarlamanın derdine düştü. Bütün leş kargaları bir
olmuş Kürt halkının etrafında dönüyorlar. İşte leş kar-
galarının Kürt halkına duydukları “sevginin” dile dö-
külmüş hali;

Güler Sabancı: ‘Kamuoyu hazır… Süreçle birlikte
Doğu ve Güneydoğu’ya yatırım gelecek. Böyle önemli
bir konjoktür ‘barış süreci’ oluştuğu taktirde Irak’a sa-
tacağımız mal kalmayacağından da korkarım. Güneydoğu
ve Doğu’da satılan bir fabrika olursa ilgileniriz” dedi.
(1 Nisan 2013, Akşam) 

Kürdistan’da kurdukları fabrikalarda ucuz işçilikten
kazanacakları karı düşünüyorlar. Kürt halkı, Kürt köle
olarak yaşamaya devam edecek. Her ay gerillada ölenden
daha fazlası iş cinayetlerinde ölmeye devam edecek.
Belki TÜSİAD’lı iş adamlarının yanında KÜSİAD’lı iş
adamlarının çadırlarında yanarak ölecekler işçiler.
Direnişe geçenlerin yolunu ise yapılacak yeni hapishaneler
bekleyecek.

Sonuç olarak; ne Kürt halkının katilleriyle uzlaşmasını
dört gözle bekleyen tekeller ne de Kürdistan’ın emper-
yalistlere satışını şimdiden planlayan Tayyip Erdoğan
Kürt halkına barışı getirir. Kürt halkının ve Türkiye
halklarının gerçek kurtuluşu Türk, Kürt ve Anadolu’da
yaşayan tüm halkların ortak mücadelesiyle gerçekleşti-
receği devrimdir. 

Kürt Sanayici ve İşadamları Derneği (KÜSİAD) Kuruluyor!
PKK’yi Tasfiye Sürecinin Leş Kargaları

Kürt Halkını Köleleştirmek İçin Fırsat Kolluyorlar!
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Ülkemizde Gençlik

AKP, eğitim sisteminin değişti-
ğinden ve her şeyin daha iyiye gitti-
ğinden bahsediyor. Rakamlar veriyor,
yaptıkları sınavlarla övünüyor. Aynı
ekonomi istatistiklerinde yaptıkları
hesaplama oyunları gibi YGS(Yük-
sek Öğretime Geçiş Sınavı) sonuçları
üzerinde de hile yaparak halkı kan-
dırmaya çalıştı.

Sınav sonuçlarının 8 günde açık-
lanması çürüyen eğitim sisteminizin
rezilliğini kapatmanın telaşındandır.

24 Mart günü düzenlenen YGS
(Yüksek Öğretime Geçiş Sınavı)
sonuçları 8 gün sonrasında ÖSYM ta-
rafından şova dönüştürülerek açık-
landı. Üst üste gerçekleştirdikleri
şikelerle ve hatalarla dolu sınavların
ardından isimlerini temizlemenin
derdine düştüler. Sekiz günde yap-
tıkları açıklama ile ÖSYM’nin büyük
başarısı dedirtmek istediler. 8 günde
sınav sonuçlarını açıklamak için o ka-
dar hızlı davranmışlardı ki; ne çeliş-
kili soruları, ne de hatalı soruları in-
celeme zamanları olmamıştı. ÖSYM
8 günde sınav sonuçlarını hazırlamak

için o kadar uğraşmıştı ki, bu yıl top-
lam sıfırcı sayısını bile açıklamamıştı.

1 milyon 805 bin 125 öğrencinin
katıldığı sınavdan 8 bin kişi 0 çe-
kerken sadece 1 soru cevaplayanla-
rın sayısının ise 61 bin olduğu orta-
ya çıktı. Geçen senenin sonuçlarına
göre 50 bin 805 kişi YGS de sıfır çek-
mişti. Sözde azalan bu rakamlarla
övünen YÖK, sahtekarlığını sakla-
yamaz. Bu yıl açıklanan sıfırcı sayı-
sı geçen yıllardan sonra değiştirilen
hesaplama yönteminin ürünüdür. Bu
seneki sınav sonuçları geçen yılın he-
saplama yöntemiyle hesaplandığın-
da 0 puan alanların sayısı 69 bindir.
69 bin rakamını hesap hileleriyle 8
bin göstermek, işte bu da AKP’nin
maharetidir. Eğitim sistemini düzel-
temiyorsa AKP’de her türlü numara
mevcut; hileyle sıfır puan alanların
oranını düşürür. 

Aynı işsizlik rakamlarında oldu-
ğu gibi. İş bulma ümidini yitirmiş
olanları işsizden saymıyor AKP.
Daha önce sıfır puan alan öğrencilerin
sayısı açıklanırken bu sefer sıfır soru

yapanların sayısını açıklayarak du-
rumu kurtarmaya çalıştılar. 

Geçen yıllarda “dörtlü hesaplama
puanları”yla hesaplanan sonuçlar bu
yıl “altılı hesaplama yöntemi”ne
göre hesaplanmıştır. ÖSYM kendine,
yaptığı sınava çok güveniyorsa neden
toplam sıfır puan alanların sayısını
açıklamamıştır? 

YÖK son 10 yılda hatasız ve şi-
kesiz geçen bir sınav bile gerçekleş-
tirememişken nasıl başarının arttığı-
nı iddia edebilir?

İstatistiklere göre Türkiye tarihinin
en fazla üniversiteli işsiz dönemi
AKP iktidarı dönemidir. Düzenin eği-
timi halk çocuklarına hiçbir şey ve-
remez. Halk çocuklarından en güzel
yıllarını çalan işbirlikçiler verdikleri
eğitime kendi işine yarayacak bencil,
hırslı, düşünmeyen, sorgulamayan
kişilikler yaratır. Ahlaksızlıkları ve
onursuzluğu bin bir teoriyle halk ço-
cuklarına kanıksatır. Halk çocukları-
nın hak ettiği eğitimi biz sağlayacağız.
Onurlu eşit, adil bir eğitimi tam ba-
ğımsız bir vatanda biz sağlayacağız.

Yalancı YÖK, HESAP HİLELERİYLE Sıfır
Alanların Oranını Düşük Gösterdi

Gençlik Federasyonu’ndan

Devrimci Mücadelede Mühendis Mimarlar, 6 Nisan
günü Küçükarmutlu Mahallesi meydanında yıkımlara kar-
şı basın açıklaması yaptı. Basın açıklamasını okuyan Dev-
rimci Mücadelede Mühendis Mimarlardan Serdar Aslan;
Armutlu’nun AKP iktidarı tarafından afet riski taşıdığı id-
diasıyla riskli alan ilan edildiğini, Armutlu'nun riskli alan
ve riskli yapı ilan edilmesinin bilimsel dayanaklara
göre değil, rant amaçlı olduğunu belirtti. Armutlu'nun daha

düzenli bir mahalle ha-
line getirilmesi yolu-
nun halkı yerinden et-
meden "Yerinde Islah"
yöntemiyle olacağını
vurguladı. 

AKP'nin bu süreçte
mühendis ve mimarları
halka karşı yaptığı sal-

dırılarda suç ortağı yapmak istediğini belirten Aslan, "Biz,
AKP’nin deprem riski yalanına karşı, meslek onurumu-
za sahip çıkacağız. AKP’nin bilimi yalanlarına alet et-
mesine, saldırıları için bilimi ve mesleğimizin kullanıl-
masına izin vermeyeceğiz. AKP'nin saldırılarına ortak ol-
mayacağız. Bu saldırılara karşı yoksul halkımızın yanında
yer alıyoruz ve almaya da devam edeceğiz. Onların yı-
kım projelerinin altına imzamızı atmayacağız" dedi. 

Son olarak "Tüm meslektaşlarımızı da AKP’nin sal-
dırılarına karşı bizimle birlikte olmaya çağırıyoruz" di-
yerek açıklama bitirdi.

225 kişinin katıldığı açıklamaya “Evimizi Yı-
kanın Villasını Yıkarız”, “Armutlu Bizimdir Bi-
zim Kalacak”, “Yıkımlara Karşı Gücümüz Bir-
liğimizdir”, “Rant İçin Değil Halk İçin Mühen-
dislik”, “Halkız Haklıyız Kazanacağız” slo-
ganları atıldı.

Mimar-Mühendis-Halk, Yıkımlara Karşı Tek Barikat!
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Ümraniye Hapishanesi’ndeyiz, Ulucanlar Hapisha-
nesi’ne saldırıyı duyar duymaz diğer siyasetlerle ortak
karar alarak hapishaneyi işgal etmiştik. Tüm hapishaneyi,
idare bölümü de dahil her tarafı çok hızlı kontrol altına
almıştık. Kapı altında, dışarıya açılan son kapının oradayız.
Nöbet yerimiz orası. Kapıyı patlatıp askerle yüzyüze
gelinecek noktadayız.

Kapının bu yanında biz; elde demirle nöbetteyiz. Diğer
tarafta askerler dizilmiş. Robokop giysili, kasklı-kalkanlı...
Kapının kenarından dışarısı görünüyor. Ayrıca toplu iğne
başı gibi deliklerden de dışarıdaki askerleri gözetleme
imkanı var. Nöbette salt beklemiyor, marşlarla Ulucanlar
direnişimizi selamlıyoruz. Bizim ekibin sorumlusu Alişan'dı.
Hemen kapının önünde, en önde o duruyordu.

Marş söylemeye ara verdiğimiz bir anda askerlerin
komutanları "türkü isteği"nde bulundu. Çatlaktan gözet-
liyorum. Asker günlerdir öyle beklemekten sıkılmış. Yo-
rulanlar duvar dibine çökmüşler. Aralarında duvara
yaslanıp uyuyanlar bile var. Ve komutanları türkü isteğinde
bulunuyor. Gözüm hemen yanımdaki, beraber nöbet tut-
tuğumuz diğer siyasetlerden iki kişiye kayıyor. Egosu
okşanmışlığın kıvancıyla biri diğerine "Demek beğen-
mişler", "Hangisini istedi ki?" vb. fısıldıyor. Öbürünün
cevabını dinlemeden Alişan'a bakıyorum. Gözlerinden
"ateş çıkıyor" sanki. Öfkeyi, kini somut görüyorum. Ko-
nuşmaya başlıyor. Hafif ironi, sesi net, kararlı, kinli...

"Arkadaşlar, düşman türkü isteğinde bulundu. Şimdi
isteklerini söyleyeceğiz."

Tüm konuşma bu. Ve kimse ağzını açmadan başlıyor
"türkü söylemeye." Çatlaktan askere bakıyorum. Uyuyanlar
sıçramış, ne olduğunu anlamaya çalışıyor. Oturanlar
ayağa kalkmış, kalkanların arkasına gizlenmişler. Di-
ğerlerine bakıyorum, biraz önceki hallerinden eser yok.
Belli ki, onlar da bunu beklemiyorlardı. Alişan hala,
"türkü söylüyor", düşmanın anladığı dilden. Elindeki
demirle kapıyı dövüyor. Gümbürdeyen kapı hakikati
gösteriyor. Konser vermiyoruz. Katledilen yoldaşlarımızı,
direnen yoldaşlarımızı selamlıyoruz. Marşlarımızı düşmana
öfkemizi, kinimizi büyütmek, neden o kapının önünde
olduğumuzu hiç akıldan çıkarmamak, bir an olsun gev-
şememek için söylüyoruz. Kapıyı açmadan irade savaşını
kazanmak için söylüyoruz. Bizden türkü isteme hadsizliğini
yapana haddini bildiriyoruz. Alişan'la hep birlikte dövü-
yoruz kapıyı ve bir daha da çıt çıkmıyor. Öylece bekliyorlar
kapının ardında...

Alişan, içi-dışı bir yoldaşlarımızdandı. Ne his-
settiği gözlerinden, davranışlarından belli olurdu.
Emekçi, sabırlı, coşkulu, disiplinli... Ve düşmana
kini, öfkesi en belirgin özelliğiydi. Düşmandan
konuştuğu zaman kini, öfkesi yüzüne yansırdı.
Adeta gözlerinden ateş fışkırırdı. Nöbette de işte
bu haldeydi... Kapıda nöbet tutulacak denilmişti.

Kırılıp çıkılacak denilse onu
da yapardı, hazırdı... 

Nöbet değişimi oluyor.
Bizden sonraki ekip geliyor.
Geldiğimiz gibi disiplin içinde
topluca dinlenmeye çekilirken
Alişan peşinen toplanma saatini
ve yerini de söylüyor. Birlikte
aynı disiplin içinde nöbeti devralacağız çünkü. Her nöbet
değişiminde bu uyarıyı yapıyor. Direnişteyiz ve disiplinli
olmak, askeri disiplinle hareket etmek Parti-Cephe kültürü.
Nasılsa herkes biliyor demiyor. Her seferinde bunu
söylüyor. Ve toplanma saatinden önce de arkadaşları uya-
rıyor. "Zaman yaklaşıyor, hazırlanın" diye.

Dinlenmeye çekildik. Birkaç saat sonra yine nöbete
gideceğiz. Tam uykuya dalacağım sıra Alişan'ın kapıyı
döverken ki hali geliyor gözlerimin önüne. Birlikte nöbet
tuttuğumuz iki dostumuzun istenen marşı söylemeye
istekli hallerini ve Alişan'ın insiyatifini, anında gereken
cevabı vermesini düşünüyorum. İki farklı tavır var ortada.
Evet, askerlerin komutanı zaten söylediğimiz marşlardan
birini istemişti. O halde bu tavır niye? denilebilirdi.
Hayır. İstek bu kadar masum değildi. O an askerin niyeti,
isteği vs. değildi söz konusu olan. İki irade karşı karşıya.
İki ayrı dünyanın iki ayrı iradesi. Duvarın-kapının diğer
tarafında düşman vardı. Ulucanlar'da yoldaşlarımıza iş-
kence yapanlar, katledenler onların temsilcileriydiler.
Biz kapının bu yanındakiler ise işkence görenlerin tem-
silcileriydik. Böyle net görülmezse düşmana kin duyulmaz.
İstek "masum" görülür. Hatta o "istekler" karşılanır
bile... Evet, o marşı söylüyoruz. Ama düşmanın istediği,
dinlediği, hatta hoşlandığı için değil, biz istediğimiz ve
Ulucanlar direnişini selamladığımız için söylüyoruz. Ali-
şan'ın öfkesi, kini apaçık ortada. Duyguları, düşünceleri
net; her eylemi bilinçli. Niye tavır aldığını biliyor. Kapıyı
dövmek bizi de sarıyor. Anlık gelişen bir şey; fakat istek
düşmanın. Ona cevap misliyle olmalı. Öyle de oluyor.

Ulucanlar direnişi sırasında bir başka kare geliyor
aklıma. Dinlenmeye henüz yeni çekilmiştik. Maltadan
gelen sesleri duyunca maltaya koştuk. PKK'nin temsilcileri,
sorumlu yoldaşlarımızla tartışıyorlar. "Bizim duvara
yazı yazamazsınız." Malta duvarı her zaman onların
olmuş! Yoldaşlarımız gereken cevabı veriyor: “Bu duvara
istediğimizi yazacağız.” Ardından Ulucanlar direnişini,
katledilen yoldaşlarımızı hatırlatıyor. Hapishane maltasının
duvarının ne zamandan beri kendilerinin olduğu soruluyor.
PKK'liler bir an fısıldaşıyor. Benim gözüme Alişan takı-
lıyor. Yine öyle öfke dolu. Yanında Berkan da aynı
biçimde bakıyor. Sorumlu yoldaşımız gerekeni söylüyor.
Duvara sloganlarımızı yazacak arkadaşlara "yazın" deyip
tam giderken PKK'liler "Heval, provokasyon olmasın
diye bir şey demiyoruz" türünden bir şeyler söylüyorlar.

Yoldaşları Anlatıyor: Düşmana
Öfkenin, Kinin Adı; Alişan Şanlı
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Fakat duvar nakış nakış işlenmeye başlanmıştı bile. Ko-
caman harflerle. "Kurtuluşa Kadar Savaş" yer alıyordu.
Bundan sonra herkes görevine döndü.

Nöbeti almak için toplanmıştık. Herkesin toplandığını
görünce Alişan, ikişerli sıra olduk. Daha önce topluca
yürüyüp gidiyorduk. Şimdi ikişerli sıra olmuştuk. Ne ol-
duğunu anlamadan Alişan'ın.

- "Rahat, hazır ol!" komutu geldi. Ve ardından da:
- "İstikamet nöbet yeri. İleri Marş!.." komutuyla yü-

rümeye başladık.
Maltanın, "duvarımıza yazamazsınız" denilen yerde

başladık yürüyüşe. PKK'liler koğuşlarına çekildi. Maltada
duran temsilcileri içeri girip kapıları kapattılar. Nöbet
yerine kadar askeri esasta yürüyerek ve sloganlarla gittik.
Ve askeri düzenle Alişan'ın komutuyla sıramızı bozup
nöbeti devraldık.

Bazen bir tek tavır, gülüş, bakış, davranış çok şeyi
anlatır. Daha yeni tanışmışsındır; fakat tanık olduğun
şey sende öyle bir his uyandırır ki, karşındakini kırk
yıldır tanıyor gibi olursun. İşte Alişan'ı ben Ulucanlar
direnişindeki tanık olduğum bu iki tavrı ile tanıdım.

Soğukkanlıydı. Evet, duyguları çok yoğundu. Her
davranışına bu yansıyordu. Fakat bilincini, soğukkanlılığını
yitirmiyordu. Neyi neden yaptığını bilerek yapıyordu.

Tüm yaşamda da böyleydi. Ne zaman karşılaşsam elinde
bir şeyler olurdu. Boş durduğunu hatırlamıyorum. Çalışma
aralarındaki voltalarda sürekli yeni arkadaşların yanında
olurdu. Konuşmaz, onları dinlerdi. Yanlarına usulca gelir,
usulca ayrılırdı. Konuşulanlarda ilkesiz bir şey yoksa
müdahale etmezdi, sabırlıydı.

Bir işi Alişan yapıyorsa o mutlaka zamanında yapardı,
aksamazdı. Onca iş-güç içinde bazen mutfağa da giderdi.
Çok az malzemeden güzel yemekler yapar, nasıl yapacağını
anlatır, arada gelip kontrol de ederdi. Böylece hem mal-
zemelerin değerlendirilmesine hem de güzel yemekler
yapılmasına da katılıyordu.

ABD Büyükelçiliği'ne yaptığı feda eylemi onun adan-
mışlığının finali oldu. Düşmana böylesine kin duyulmadan,
örgütüne, yoldaşlarına, halkına bu kadar bağlı olunmadan
devrimci kalınamayacağını gösterdi. İçi-dışı bir, tertemiz
yaşamının öyle kalmanın devrimci nitelik olduğunu ve
kinle, devrimci değerlerle donanmış bir iradenin aşama-
yacağı engel olmayacağını göstererek fiziki olarak ara-
mızdan ayrıldı. Ancak hep bizimle olacak. Fedakar
yaşamı ve düşmana kini, öfkesiyle öğretmenlerimizden
biri olan Alişan, sonsuza kadar rehberimiz olmaya, yo-
lumuzu aydınlatmaya devam edecek. Anısı önünde say-
gıyla, bağlılıkla eğiliyoruz.

Alişan ile 2001 Ekim ayında
tahliye olup Küçükarmutlu'ya
gittiğimde tanıştık, Ölüm Oru-
cu'nu dışarıda sürdüren dire-
nişçilerimiz iki ayrı evde, ölüm orucu
gazilerimiz de ayrı bir evde kalıyordu.
On beş gün kadar aynı evde kaldık.
Görevli arkadaşlar dışında hepimiz
Wernicke Korsakoff hastasıydık. Bir
çok sağlık sorununun yanında esas
olarak hafıza, denge ve görme bo-
zuklukları yaşıyorduk. Alişan'da be-
lirgin bir denge bozukluğu vardı.
Günlük yaşadıklarının büyük kısmını
hatırlamıyor; unutuyordu... Hafızası
kayıt yapmadığı ya da çok az şeyi
kaydettiği için, aynı şeyleri yeniden
öğrenmek zorunda kalıyordu.

Birbirimizden destek olarak den-
gemizi sağlayıp yürüyor, hafızamız-
daki kayıp yılları sorarak, konuşup,
tartışarak, okuyup araştırarak, video
kasetleri izleyerek dergi, gazete arşi-
vlerini tarayıp okuyarak, yoldaş-
larımızın anlatımlarından dinleyip,
öğrenerek telafi etmeye çalışıyorduk.
Alişan en coşkulu, istekli yoldaş-
larımızdan biriydi.

Abisi benim asker arkadaşımdı.
Biraz da bu nedenle onu daha iyi
tanımak için, onunla daha çok ko-
nuşuyor, sohbet ediyordum. Hep gü-

leryüzlü, biraz mahçup, mütevazı,
biraz da ağırbaşlı, emekçi bir Anadolu
delikanlısıydı. Çok konuşkan değildi.
Daha çok dinliyor, öğrenmeye çalışıy-
ordu.

Armutlu'da kaldığımız sürece ev
gezmeleri yapıyor, ailelerle toplantılar
yapıp, sorunlarını dinliyor; Ölüm Or-
ucu direnişimiz konusunda bilgilen-
diriyor, örgütlenme çalışmaları da
yürütüyorduk. Alişan bu çalışmalarda
da istekle, heyecanla yer alıyordu.
Hep düzenli, tertipli, disiplinli ve
programlıydı. Toplantılarda notlar
alıyor, düşünüp kafa yoruyor ve eve
döndüğümüzde, öneriler yapıyor,
çözümler sunuyordu. Bu yanlarıyla
da militandı. Mahalleyi, insanları
tanıyan, mahalle çalışmaları yürüten
arkadaşlarla da konuşup öğrenmeye
anlamaya çalışıyordu. Deyim yerin-
deyse yaşamı, devrimciliği, kitle
çalışmasını yeniden öğreniyorduk.

Armutlu'nun sarp, engebeli yolları,
patikaları, küçük tepeler, kanalizasyon
çukurları, setler, merdivenler... aşıl-
maz dağlar, vadiler, uçurumlar gibi
geliyordu bize. Düz yolda yürürken

bile birbirimize tutunup,
destek almak ihtiyacı duy-
arken, Armutlu'da gezerken
kır gerillasıydık sanki! Bir-

birimize espiri yapıyorduk; "Bir-iki
ay burada çalışırsak kır gerillası
eğitimimizi tamamlamış oluruz"
diye.

Armutlu'nun giriş-çıkışlarında,
direniş evlerinin sokak başlarında
gece nöbetleri tutuluyordu. Ara sıra
biz de yanlarına oturup nöbetçilerle,
mahallenin gençleriyle ateş başı soh-
betleri yapıyorduk. Alişan'ın en çok
sevdiği şeylerden biriydi nöbetçilerle
sohbet edip, şakalaşmak. Akşamları
çay demler, ekmek arası, sandeviç
gibi yiyecekler hazırlayıp götürür,
birlikte yer-içerlerdi.

19 Aralık katliamını, ihanet eden-
leri, teslim olanları konuşurken, kaşları
çatılır, kızınca, öfkelenince tüm duy-
guları yüzüne, gözlerine yansıyordu.

Bir sohbetimizde, feda eylemleri,
gönüllülük konusunda, "Bu
canı bu kavgaya feda ettik.
Hoşgeldin ölüm diyerek
çıktık yola. Yüzlerce gün
aç kalarak, bir eylemde
çatışmada ya da bir feda
eyleminde... Ne fark eder?"
demişti.

HOŞGELDİN ÖLÜM, 
MERHABA ZAFER
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Hayat içinde davranış ve alışkan-
lıklarımızda olumlamadığımız, bize
zarar veren davranışları düzen poh-
pohlar ve yüceltir. Mesela bir yandan
emekçileri yoğun biçimde sömürür-
ken; bir yandan da insanların "tem-
bellik hakkı" olduğunu iddia eder ve
bu hakkı (!) savunmasını ister. Bu
"tembellik" aslında düşünmemeyi,
iyiye doğruya, insana dair bir şey
üretmemek üzerine pohpohlanan bir
tembelliktir.

Düzen bunun övünülecek bir yan
olduğunu kazır beyinlere. Bunun gibi
"övünülecek" bir şey gibi gösteri-
lenlerden biri de "zor insan", "ters
insan" olmaktır. Peki bir devrimci
için "Ben zor insanım, bana ulaşıla-
maz", "Ben ters insanımdır herkes
ayağını denk alsın" gibi bir tavır ta-
kınmak doğru mudur? Asla! 

Bu, düzenden getirdiğimiz bir
yandır. Öyle ters biriyiz ki yanımıza
bile yaklaşmaya korkuyorlar bazen.
Arkadaşımız yanımıza yaklaşmaya
çekinir, kırk defa düşünür "konuşmaya
nasıl başlasam" diye. Değil eleştirmek,
soru sormaya korkar insanlar.

Bu kişiliğin devrimcilikle ilgisi
yoktur, düzenin yarattığı kişiliktir. 

Bunun nedeni kendini kusursuz
görmektir en başta. "Herkesi terslerim,

herkes doğru düşünsün,
doğru sorular sorsun, her şeyi sor-
masın, doğru eleştiri getirsin bana!.."
demektir bu. Sübjektivizmdir bunun
diğer adı. Bir Cepheli böyle olamaz. 

Hayat ezberlenemez. İnsanlar yan-
lış yapacak, hata yapacak. Biz de
hata yapacağız, yanlış yapacağız. Ki,
bu tür davranış içinde olanlar en
başta kendisi bir yanlışın içindedir.
Kimseye ters davranmaya, kapris
yapmaya, kırıcı olmaya hakkımız
yoktur. Ters davranmanın diğer adı
da kapris yapmaktır. Nedir kaprisli
olmak? Genelde düzende yaşayan
insanlarda olur. Düşüncesizce istek-
lerde bulunarak şımarmak ve huy-
suzluk etmek.

Bir insan neden ters davranır?
1- Kendini kusursuz görüyordur.
2- Bir takım sorunlar yaşıyordur.
3- Devrimciliğinde oturtamadığı

yanları vardır. Devrimciliğe düzendeki
bakış açısıyla bakmaya devam et-
mektedir.

Mesela düzende bir iş yerinde
"müdür", "sorumlu" vb. bir statü olan
bir kişi düşünün. Statüsü yükseldikçe
suratı daha da asılır. Yürüyüşü daha
da kasılır. Bu yönetici tipine kimse
yaklaşamaz, korkar. Gizemli ve ula-
şılmazdır o, "karizmatiktir". Düzenden
aldığımız bu yanı devrimci saflara

taşırsak "ters insan" olabiliriz kolay-
lıkla!..

Ama biz devrimciyiz. Yoldaşlar
arasında hesaplı kitaplı ilişkiler yoktur.
Elbette birbirimizin hassasiyetlerini
gözetmeliyiz ama birbirimize yakla-
şırken yoldaşlığın gerektirdiği şekilde
sıcak ve samimi, sevgi dolu olmalıyız.
Yoldaşımız yanımıza yaklaşırken
rahat olmalı, ne zaman tersleneceğim
kaygısı duymamalı. İnsanlara ters
davranmanın bir mantıklı açıklaması
ya da tutar yanı yoktur. Kimse "Ben
eleştirel bir insanım, o yüzden biraz
sertim" diyemez. Gerekirse çok sert
bir dil de kullanılabilir, eleştirir de.
Ama ters ve kırıcı bir biçimde olamaz
bu. Cepheli’nin eleştirisi de yapıcı
olmalıdır.

Sonuç olarak;
1- Cepheli, yanına yaklaşılmayan,

her söyleneni ters cevaplarla karşı-
layan kişi değildir.

2- Yoldaşlarına hakaret etmek,
aşağılamak, terslemek Cephelinin ya-
pacağı davranışlar değildir. 

3- Cepheli herkesin, her şeyini
konuşabileceği, konuşmaktan "kork-
mayacağı" kafasındaki her şeyi ra-
hatlıkla konuşabileceği kişi olmalı-
dır.

4- "Korkulan" insan olmak gurur
verici değildir.

Kendini Geliştirmeyen Düzeni Geliştirir

CEPHELİ “TERS
İNSAN” DEĞİLDİR

Onun bu adanmışlığı, tered-
dütsüzlüğü, bağlılığı rehberimiz olacak.
Anısı önünde bağlılıkla eğiliyorum.

***

Anadolu Topraklarında 
Bir Filiz Olacak Alişan

Sizlere Alişan abi ile kaldığımız
kısa bir anımızı anlatmak istedim. İs-
tedim ki siz de bilesiniz. 

Alişan abi ile anılarımızı pay-
laştığımız bu kısacık zamanda bizimle
paylaştığı bir anıdır bu. 

Alişan abi, Mahirlerin
Kızıldere direnişinden et-
kilendiğini biliyorsunuzdur.
Kızıldere direnişinin
yaşandığı tüm Türkiye'de
yankılandığı gibi Alişan abi-
nin köyünde ve evinde de

yankılanmış. 
Bu süreci ailesinden gizlice an-

latılan hikayelerden duymuş Alişan
abi. Alişan abi gibi köydeki gençler
de etkilenmiş Kızıldere direnişinden.
Ne yapacaklarını bilmezler de, köyde
kendilerine devrimciliği anlatacak ya
da mezarı başında anma yapacakları
bir devrim şehidi de yok. 

Israrla araştırırlar, muhakkak bizim
köyde de bir devrimci vardır diye, köy-
lerinde bir devrimci yaratmaya çalışırlar.
Bu ısrarlarında derin bir araştırma so-
nucu çok sonra başarılı olurlar. 

Köylerinde daha önce solculuktan
etkilenmiş, solcu kitapları okuyan,
daha sonra da hastalandığından dolayı
ölen birini bulurlar. Hemen ardından
hakkında bilgi toplamak ve ziyaret
etmek için ailesine giderler bir demet

çiçekle. Yapılan ziyaretten dolayı aile
de çok mutlu olmuş. Aileden ölen
kişinin nasıl biri olduğunu sorup öğ-
renmişler. Bu ziyaretten sonrada me-
zarın başında anma yapıp mezara
çiçek bırakıp giderler. 

Tabii bu durumun böyle gitmeye-
ceğini bilirler, yapacakları pek bir şey
de olmaz. Bir süre böyle devam et-
tikten sonra Devrimci Sol adını duyar
bir yerlerde Alişan abi. Devrimci
Sol'un Mahirlerin devamcısı ol-
duğunu öğrenir. Ondan sonra de-
vrimci harekete sempati duymaya baş-
lar. Sonraki süreci siz de biliyorsunuz,
Alişan abi köyünde ilk şehit düşen
devrimci olur. Artık mezarı başında
gerçek bir devrimci olan Alişan abiyi,
anacaklardır köydeki gençler elbette. 
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Merhaba Devrimci Okul okurları.
Bu haftaki dersimizde özellikle 2000’li
yılların başından itibaren öne çıkan
Feda konusunu işleyeceğiz.

Neden Feda?
Çünkü; emperyalizmin halklara

yaşattığı zulmün bitmesinin vakti gel-
di çoktan. 

Çünkü; adalet istiyoruz. 
Çünkü; halkımızın kurtuluşunun

silahlı mücadeleyle olacağını biliyoruz.
Bu söz üzerine belki kimileri “Biz de
silahlı mücadeleyi savunuyoruz ama fe-
daya karşıyız” diyebilir, diyecektir de.
Hayır, savunmuyorlar. Savu-
nulan tarihin hayatın içinde bir
gerçekliği olmalıdır. 

Silahın halkların tek kur-
tuluşunun olduğunu bilmek
yeterli değildir. O silahı kul-
lanma gücünü yenileyerek
kendini şartlara, koşullara
göre şekillendirerek arttır-
mak zorunludur. Savaşlar durağan bir
olgu değildir. Yüzlerce yıldır halkla-
rın en önemli okullarıdır savaşlar.
Atılan her adım, her politika, strateji
taktikler, yaratılan her silah, değişen
koşullara göre kendini yeniliyor. Sa-
vaşta bir taraf olarak varlığını sür-
dürmek isteyen, savaşma gücünü diri
tutmak için olanak ve imkanları ya-
ratıcı bir tarzda kullanmak zorundadır.
Bugün tartışılan feda eylemleri de bu
gücün halklar cephesinden geldiği
son noktadır. Hem politik-ideolojik
özüyle hem aldığı biçim yanıyla bir si-
lahtır feda. 

Clausewitz’in savaş için söylediği
“Siyasetin farklı araçlarla sürdü-
rülmesi” sözlerini Mao biraz daha aça-
rak şöyle ifade etmiştir: “Siyaset alı-
şıldık yöntemlerle devam ettirileme-
diği belirli bir aşamadan öteye geçe-
mediğinde, yoldaki engelleri orta-
dan kaldırmak üzere savaş çıkar.” (1)

Bu tanımdan yola çıkarak fedayı
şöyle tanımlamak yanlış olmayacak-

tır: “Savaşın bilin-
dik araçlarla sür-
dürülemediği ko-
şullarda yoldaki
engelleri ortadan
kaldırmak için
halkların yarattığı

en güçlü silahtır.”
Fedanın kaldıracağı engelin ne ol-

duğunu anlamak için nasıl bir dünya-
da yaşadığımıza bakmak yeterlidir.
Emperyalizmin, siyonizmin ve faşist
diktatörlüklerin halklara hangi silah-
larla, hangi amaçlarla saldırdığına
bakmak yeterlidir. 

Yüzlerce yıllık iktidar deneyimiy-
le savaşan bir düşmana sahibiz. Bili-
min, teknolojinin, sermayenin, sahip
olduğu tüm güçleri halklara karşı bir
saldırı silahına çeviriyorlar. 

Bulundukları karargahlarından bir
tek butona basarak onlarca füzeyi, ro-

keti, bombayı düşman ilan ettikleri ül-
kelerin üzerine yağdırıyorlar. 

Uydu alıcılarıyla sokak sokak, ev
ev gözetliyorlar, kameralarla adım
adım izliyorlar. 
İsmini dahi telaffuz edemediği-

miz tankları, uçakları, silahları, bom-
baları, patriotları, gece görüşlü insansız
hava araçlarıyla saldırıyorlar. Her gün
televizyonlarda, gazetelerde, bunlar-
la güç gösterisi yapıyorlar. Düşman
ilan ettikleri dünyanın dört bir yanın-
da nokta atışlarıyla öldürüyor ya da iş-
kence uçaklarında topluyorlar. 

Silahların türleri, teknolojik bo-
yutları değişse de bu devasa dengesizlik
bugüne özgü bir durum değil. Ezilen
halklar tarihin hiçbir döneminde düş-
manı olan egemenlerden fiziki olarak
daha güçlü bir silaha sahip olmadı. 

Bugün gerek bu silah gücünün
varlığıyla yapılan güç gösterisi, ge-
rekse de bunları halklar üzerinde
kullanırken sadece “düşmanı imha
etme” amacının olmaması fedayı ya-

ratan nedenlerin başında gelir. 
Emperyalizm korkuyu silah olarak

kullanıyor. Gücünü tüm ahlaki, insa-
ni değerleri yerle bir ederek, pervasızca
saldırarak gösteriyor halklara. Amaç
sindirmektir, susturmaktır, çaresiz bı-
rakmaktır. Direnemez, savaşamaz
hale getirmektir. 
İşgal edilen ülkelerdeki talanın,

yağmanın, işkencenin zulmün yeni
yöntemlerine bakın. 

Libya’da Kaddafi’nin nasıl katle-
dildiğine bakın. 

Irak’ta, Guantanomo’daki işkence
görüntülerine bakın. 

19 Aralık’a bakın. Katliam için
kullanılan askeri-mühimmat sayısında
katliam anında yaşananların amacı
yalnızca tutsakları ele geçirmek -ölü ya
da diri- değildi. Kimyasal gazlarla kat-
ledildi insanlarımız, diri diri yakıldı.
Benzinli battaniyeleri “kurtarmak için”

ateş ortasındakilere attılar, yol-
daşlarını kurtarmak için bede-
nini tutuşturana kurşun yağ-
dırdılar. Onlarca gün aç olan di-
renişçilere tazyikli su sıktılar. 

Fedayı ortaya çıkaran bu
koşullardır işte. Oligarşinin,
emperyalizmin kendi iradesini
halklar üzerinde yarattığı korku,

dehşet ve sindirme operasyonlarıyla ka-
bul ettirmek istediği bu dünyanın ya-
rattığı sonuçtur feda. Feda, onu orta-
ya çıkaran koşullar doğru tahlil
edilmeden anlaşılamaz. 

Güç İnsandır!
Halkların tarihi krallara, beylere, ti-

ranlara, padişahlara, emperyalizme kar-
şı direnişlerle yazıldı. Nasıl bir cende-
re olursa olsun, zulmün zorbalığın en bo-
yutlu olduğu dönemlerde dahi savaş-
maktan vazgeçmedi halklar. Brecht’in
“Adaletsizlik yaşlanmaz, adaletse
bakidir” sözünün onaylarcasına ada-
letsizliğin olduğu her yerde ayaklandı,
sesini yükseltti, kıyama girişti. Hepsinde
de silahının gücü düşmanlarından daha
azdı. Nitelik olarak da, sayı olarak da kı-
yaslanamayacak kadar az ve
güçsüzdü. Buna rağmen ka-
zandı. Dünya tarihinde çok
eskilere gitmeye gerek yok.
Sadece geçtiğimiz yüzyıla
baktığımızda dahi dünyanın
dört bir yanında özgünlüğü-
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nü kazanan halkları görürüz. Viet-
nam’da, Küba’da, Rusya’da, Gi-
ne’de, Bulgaristan’da, Çin’de...
Çünkü savaşın kaderini tayin eden
ana etken silahlar değil, onları kul-
lanma gücüdür. 

“Atom bombası ABD gericiliği-
nin, halkı korkutmak için kullandı-
ğı kağıttan bir kaplandır. Korkunç
görünür, ama gerçekte değildir.
Elbette atom bombası bir kitle kat-
liam silahıdır, ama bir savaşın so-
nucunu insanlar belirler, bir ya da
iki yeni tip silah değil.” (2)

Maddi olan her şeyin bir tüken-
me gücü vardır. Bir kullanma süresi var-
dır, onu yok edecek bir yumuşak kar-
nı, bir zaafı vardır. Yenilmeyen tek güç
insandır. Yürek ve bilinciyle yaşadığı
adaletsizliklerin hesabını sormaya ki-
litlenmiş, ölmeyi ve öldürmeyi göze
alanların karşısında durabilecek hiç-
bir güç yoktur. Ve halkların yüzlerce
yıldır sahip olduğu en büyük gücü de
budur. Feda bu gücün silaha dönüş-
müş halidir. Emperyalizmin ve oli-
garşinin korkusu da bundandır. Yene-
meyecekleri, teslim alamayacakları bir
silahı kuşanıyor halklar. Her geçen
gün daha fazla sarılıyor feda silahına. 

Feda Hep Var Olmuştur!
Özellikle 2000’li yıllarla birlikte

tüm dünya feda eylemlerini daha faz-
la tartışmaya başlamasına rağmen,
halklar nezdinde feda yeni bir olgu de-
ğildir. Tarih içinde farklı şekillerde
halkların yaşamında olmuş ve insan-
lık tarihindeki her şey gibi o da geli-
şerek, farklı biçimlere bürünerek var-
lığını sürdürmüştür. Bu nedenle tarih
içinde nasıl ve ne şekilde halkların kav-
gasında yer ettiğine bakmak, bugün al-
dığı biçimi ve politik anlamı kavramak
açısından önemlidir. 

Fedanın tarih içindeki yer alışı bir
evrimden ziyade adım adım kavganın
her alanına yayılıp belli bir noktada
“belirleyici” hale gelmesiyle özdeştir.

Bu açıdan fedayı 3 başlık al-
tında ele alabiliriz. 

1- Feda Savaşın
Bir Parçasıdır

Savaşın bir şiddet hareke-

ti olduğu herkesin malumudur. Hasmı-
nıza iradenizi şiddetle kabul ettirme
amacı güdersiniz her savaşta. Düşma-
nınıza zarar vermek, onu imha etmek,
onu silahsızlandırmak temel amacınız-
dır. Bu amaçla var olan tüm silahlarınızla
saldırırsınız. Ölmek için değil, düşma-
nınızı öldürmek için savaşırsınız. Elbette
düşmanınız da aynı amaçla size saldır-
dığı için siz de ölebilirsiniz. Bu göze
alınmadan girilmez hiçbir savaşa. Sahip
olduğunuz her şeyi -canınızı da dahil-
kaybetmeyi göze alarak savaşa girdi-
ğiniz her yerde feda vardır. 

Yunanlıların şu özlü sözü bu ger-
çeği tüm çıplaklığıyla gösterir: “Ya
kalkanla, ya kalkan üzerinde.” Bir
savaştan ya galip olarak kalkanınız eli-
nizde geri dönersiniz ya da şehit dü-
şer ve kalkan üzerinde dönersiniz,
orta bir yol yoktur. 
İnsanlık tarihinin sınıf savaşımları ta-

rihi olduğunu göz önünde tutarsak, fe-
danın tarihi için de o kadar eskidir de-
mek bu nedenle yanlış olmaz. Bir savaş
gerçeği ve parçası olduğu için feda-
karlığın olmadığı hiçbir savaş yoktur. 

Kölelerin, köylülerin, işçilerin,
ulusların her türlü kurtuluş ve özgür-
lük savaşlarında bu fedakarlığı görmek
mümkündür. Kendi topraklarımızın,
Anadolumuzun Kurtuluş savaşında,
gencecik evlatlarını savaşa gönderen
anaların çocuklarının eline kına yak-
ması belki de en simgesel yanlarından
biridir. Vatanını, toprağını, ocağını
yedi düvelin işgalinden kurtarmak
için yollayan analar savaş gerçeğini
bilgelikleriyle kavradıklarından “Ev-
ladım vatana kurban olsun” diyerek el-
lerine kına yakarlar. Ya kazanacak ya
şehit düşeceklerdir, üçüncü bir ihtimal

yoktur. 
Bir savaşın tarafı olarak düş-

manınız karşısında, onu yok etmek
için konumlandığınız noktada fe-
dayı göze almak zorundasınız. 

2-Savaştaki Bir Ruh
Halidir Feda

Savaşın olası ihtimallerinden
biri olarak fedayı göze almakla
birlikte fiziki yenilginin olası ol-
duğu koşullarda siyasal ve politik
zaferi kazanmak ve “anı” kaybe-
derek daha uzun vadeli sonuçlar ya-

ratmaya yönelik olarak halkların, ör-
gütlerin, devrimcilerin kuşandıkları bir
ruh hali arasında fark vardır. 
İlkinden farkı şudur.
Bir ruh hali olarak fedayı ele alır-

ken belli bir andaki çarpışmayla sı-
nırlandırılmaz, o sadece savaşın bir
parçasıdır. Ve o anda fiziken kaybe-
decek olunması savaşın tamamen kay-
bedildiği anlamına gelmez. Sahip
olunan tüm silahlar, insanlar, ör-
gütler, yani maddi olarak savaş ala-
nında bulunan her şeyi fiziki imha-
sı göze alınır ve düşmanın karşısı-
na bu göze alınmışlıkla çıkılır. Bunu
göze alanlar insanlık tarihi boyunca
haklı savaşlar uğruna, devrim, öz-
gürlük, vatan ve sosyalizm uğruna sa-
vaşanlar olmuştur. Feda, halkların
elinde silah biçimine dönüşmüştür. 

Kutsal olma inancı ve davası için sa-
vaşan tüm halkların geçmişleri bu ruh
halinin kazandırdıklarıyla doludur.
Egemenlerin canları, her zaman kıy-
metli olmuştur. İnanç, dava, kutsal
gördükleri hiçbir şey olmadığı için
tek kutsallıkları zenginlikleri olduğu, o
da maddi bir kazanım olduğu ve imha
olduklarında anlamını kaybedecekleri
için feda ruhunu silah olarak kullana-
mazlar. Bu noktada savaşın ne için ve-
rildiği, kolektif özelliği de önemlidir.
Ölçü, kendini feda edenin, görüp ya-
şayamayacağı bir zafer, onun parçası ol-
duğu örgüt ya da topluluğa ait olan baş-
kaları için kazanılmıştır. İnanç, bu ne-
denle feda ruhuyla birlikte ele alınma-
lıdır. İnancın büyüklüğü fedanın bü-
yüklüğünü de belirler, belirleyecektir.
Ölümü göze alarak, dahası ölene kadar
savaşma ve direnme kararlılığı göste-
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rilerek düşman iradesi bozguna uğra-
tıldığı için fiziken yok olunsa da poli-
tik olarak zaten kazanan halktır. 

Kızıldere’de Mahir “Biz buraya
dönmeye değil ölmeye geldik” deyip
kendileriyle birlikte THKP-C’nin
yok olmasını göze almalarıyla aynı
ruhun Anadolu topraklarındaki
temsilcileri oldular. Bir geleneği de
böyle başlattık. 

Feda ruhuna sahip olmak ölümü,
kendini kendine kalkan yapmakla eş-
değerdir. Savaşta tarafların düşman-
larını yok etmek için saldırı araçları,
kendilerini korumak için de kalkanları
savunma mekanizmaları vardır. Düş-
manın silahları karşısında saldıracak
“silahın” olmadığı ya da fiziki yenil-
ginin muhtemel olduğunun anlaşıldı-
ğı noktada ya savaşın kaybedildiği ka-
bul edilip teslim olunur ya da düşma-
nın elindeki ölüm tehdidi kuşanılarak
düşman silahsızlandırılır ve gelecek-
teki kazanan, teslim olunmayarak
gösterilir. Feda ruhuna sahip olmakla
teslim olmamak aynı şeydir bu yüzden.

1979’da İran’da Şah’a karşı verilen
savaşta Kerbela şehitlerinin anılacağı
günlerde halka meydanlara inilmesi
için çağrılar yapılır. Tasua ve Aşure gün-
lerinde yapılacak anmalar o günün ye-
zidi olan Şah’a karşı başkaldırma gü-
nüne çevrilecektir. Halkları korkuyla tes-
lim alacağını sanan Şah’ın “Tahran
kasabı” olarak anılan generali Ali Queys
sokağa çıkma yasağı ilan eder, buna rağ-
men çıkan olursa ateş yağmuruna tu-
tulacağını duyurur. Her zamanki gibi
ölümle halklar inançları ve davaların-
dan vazgeçmeye zorlanır. Buna rağmen
Tasua gününde 1 milyon, Aşure gü-
nünde 2 milyondan fazla İran’lı yü-
rür sokaklarda. Feda ruhunu kuşanan
halk bunu düşmanın gözüne sokarcasına
göstermiştir. Sadece milyonlar olup
yürüyerek değil. Bir gece önce herkes
mezarlarını kazar, yürüyüş günü eğer
üzerlerine ateş edilir de ölürlerse diye
kimliklerini belli etmek için karınları-
na isimlerini yazar ve o gün kefenleri-
ni giyip öyle yürürler. “Kefenli yürü-
yüş” olarak tarihe geçen bu eylem
milyonların ölümü göze aldığı yerde si-
lahların büyüklüğünün, gücünün hük-
mü olmadığının ilanıdır. Bir süre son-
ra da Şah iktidardan alaşağı edilir. 

Bugün emperyalizme, oligarşiye
karşı ister M-L ister ulusal nitelikte sa-
vaşan örgütler olsun bu ruhu kuşan-
madan savaşamazlar. Çünkü yok olmak,
öldürülmek tehdidini silah olarak kul-
lanan düşman karşısında fedayı göze al-
mamak demek teslim olmak demektir.
Kazanma iddiasında, kararlılığınızdan
vazgeçmişsiniz demektir. “Uğruna
ölünecek hiçbir düşüncenin kalma-
dığı” propagandasının en fazla yapıldığı
günümüz dünyasında halka bunun koca
bir yalandan ibaret olduğunu göstermek
lafazanlıkla olmayacaktır. Kendine
öncü, önder diyen, bir iddiayla savaş ala-
nında yer alan örgütlerin, hareketlerin
öncelikle uğruna savaştıkları düşünce-
ler için ölmeyi göze alması gerekir ki;
halklara bu güveni versinler. Zaten
eğer kendinizi korumak adına düşün-
celerinize yapılan ideolojinize, değer-
lerinize yapılan saldırıların önünde ba-
rikat olamıyorsanız varlık koşulunuzun
da anlamı yoktur. 

19 Aralık’ta fedayı göze alama-
yan örgütlerin bugün geldiği aşama
bunun en somut göstergesidir. Tec-
rit saldırısıyla sosyalizme yönelen
saldırılar karşısında kadrolarıyla, ta-
raftarlarıyla, sempatizanlarıyla feda ru-
huyla o saldırılara barikat olan bizler,
ölümün her türlüsüne “kabul” diyerek
“Hoşgeldin ölüm, merhaba zafer” di-
yerek ideolojimize, irademize yönelen
saldırıyı bertaraf ettiğimiz için, bugün
düşman karşısında varlığımızı aynı güç
ve iradeyle sürdürüyoruz. Savaştırdı-
ğımız insanları da aynı ruhla şekil-

lendiriyoruz. Bu ruha sahip olunma-
dan sonuç alınamaz, zafere kadar yü-
rünemez çünkü. 

“Zafer ancak askerleri ona her
ne pahasına olursa olsun hatta ha-
yatları pahasına erişmeye karar
vermiş ordunun eline geçebilir. Çün-
kü ancak bizzat ölüme karar ver-
meye yetenekli olan zafer kazana-
bilir, yani başkasını yok edebilir.” (3)

Feda ruhuyla şekillenen hareketi-
mizin insanları bürokrasinin orta ye-
rinde demokrasi mücadelesi verirken
bile düşmanla karşı karşıya geldikle-
rinde ölümüne direniyorlar. Buna kar-
şın fedayı sadece “blöf” olarak kulla-
nanların sonu kaçınılmaz olarak elde
silah teslim olmak olmuştur. Ölmeyi
göze almayanın düşmanını öldürme-
yi de göze almasına neden olacak bir
ideolojisi yoktur, kalmamıştır. 

Bu yüzden savaşta silahlar değil,
o silahların hangi ruhla kullanıldı-
ğı belirler savaşın kaderini. Elinde-
ki silahı düşmana çevirecek tetiğe
basacak gücü bulamayanlar veya dü-
zen içinde hak kırıntıları kazanmak
için tetiğe basanlar yok olmaya mah-
kumlar. Elinde silah olmayıp bir tek
bedeni olan, halkı örgütleyip silah-
landırarak savaşma iddiasında olan, ik-
tidarı alma iddiasında olansa zaten ka-
zanmaya mahkumdur. 

Sevgili Devrimci Okul okurları. Bu
dersimizi bu hafta burada bitirip haf-
taya kaldığımız yerden devam etmek
üzere haşçakalın.

Sürecek

Kürkçüler F Tipi Hapishanesi’n-
de bulunan özgür tutsaklardan Meh-
met Bıldırcın, Mustafa Abacı ve
Mehmet Doğan, 28 Mart günü ken-
di iradelerinin dışında, keyfi bir şe-
kilde Ceyhan M Tipi Hapishanesi’ne
sürgün edildiler. Hapishanede bulu-
nan diğer özgür tutsaklar ise bu du-
rumu “Sürgün, Sevklere Son!”,
“Keyfi Uygulamalara Son!” slo-
ganlarıyla protesto etti ve savcılığa
suç duyurusunda bulundu. Sürgün,
çarşamba günü görüşe giden ziya-
retçiler tarafından öğrenildi. 

TAYAD’lı Aileler de sürgün sevk-
le ilgili olarak 7 Nisan’da yazılı bir
açıklama yaparak, “Bir kez daha
haykırıyoruz. Sorumluları uyarıyoruz.
Evlatlarımız sahipsiz değildir. Baş-
larına gelecek herhangi bir şeyden
hapishane idaresi ve Adalet Ba-
kanlığı sorumludur. İşte sürgünler,
hapishanelerdeki işkenceler halkın
sorunudur. Bu hepimizin sorunudur.
Ve çözümü konusundaki
sorumluluğumuz ortaktır.
Bu nedenle halkımızı bir-
likte sorunlarımıza sahip
çıkmaya, mücadele etmeye,
örgütlenmeye çağırıyoruz”
denildi.

Evlatlarımız 
Sahipsiz Değildir
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Bütün insanlara doğduklarından iti-
baren kinin kötü bir şey olduğu, kin
duymamak gerektiği öğretilir. Oysa
öyle değildir. Kin duygusu büyütür in-
sanı ve adım attırır. Fakat öylesine bir
kin değil... Herkese, dost-düşman
ayırt etmeden duyulan kin değil söz
konusu olan. Bütün güzel duygular,
devrimcilikte güzel, devrimcilikte an-
lamlı. Sevginin de, öfkenin de, kinin
de, intikamın da en güzeli devrimci-
likte yaşanır. 

Seversin hem de ölesiye. Düzenin
sevgisine benzemez bu sevgi. Uzaktır,
hem de çok uzak. Yoldaşın durur kar-
şında ve gözleriyle umut aşılar, moral
olur, güç olur. Onun sevgisi dermandır
dertlerine. Ne anne sevgisidir, ne baba,
ne kardeş... Hepsinin ötesindedir. Bur-
juvazinin çarpıttığı gibi devrimciler
anne, baba, kardeş sevgisini bir kena-
ra koymazlar. Aslında devrimcilik ne-
denleri arasında onlar da vardır. Onla-
rın özgür olmasını, bağımsız bir ülke-
de yaşamasını istersiniz. Ezilmesinler,
sömürülmesinler istersiniz. Ama yol-
daşın, birlikte nice zorluğu göze aldı-
ğındır, aynı yola baş koyduğundur.
Aynı uğurda canını vereceğindir. Sev-
ginin fazlalığı da buradan gelir. 

Halk vardır omuz başında. En zor
anında açar kapısını, buyur eder evine.
Büyük yoksulluk yaşamasına rağmen
elinde ne varsa paylaşır seninle. Gü-
venir sana, çocuklarını, namusunu

emanet edecek kadar. Ve gös-
terir sana doğruyu. Olmazı
olur kılmayı, yapılmazı yapı-
labilir kılmayı öğretir. Şaşır-
tır kimi zaman, kimi zaman
sevindirir. 

Vatanın vardır güzel ha-

vasıyla, bağımsızlık
özlemiyle. Ayakla-
rının altındaki toprak
sarıp sarmalar seni.
Bereketiyle büyütür,
çoğaltır. Bilirsin bu
topraklara en çok
bağımsızlık yakışır.

Boş değildir, nice
halk kahramanının
yatağıdır. Seversin
her karışını, uğruna
ölümlere gidersin. Var
mıdır ötesi? Yoktur,

bir devrimcinin sevgisinden ötesi
yoktur. 

Ve insan, sevince yoldaşını, halkını,
vatanını, burjuvaziye ait ne varsa
nefret eder, bir tekme atar. Bu sevgi-
yi taşıyanın önünde hiçbir güç dura-
maz. Ölesiye sevdiğin şeylere zarar ve-
ren düşmanındır. Öfke duyarsın dü-
zene, öfke duyarsın burjuvaziye, öfke
duyarsın emperyalizme. Kin duydu-
ğun düşmandan hesap sormak istersin,
intikam isteğiyle dolarsın. 

Sovyetleri anlatmak istiyoruz siz-
lere. Dünya savaşı yıllarında, Moskova
önlerine dayanan Alman faşizmi kar-
şısında, vatan topraklarını savunan
Sovyet halkını...  

Almanlar adına Yıldırım Tugayla-
rı dedikleri tugaylarla, bir uçtan bir uca
geçmişlerdir Avrupa kıtasını. Çünkü el-
ler çabuk havaya kalkmış, parmaklar
tetiğe gitmemişti oralarda. Bunun so-
nucu olarak faşizmin çizmeleri altında
inlemeye razı oldu bazı ülkeler. Red-
dedenler de olacaktı bu durumu. Bu
duyguyu ateşlemekse başka coğrafya-
lara düştü. Sovyetleri, bunu düşünme-
ye iten şey kindi. ONLAR ve BİZ de-
dirten duyguydu. 

Alman panzerleri, tankları dayan-
dığında Moskova önlerine, Sovyet
insanlarının önünde büyük bir görev
vardı: Halkı korumak, vatanı korumak.
Büyük bir sevgi duyuyorlardı. Düş-
man, sevgilerini yok saymalarını, tes-
lim olmalarını istiyordu. Teslim ol-
madılar. Kinle, öfkeyle atıldılar en öne.
Kiminle, ne için savaştıklarını ve ne
yapacaklarını çok iyi biliyorlardı.
"Düşman seni savaşmadan çiğne-
mek, içine korku salmak, ruhunu tut-

sak düşürmek istiyor. Şu anda senin
ödevin serinkanlılığını ve aklını ko-
rumak” (Moskova Önlerinde/syf:308) 

Sovyet halkı savaştı, ödevini yeri-
ne getirdi. Düşman askerleri bir adım
dahi atamadı. Sovyet halkının duydu-
ğu kin karşısında duramadı. Alman fa-
şistlerinin sayısı çoktu. Fakat önemli
olan panzerleri, tankları kullananların
sayısının çokluğu değil, kullananın
yüreğiydi. Yüreği güçlü kılansa, du-
yulan öfkeydi, kindi. Alman askerle-
rinde olmayan, Sovyet halkının içini
doldurup taşıran duygu tam da buydu. 

Devamını Nazım Hikmet'ten din-
leyelim: “Tükendi cephaneleri in-
sanların / Fakat insanlar biliyorlardı
yenilmezliğini / Namuslu insan yüre-
ği desin / Beraber yaşanır / Dövüşü-
lür beraber / Ama herkes kendi payı-
na ölür / Cephane bitince Kujenber-
gunof fırlayıp çıktı siperden / Yerden
su fışkırır gibi / Ve kollarını kavuştu-
rup göğsünün üzerine / Dimdik yü-
rüdü tanklara doğru / ‘Var olmak, ya-
hut var olmamak’ / Kujenbergunof bu
bahsin dışındaydı / Çünkü boylu bo-
yunca hayatın içindeydi / Kurşunlar
karnını biçtiler / Mağrur güldü / Ka-
vuşuk kollarını çözmeden büküldü.”
(...) (28'lerin Türküsü, Nazım Hikmet) 

Koca koca ülkeleri bir günde işgal
eden Alman faşizmi, böyle yenildi, alt
edildi. Önünde durulmaz denilen Al-
man panzerlerinin önüne kinle dikil-
di Sovyet halkı. Bu kin, SINIF Kİ-
Nİ'dir. Ve bu kin, ezilenlere özgüdür.
Sonuçtan bakarak söylemek mümkün;
bu duyguyu büyütenler kazandı. Sov-
yet halkı kazandı. 

Son olarak, başta söylediğimizi
tekrar edelim: Sevginin de, öfkenin de,
kinin de, intikamın da en güzeli dev-
rimcilikte yaşanır. 

Bugüne bakalım: Amerikan emper-
yalizmi bütün dünyayı sömürgeleştir-
meye çalışıyor. Libya ve Orta Doğu kan
gölü. Bu saldırıları, sadece emperya-
lizme karşı sınıfsal olarak kin duyanlar
durdurabilir. Biz durdurabiliriz. 

Halkımızı, yoldaşlarımızı, vatanı-
mızı seviyoruz. Öyleyse burjuvaziye ait
her şeyden nefret etmeli ve bir tekme
atmalıyız. Ara yol yoktur. Düşman
karşısına sınıf kiniyle dikilmeliyiz.

YÜREĞİ GÜÇLÜ KILAN,
DÜŞMANA DUYULAN

ÖFKEDİR 

Sınıf KiniSınıf Kini
Halkların bütün acılarının

hesabını sormak için
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Dergimizin 354. sayısında, Cum-
hurbaşkanlığı, Başbakanlık, Dışişleri
Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü
ve Diyanet İşleri Başkanlığı ile MİT
personelinin bulaşıcı zührevi hastalık
taşıyan eskort kızlarla fuhuş yaptıkları
için “Askeri Casusluk Davası” savcısı
tarafından ‘zührevi hastalık’ uyarısı
yapıldığını ve AKP’nin yönettiği oli-
garşik devletin tepeden tırnağa ahlaki
olarak nasıl çürüdüğünü, nasıl yoz-
laştığının yazmıştık. 

Yine bu yazımızda; AKP’nin ah-
laksızlığı, yozlaşmayı büyüttüğünü,
11 yıllık iktidarı boyunca uyguladığı
politikaların, büyük ahlaki ve sosyal
çöküntüler yarattığını, toplumsal de-
ğerlerin, aile yapısının hiçbir dönem
AKP iktidarında bozulduğu kadar
bozulmadığını, uyuşturucu, kumar,
yolsuzluğun AKP iktidarı boyunca
katlanarak büyüdüğünü, “son sekiz
yıl içinde fuhuşun % 220 arttığını,
cinsel saldırının, çocuk istismarının
ve müstehcenliğin devamlı olarak
arttığını ve bu artışın yüzde 91,4’ünün
ekonomik koşullardan kaynaklandı-
ğını” Adalet Bakanı Sadullah Ergin’in
bile itiraf etmek zorunda kaldığını
yazmıştık.

Her fırsatta maneviyat, ahlak, na-
mus sözlerini ağzından düşürmeyen,
Müslümanlıktan, dinden, imandan
bahseden AKP iktidarı, fuhuş, yol-
suzluk, ahlaksızlık ve her türlü pis
işin altından çıkmaya devam ediyor.
Oligarşi içi iktidar kavgasının bir
ayağı olan ‘Askeri Casusluk’ dava-
sında detaylar öğrenildikçe AKP ik-
tidarının ve oligarşik devletin  de
nasıl bir pisliğin ve ahlaksızlığın,
yozlaşmanın içinde olduğu, çürüme-
nin nasıl dibe vurduğu daha net
ortaya çıkıyor.

Askeri Casusluk davasının delil
klasörlerinde, devletin 500’e yakın
üst düzey bürokratının, eskort kız-
lar aracılığı ile çeteye devletin gizli
belgelerini verdiği, eskort kızların

ilişkiye girdikleri, bu üst düzey
yöneticilerin cinsel zaaflarını rapor
ettiği, cinsel sapkınlıkların kayda
alıp ve fişledikleri ortaya çıktı. 

Çetenin tuttuğu belgelerde devletin
en üst kurumlarında yönetici olan
görevlilerden şantajla devletin gizli
bilgilerini nasıl sızdırdığı yer
alıyor. Devletin üst düzey bürokrat-
larının ahlaksızlıklarının deşifre ol-
ması pisliğe bulaşanları panikletti.
Eskort kızlar tarafından fişlenip fiş-
lenmediklerini, ilişki sırasında gö-
rüntüsünün çekilip çekilmediğinin
peşine düştüler. 

Üst düzey bürokratların, bakan-
ların, milletvekillerinin, emniyet mü-
dürlerinin, polis şeflerinin, kısacası
halk düşmanı olan devletin bütün
kurum ve organlarının başındakilerin
fuhuş ile anılması, yolsuzlukları, ajan
faaliyetleri yeni değildir. Kapitalist
devletin mayasında vardır bu çar-
pıklık. Daha üç yıl önce, yine devletin
üst düzey yöneticilerinin ahlaksızlık
görüntüleri ve devletin gizli belgeleri
asker ve bürokratları hedef alan fuhuş
çetelerinin ellerindeydi.  Soruşturmayı
yürüten savcı, operasyonda ele geçen
belgelerin, şifreli CD’ler ve görün-
tülerin “devletin güvenliğine ilişkin
gizli belgeler” olup olmadığını Ge-
nelkurmay Başkanlığı’na sordu, TÜ-
BİTAK’tan rapor istedi. Her iki ku-
rumdan da gelen cevap “ele geçirilen
belgeler devletin güvenliğine ilişkin
gizli belgeler” olduğuydu.

Fuhuş Yapan ve
Yaptıran Bürokratlar 
Yargılanmıyor, Tam Tersi 
Korunuyor! İşte Onun 
İçin Bu Devlet Fuhuş 
Devletidir!

Askeri Casusluk davasının iddia-
namesini inceleyen CHP Cezaevi
Komisyonu üyeleri, eskort kızların,

500’e yakın bürokratla ilgili aldığı
notlardan oluşan bilgileri basına açık-
ladılar. 

500’e yakın sivil bürokratın id-
dianameye, çeteye bilgi temin etmek
suçlamasıyla girdiğini açıklayan ko-
misyon üyelerinden; CHP Manisa
Milletvekili Özgür Özel, CHP Ma-
latya Milletvekili Veli Ağbaba ve
CHP Muğla Milletvekili Nurettin
Demir, TBMM’de basın toplantısı
düzenleyerek Askeri Casusluk da-
vasına ilişkin yeni bilgileri aktardı-
lar.

Askeri Casusluk davasında, vali
yardımcıları, kaymakamlar, daire
başkanları, müsteşar yardımcıla-
rının isimlerinin geçtiğini ve birçok
bakanlıklarla kamu kurumlarının
üst düzey yöneticilerinin isimlerinin
yer aldığını ancak bunların hiçbi-
rinin yargılanmadığını açıklayan
komisyon üyesi Özel, adı geçen bü-
rokratların sadece Adalet Bakanlığı
ve Emniyet Genel Müdürlüğü’nden
bürokratların olmadığını, eskort kızlar
aracılığı ile belge verdiği iddia edilen
başka bürokratların da olduğunu söy-
ledi. Özel; “Vali yardımcılarından
kaymakamlara, daire başkanlarından
uzmanlara, baş denetçilere,
müsteşar yardımcılarından,
hukuk müşavirlerine ve ge-
nel müdürlerden baş mü-
fettişlere kadar birçok isim
yer alıyor. Kimisi, İçişleri
Bakanlığı’ndan, kimisi Dış-

Fuhuş Devletinin Her Yanından İrin ve Ahlaksızlık Akıyor

AKP Fuhuş Yapan
Bürokratlarını Koruyor!
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işleri Bakanlığı’ndan. Maliye Ba-
kanlığı’ndan, Turizm Bakanlığı, Sa-
vunma Bakanlığı, Merkez Bankası,
MİT, SPK; Sayıştay, SGK, devlet
personel gibi kurumlarda üst düzey
yönetici, kimisi memur, kimisi sadece
hizmetli yüzlerce kamu personeli id-
dianamede. Bürokratların hiçbiri bu
davada ne şüpheli, ne de sanık” açık-
laması yaptı. (27 Mart 2013-Akşam) 

Devletin Kendisi Çete 
Devleti... Çeteleri mi 
Yargılayacak? 

Fuhuş devleti fuhuş yapanları,
hırsız devlet çalanları, ülkesini em-
peryalizme peşkeş çeken, her türlü
değerini satan devlet ajanları nasıl
ve neden yargılasın! Yargılayamaz.
Devletin kendisi çete olunca çeteleri
yargılayamaz. Herkesin yolsuzluk-
ları, usulsüzlükleri, rüşvetcilikleri
nedeniyle birbirine gebe olduğu dev-
letin içinde kimse kimsenin açığını
açığa çıkaramaz. Soygun ve sömürü
düzeninin sürmesi için başta Cum-
hurbaşkanları, Başbakanlar, vekiller,
diplomatlar, en büyük mülki amirler,
müdürler olmak üzere herkes birbirini
görmezden gelir. Para için, lüks için,
sapkın zevkleri, cinsel sapıklıkları
için satamayacakları değer yoktur.
Devlet bir avuç asalağın elinde bütün
bunları yapabilmesi için bir araçtır,
bir sopadır.  Bu sopa oligarşi içindeki
iktidar kavgasında kimin eline geçerse
o kullanır. 

Oligarşi içi iktidar kavgasının sa-
dece küçük bir parçası olan Askeri
Casusluk Davası’nda, fuhuş için kul-
lanılan eskort kızların devletin en te-
pesine kadar nasıl elini kolunu salla-
yarak girdikleri, istedikleri belgeye
nasıl ulaştıkları, devletin ve milletin
canını, malını, namusunu koruduklarını
söyleyen devletin en üst düzey yöne-
ticileri ile nasıl fuhuş yaptıkları bir

kez daha görüldü. Devletin
rezilliği ve her yanını pisliğin
sardığı açığa çıktı. Bu pislik
ne iktidar değişikliği ile ne
yönetici değişikliği ile te-
mizlenmez. Bu pisliği sadece
devrim temizler.

İşte Fahişelerin Cirit 
Attığı Yüce Devlet 
Kurumlarından Aldıkları 
Gizli Belgeler:

- Kültür Bakanlığı Genel Müdürü
C.G.B.: Moskova’ya yazılan yazılar.

- SSM Daire Başkanı M.A.: As-
keri projelerle ilgili belgeler.

- Çalışma Bakanlığı Daire Baş-
kanı H.A.: Bakanlığa ait 625 şahsın
kişisel verisi.

- TAİ Mühendisi A.B.: Hürkuş
Projesi ile ilgili 290 sayfa belge.

- Daire Başkanı A.Ç.: KKTC’deki
taşınmaz mal komisyonu ile ilgili
belgeler.

- Genel Müdür Yardımcısı N.D.:
Sivas Valisi Hasan Canpolat hak-
kındaki soruşturma dosyası.

- Kaymakam M.S.Y.: Bilge Köyü
katliamı soruşturma yazısı.

- Veri Hazırlama Kontrol İşlet-
meni I.K.: Tütün Mamulleri Piyasası
Genel Müdürlüğü’ne ait gizli gizlilik
dereceli yazı.

- Diplomat S.A.: Dışişleri Ba-
kanlığı ile ilgili çok sayıda belge.

- Başmüfettiş C.P.: 22 müsteşara
ait kişisel veriler.

- Teknisyen H.Ç.: 14 bürokrata
ait kişisel veriler.

- Mühendis B.A.: MİLGEM Pro-
jesi Tedarik Sözleşmesi.

- Teknik Eleman M.G.: ASELSAN
ASIR Termal Kamera Belgesi.

- Müdür A.A.: 21 bin personelin
kişisel verileri.

Ahlaksız Devletin 
Sapık Yöneticileri 

Devletin en tepesinde oturanlar,
ahlaksızlığın, yolsuzluğun, fuhşun
başını çekiyor. Bu devletin askeri,
bürokratı, valisi, kaymakamı, MİT’i,
polisi, genel müdürleri hepsi bu pis-
liğin içinde. İşte AKP faşizminin
yöneticileri, fahişelerin elinde oyun-
cak olmuş ahlaksızları:

Şube Müdürü B.A.: DTM’ci. Bize
çok yardımcı oldu. Hem bilgi ulaştı-
rıyor, hem de başka bürokratları bi-

zimle tanıştırıyor. Bu arkadaş Mü-
ge’nin şimdilik kontrolünde.

- Memur D.Ş.: Ağzı çok gevşek,
her türlü bilgiyi alabiliriz.

- Memur E.Y.: Emekli asker. Ge-
nelkurmay ve MGK’daki arkadaşla-
rıyla irtibatını devam ettiriyor. İyi bir
gizli belge arşivi olduğu anlaşıldı.

- Daire Başkanı İ.A.: Evrak ve
bilgi akışı iyiydi. Üst düzey bir bü-
rokrat ile hemşehriliğini iyi kullan-
mıştı. Ama erken yoruldu. Güven
vermiyor.

- Müdür Yardımcısı M.A.: Merkez
Bankası personeline ait getiremeye-
ceği belge yok bu adamın. Avucumun
içine aldım onu.

- Daire Başkanı M.Z.: Söylediğine
göre belediyelerde acayip yolsuzluklar
var. Bakan, müsteşar kimleri koruyor,
kimleri korumuyor, hepsini biliyor
ve bana anlatıyor.

- Vali Yardımcısı S.O.: Bu adam
Hanak’tan beri bize takılıyor. Artık
bu adamı rutine alabiliriz.

- Bilişim uzmanı T.Ç.: Makam
şoförü, önemli görevlere gidiyor. Sa-
yesinde makam araçlarından iki ta-
nesine dinleme cihazı yerleştirildi.

- Genel Müdür M.C.C.: Hem iş-
kolik hem de ilişkikolik. Fotoğraf al-
bümünü gördükten sonra çok gizli
dokümanları getirmeye başladı.

- Mühendis M.E.S.: Hava Kuv-
vetleri bilgi sistemlerine ulaşabili-
yormuş. Hava Kuvvetleri personeli
ile ilgili getirdiği bilgiler ulaştırıldı.
Uçuşlar hakkında bilgi getirebilece-
ğini söyledi. 

- Başkontrolör M.T.: Zeki ama
safça bir adam. Biz istemesek de
çantasında gizli belge eksik olmuyor. 

- MİT çalışanı: Cebinde dinleme
cihazı ile geldi.

AKP’nin Yönettiği 
Devletin Ahlakı: 
Sübyancılık, Cinsel 
Sapıklık, Tehdit, Şantaj...

AKŞAM  gazetesini, eskortların
takma adlarıyla 31.03.2013 tarihinde
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yayınladığı aşağıdaki fişleme bilgileri
devletin ahlakını gösteriyor. Devletin
tek bir temiz kurumu yoktur. Tepeden
tırnağa bütün kurumları dökülüyor.
Neredeyse halkın semtine bile so-
kulmasına izin verilmeyen Cumhur-
başkanlığı köşkünde, Başbakanlıkta,
bakanlıklarda eskort kızlar personele
pazarlanıyor. İşte çürüyen düzenin
aynası. İşte AKP iktidarının müslü-
manlıkla maskelenmiş gerçek yüzü...
Sübyancılık onlarda, cinsel sapıklık
onlarda, ahlaksız ilişkilerini ka-
meralara çekmek, tehdit, şantaj
onlarda. Tecavüz, zina onlarda.
Fuhuşu imam nikahı ile aklamak
onlarda. Alkoliklik, zayıf kişilik
onlarda. Kayırmacılık, torpil, hır-
sızlık onlarda. 

İşte AKP Sapıkları:
“Buse takma adlı H.E. Ankara: 

- A.K. SGK’da üst düzey bürokrat.
Sarışın merakı, farklı cinsel istekleri
var. Viagra ve cintopu kullanıyor.

- A.T. İçişleri Bakanlığı Hukuk
Müşavirliği’ndeki gözümüz kulağımız.
Sapık. Kızlarla beraber olunca imam
nikâhı kıyalım diye tutturuyor.

- A.T.V. BDDK’da üst düzey bü-
rokrat. Türkiye’deki bankaların yap-
tığı gizli raporlamalara ulaşma im-
kânına sahip. Hem bankaların hem
de şirketlerin istenilen finansal bil-
gilerine bu kişi aracılığıyla ulaşıla-
bilir.

- C.P. SGK’da müfettiş. Çocuk
pornosu dahi istiyor. Genelde Rus
tercih ediyor. Elimizde görüntüleri
var. Ne istersek getiriyor.

- G.O. MİT’te. Adam Alevi. Karısı
istihbaratçıymış. Karısının adı A.
akrabaları PKK’lı. Teklif edilirse ça-
lışır. Kayda uygun. Viagra kullanır.

İnci takma adli E.P. / Ankara:

- S.B. Gelir İdaresi Başkanlığı’nda
bürokrat. Adam naz yapmaya başladı.
Derya’nın tekrar ilgilenmesi lazım.
Bu da olmazsa son çare çektiğimiz
CD’nin bir kopyasını adresine pos-
talarız.

Hasret takma adlı F.B. / Anka-
ra:

- İÇİŞLERİ Bakanlığı’ndan Ö.U.
Hukuk Müşaviri. Potansiyeli var.
Kendini beğenmiş. Kaba.

- R.E. kaymakam. Eskiden formu
daha iyiydi. Bu kadar zaafı olan biri,
bakanlık merkezine girse iyi olur.
Nasıl olsa avucumuzda. Kasetlerini
yayınlasam dizi olur.

- E.Y. bürokrat, memur, emekli
asker, BTK’da çalışıyor. Genelkurmay
ve MGK’daki arkadaşlarıyla irtibatını
devam ettiriyor. Çalıştığı kurumun
güvenliği eskiden ona bağlıydı. İyi
bir gizli belge arşivi olduğu anlaşıl-
dı.

- M.A. Bürokrat Müdür Yardım-
cısı. Oldukça azgın biri. Merkez Ban-
kası personeline ait getiremeyeceği
belge yok bu adamın. Avucumun
içine aldım. Onunla çok işim ola-
cak.

- B.Ö. HAVELSAN’da hava ve
Savunma Sistem Müh. diye bir yerde
grup müdürü. İş için yurt dışına çık-
tığında çapkınlık yapmış. Ağzı sıkı
değil. Kızlara konuşabilir. Gerekirse
görüntüsünü alalım. HAVELSAN’dan
bilgi çıkarmak için kullanılabilir.

Belgin, Nevin, travesti Handan
takma adlı H.Ö. / İstanbul: - T.E.
bürokrat, maliye hesap uzmanı. Rus-
lara takılmış. Genç Ruslardan bah-
sedip duruyor. Artık ziyaretleri usan-
dırmış durumda. Psikolojik sorunları
var. Genç bir Rus her şeyi yapar,
zaten yaptırıyor.

Gülşen takma adlı C.A. / Ankara:
- A.B. bürokrat, personel. Ebru’nun
avucunda. Tam bir kadın düşkünü
jön. İstediğimiz adamların atanma-
sında ve personel bilgilerinin ele ge-
çirilmesinde çok yardımcı oluyor.
Çevresi çok geniş, nüfuzundan ya-
rarlanılabilir. Bir kadeh içince tüm
kapılar açılıyor.

Burjuva Devletin Her 
Yeri, Birbirini Arkadan 
Vuran, Birbirini Satan 
Ajan Doludur

AKP iktidarının Dışişleri Bakan-
lığı’ndaki “meslek memuru” statü-
sündeki diplomatların özel hayatlarına

dair fişlemeler, AKP’li yöneticilerin
lüks ve uçkur düşkünlüğünün, rüş-
vetçiliklerinin, parayla satın alındık-
larının, kumarcılıklarının, alkolik-
liklerinin resmidir. 

Burjuva devletin her kademesi
birbirini arkadan vuran, birbirini
satan ajan ve provakatörlerle doludur.
Onlar için devlet çiftliktir. Halka
açlık ve yoksulluk payı düşerken
onlar devletin bütün olanaklarını yağ-
malayarak servetlerine servet katarlar.
Sadece şantajcı, rüşvetçi çetelere,
mafyalara değil emperyalist ajanlara,
istihbarat örgütlerine devletin gizli
bilgilerini pazarlarlar. 

Askeri Casusluk 
Davasında Ortaya Serilen 
Devletin Karekteri:

A.T.: Diplomat, meslek memuru...
Uzun kalır, herkesin güvendiği etkili
bir pozisyonda.

- C.G: Şoför, büyükelçilere tahsisli
araçlarla ilgili evraklar.

- M.M.O.: Meslek memuru, kari-
yerine çok düşkün. Karısından nefret
ediyor. Her türlü ilişkiye açık. İçiş-
lerine ait 2 adet kurulum CD’si.

- Ç.Ş.: Meslek memuru, Bakanın
66. BM Genel Kurulu’nda Ürdün
Dışişleri Bakanı ile yapacağı konuş-
manın yazısı.

- K.O.: Meslek memuru, karısın-
dan ayrılmayı düşünüyor. Lüks eşya
tutkunu. Ferrari hastası. Dışişleri
diplomatlarının hepsiyle ilgili özel
bilgilere sahip.

- S.A.: Meslek memuru, Bozcaada
Rum Ortodoks Kilisesi Vakfı belge-
leri.

T.B.: Meslek memuru, Kıbrısla
ilgili gizli 4-6 belge. Bekar dullardan,
kadınlardan bıkmış gibi bir hali var.

G.K.: Meslek memuru... Cumhur-
başkanı, Başbakan ve Dışişleri Ba-
kanı’nın yurtdışı ziyaretle-
rinin dökümü...

M.A.Y.: Meslek memu-
ru, İsveç’teki işadamları
listesi...” (29 Mart-Milli-
yet)
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B e ş i k -
t a ş ' t a k i
tramvay du-
rağı yakı-

nında mazgal demiri olmayan ha-
valandırma boşluğuna düşen 16 ya-
şındaki Masum Bilim hayatını kay-
betti. Hayatı kaybettirildi Masum'un.
Masum, 7 metrelik bir mesafeden ze-
mine çakıldı. 

Bu olaydan sorumlu olanlara sor-
sanız, “niye oradan geçti ki” diye man-
tıksız bir cevap dahi verebilirler, ki böy-
le cevaplar vermedi değiller. Örneğin
“bu tür olaylar her yerde, Avrupa ülke-
lerinde dahi oluyor” da dediler. “Bu tür
kazalar olabilir” de dediler. Ölen ve öl-
dürülen hep suçlu oldu. Olay yaşanır,
ölen ölür ancak o zaman güvenlik ön-
lemi alırlar ya da yapılması gerekenle-
ri hızlı bir şekilde apar topar yaparlar.

Masum Bilim’in dayısı Nadir Gü-
neş,“Olayda yüzde yüz ihmal var. 20-
30 ızgara var da o bir tane niye yok.
Sonuna kadar takipçisi olacağız. Ora-
da bulunan vatandaşlarda dilekçe
vererek bu ızgaranın yapılmasını is-
temişler. İhmal, yapmamışlar en so-
nunda bir cana mal oldu” dedi.

Evet, ihmal sonucunda yitip giden
bir can. Sadece bir buçuk saat içeri-
sinde onarımı yapılıp bitirilecek bir ola-
yın sonucunda insanlar ölüyor. Kim
peki sorumlusu, Masum'un katili kim? 

Masum'un katili, bir mazgal de-
mirini yapmayan tüm sorumlulardır.
Basit bir ihmal değildir bu. Onlarca,
yüzlerce Masum ölüyor her gün…
Ölen hep biz, ölen hep halk, ölen hep
masum çocuklarımız…

Niye Erdoğan’ın bir çocuğunun, bir
akrabasının bir çukura düştüğü, elektrik
akımına kapıldığı haberlerini duymu-
yoruz. Çünkü onlar için her türlü önlem
alınır öncesinden. Günler öncesinden yol

güzargahları kontrol edilir, et-
ten duvar örülür. Onlar düş-
mesin diye korumaları kendi-
lerini öne atar…

Burjuva basında Ma-
sum’un öldüğü olay anı an-
latılırken, cümleye “iddiaya

göre” diye başlama ihtiyacı duymuş-
lar. Neden “iddiaya göre” diyorlar? Öl-
dürdüler Masum’u. Bu çok açık ve
net… Gerçek ve iddia arasında da ka-
lın bir çizgi var. 

İhmal sonucu yaşanan tüm ölüm-
lerin sorumlusu AKP'dir. AKP'nin
halk düşmanlığı sonucunda yaşan-
mıştır Masum'un ölümü de.

Tarımda İsrail’e Bağımlıyız
Ülkemizde yetiştirilen buğday, pa-

muk, karpuz, çilek, dometes ve birçok
besini elde etmek için yaklaşık 20 yıl-
dır İsrail'den tohum almak zorunda bı-
rakılıyor çiftçilerimiz.

Peki neden İsrail tohumuna ba-
ğımlıyız? Neden kendi ülkemizden
tohum elde edemiyoruz?

İsrail'e her fırsatta rest çeken AKP
hükümetinin bu yalanı bir kez daha su
yüzüne çıkmıştır. Siz ne kadar İsrail'e
rest çekme yalanlarını gösterseniz de iş-
birliğine halen devam etmektesiniz.
Köylümüzü, toprağımızı, tohumumuzu,
tüm değerlerimizi satıyorsunuz em-
peryalistlere ve onların işbirlikçilerine.

Bizim ülkemizde de bir tohum
bankası vardı bir zamanlar fakat yine
"ihmalsizlik" nedeniyle bu tohum ban-
kası da yandı bitti kül oldu.

Eğer tohum bankası yandıysa o za-
man çiftçilere gidip sordunuz mu eli-
nizde bitki ve sebzenin tohumu var mı
diye? Sormazlar çünkü, IMF, Dünya
Bankası talimat vermiştir, tohumlar
onların söylendiği yerden alınacak,
başka bir seçenek tanınmamıştır. Ve ül-
kemizdeki işbirlikçiler de kabul etmiş-
lerdir. Karşılığında satılan ise bizim ge-
leceğimizdir. AKP, halkın sağlığına za-
rar verecek, hormonlu, genetiğiyle oy-
nanmış tohumların topraklarımıza ekil-
mesinin sorumlusudur. Halkın sağlığı
üzerinden ticaret anlaşmaları yapan
AKP hükümetidir.

Dünyanın en büyük 10 tohum
şirketi arasında 4 Amerikan, 5 Av-
rupa ve 1 Japon şirketi var. Fark et-
tiyseniz İsrail bu şirketlerin arasına gir-
miyor. İsrail domates tohumlarını dün-
yaya duyuran Hazera tohum şirketi bir-

kaç sene önce Fransız Vilmorin ve Cie
şirketine satılmış. Bu şirketler dahil bu
ilk on tohum şirketi arasına girememiş.

İsrail bu on büyük tohum şirketine
giremediği halde Türkiye neden İsra-
il’den tohum alma anlaşması yapıyor. Ki
bu tohumlar bir sonraki sefere kullanı-
lamıyor, kullanılamadığı için de tekrar
tekrar İsrail’den tohum almaya mecbur
bırakılıyor halkımız. Yani bundan son-
ra hep genetiğiyle oynanmış tohumu kul-
lanmak zorunda bırakılıyor köylü. Yıl-
lar geçtikçe de artık toprak kullanılamaz
duruma getiriliyor. Çünkü genetiğiyle
oynanmış tohum toprağın tüm mine-
rallerini emiyor, kısa sürede bitiriyor, top-
rağı çorak hale getiriyor.

AKP, çiftçiyi değil, tekelleri düşü-
nüyor. Bizim topraklarımızda dört
mevsim her çeşit ürün yetişebilmek-
tedir. Ancak buna rağmen dünya sıra-
lamasında başı çektiğimiz ürünleri
bile ithal eder duruma geldi ülkemiz. 

Örneğin:
Çin'den fasulye, kayısı ve kuru sa-

rımsak, İtalya'dan ıspanak, kuru
üzüm, elma, ABD'den fındık,

Güney Afrika'dan satsuma man-
dalini, Şili'den sofralık üzüm ve
elma, İran'dan karpuz, kuru kayısı ve
lahana, Kosta Rika'dan kavun, İs-
panya'dan marul ithal  ediliyor. Oysa
tüm bu ürünler bizim ülkemizde en çok
üretilen ve köylünün en temel geçim
kaynaklarıydı.  

Tüm bunların sorumlusu ve yön-
lendiricisi AKP hükümetidir. Halkın
sağlığıyla oynanmasına izin verme-
meliyiz. Kendi tohumumuzu kendimiz
yetiştirmeli, emperyalizme karşı her
türlü bağımlılığa karşı durmalıyız.

Düşmanı
Halk

AKP

Mazgal Demiri Olmayan Havalandırma Boşluğuna
Düşen 16 Yaşındaki Masum Bilim Hayatını Kaybetti

KATİLİ AKP’DİR!
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Aylardır “DHKP-C operasyonla-
rı”nın ardı arkası kesilmiyor. AKP,
açıklamalarıyla operasyonların sü-
receğini söylüyor… Bir tek; bizi de-
ğiştirememenin, “yola getirememe-
nin”, yolumuzdan döndürememenin,
sindirememenin yarattığı korkuyla
saldırıyor AKP.

AKP faşizminin tüm baskılarına,
terörüne rağmen bizim değişmeme-
mizin, mücadele azmimizi büyüterek,
kavgaya daha sıkı sarılmamızın ve
yeni yeni zaferler kazanmamızın
halkta yarattığı etkiyi görüyor AKP.
Başladığımız her direnişi zaferle, her
kampanyayı başarıyla sonuçlandırdık.
Milyonları örgütleme iddiamızla yüz
binleri alanlarda “Bağımsız Türkiye”
sloganı etrafında topladık tüm saldı-
rılarına rağmen. Halkın sindirilmesi
için her türlü saldırıların pervasızca
uygulamasına rağmen halkı teslim
alamıyor. Halkın hemen her kesimi
AKP politikalarına, sömürüye ve zul-
me karşı çeşitli biçimlerde direni-
yorlar. AKP’nin saldırıları da engel-
leyemiyor artık bu direniş ruhunun
halkın içine yayılmasını.

Korkuları bundandır. Halkın zu-

lüm politikalarının etkisinden kurta-
rılmasını, örgütlenmesini, direnmesini
ve kazanmasını öğretiyoruz… Biz
varken halkımızı asla teslim alama-
yacaklar… Bu bilinçle ve inançla
göğüs geriyoruz faşizmin tüm saldı-
rılarına. AKP faşizmi saldırdığı her
kurumumuzda, yoksul halkımızla
birlikte yaşadığımız her mahallemizde
aynı direniş ruhuyla karşılaşmasının
nedeni bu inanç ve bilincimizdir, fa-
şizmi yenerek sosyalizmi kurma id-
diamızdır.

Gülsuyu’nda, 1 Mayıs’ta, Armut-
lu’da, Çayan’da, Okmeydanı’da her
saldırdıklarında direnişle karşılaştı
faşizm. Korku tohumları serpmekti
amaçları yoksul mahallelerin halkının,
devrimcileri tanıyan, direniş ruhunu
yaşayan halkın yüreklerine... Her de-
fasında ters tepti, kendilerini vuran
bir silaha döndü saldırıları. Ama
başka bir yol yöntemleri olmadığın-
dan tekrar tekrar saldırmaya devam
ediyorlar.

Gaziye saldırdılar bu defa… De-
falarca Okmeydanı’na saldırmalarının
etkisiyle diğer  mahallelerin de sinip
boyun eğeceğini düşünmüş olmalılar

ki, bu defa gündüz geldiler, korku-
larından karanlıkta baskınlara gelen-
ler… Şov yapmak, prestij toplamak
amacıyla bu kez Gazi’ye geldiler..

Ama yanıldılar! Yanılmakla kal-
madılar, saldırıları kendilerini vuran
silaha döndü, rezil kepaze olup, kaç-
mak zorunda kaldılar ablukaya al-
dıkları Gazi Özgürlükler Derneği
önünden ve mahalleden. Sindirmeyi
başaramadıkları halk, Gazi karako-
lunu taşladı, korkularından karakol-
larından dışarı çıkamaz hale geldi-
ler.

Gazi Mahallesi’ne saldırarak halka
yönelik terörünü sürdürdü AKP fa-
şizmi. Mahalle esnaflarının dükkan-
larını basan polis, Halkın Hukuk Bü-
rosu’nun Gazi Mahallesi’nde halkı
yıkımlara karşı bilgilendirmek ve
hukuki yardım sağlamak için açılan
temsilciliğini de bastı, Gazi Özgür-
lükler Derneği ve çevresini
kuşatarak tüm mahalleye
gaz bombaları ve silahlarla
saldırdı. Tüm mahalleyi
gaz bombalarıyla nefes alı-
namaz hale getirdiler.

AKP faşizmi bir kez

Polis, Gazi’de “DHKP-C Operasyonu” Adı Altında Esnaflara Saldırdı!
Gazi Mahallesi’nin Her Tuğlasında Devrimcilerin Emeği, 

Her Sokağında Akan Kanımız Var!

Mahallelerimizde Elinizi Kolunuzu
Sallayarak Kurumlarımızı, Halkın

İş Yerlerini Basamayacaksınız!

Amerikan Beslemesi AKP Halka veAmerikan Beslemesi AKP Halka ve
Devrimcilere Saldırmaya Devam Ediyor! Devrimcilere Saldırmaya Devam Ediyor! 
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daha karşısında direnen
devrimcilerle, direnen
halkla karşılaştı! Saldırı
duyulur duyulmaz dev-
rimcilerle birlikte direnişe
geçen Gazi halkı, polisin
devrimcilerin örgütlü ol-
duğu yoksul mahalleleri
elini kolunu sallayarak
girip basamayacağını, te-
rör estiremeyeceğini bir
kez daha gösterdi.

Gazi Mahallesi’ndeki polis ablu-
kasına ve terörüne karşı, Gazi halkı
yine devrimcilerle birlikte omuz omu-
za faşizme karşı direniyor. Unuttu-
ramadılar çünkü direnen yanını
Gazi’ye.  Polisin bulunduğu her nok-
tada polisle çatıştı Gazi halkı. Korku
salmaya geldikleri Gazi halkı, kor-
kularını daha da büyüttü AKP’nin
faşist polislerinin. Korkularından tüm
mahalleyi gaza boğdular. Zırhlı araç-
ları, gaz bombaları halkın direnişine
engel olamadı.

Gazi Özgürlükler Derneği’ni po-
lisin ablukaya aldığını öğrenen Gazi
halkı, derneğin olduğu sokağa doğru
yürüyüşe geçti. Polis buraya saldırarak
halkı dağıtmaya, halkın devrimcileri
sahiplenmesini engellemeye çalıştı.
Karşılarında Gazi halkı vardı. Büyük
bedeller ödemiş, onlarca evladını
şehit vermiş Gazi halkı... Gazi halkı
kendini devrimcilerden, Cepheli-
ler’den ayrı tutmadı hiçbir zaman.

Derneği sahiplenmek Gazi’yi sahip-
lenmekti, Gazi’nin tarihini, onurunu
sahiplenmekti. Tarihinden aldığı güçle
direnen halk, polisin derneğin bu-
lunduğu sokaktaki ablukasını dağıttı.
Orayı ve Gazi sokaklarını terk ederek
kaçmak zorunda kalan polis, tüm
mahalleyi gaza boğmaktan başka bir
şey yapamadı ve karakollarına sı-
ğındılar. 

Gazi’dir burası. Size orada da rahat
yok! Karakola kadar çekilen polisin
inlerinden kafalarını çıkarmalarına
izin vermedi Gazi halkı. Karakolu
taşlayan Gazililer, direnen yanını yok
edemeyeceklerini haykırıyordu katil
polislere. AKP’nin polisi karakoldan
dışarı çıkamaz hale getirildi.

Armutlu, 1 Mayıs, Gülsuyu, Ça-
yan, Okmeydanı ve Gazi... Bu ma-
halleler bizimdir. Bu mahalleleri biz
kurduk, her tuğlasında, her kürek
harcında bizim emeğimiz, alınterimiz
vardır. Her birinde ödediğimiz be-

deller vardır, kanımızla
sulanmıştır sokakları. Şe-
hitleriyle, tutsaklarıyla,
direnen, halkının sorun-
ları için mücadele eden
devrimcileriyle vardır bu
mahalleler. 

Mahallelerimize eli-
nizi kolunuzu sallayarak
giremeyeceksiniz! Ku-
rumlarımızı, halkın ev-
lerini, iş yerlerini basa-

mayacaksınız. Bu mahalleleri yaratan
devrimcileri, direnişlerini, tutsak ve
şehitlerini unutturamazsınız bu ma-
hallelerde yaşayan halka. Bakın
Gazi’ye unutturamadınız, Çayan’a,
Gülsuyu’na, 1 Mayıs’a, Okmeyda-
nı’na unutturamadınız!

Gazi’yi Gazi yapan direnen ya-
nını, baskı ve yozlaştırma politika-
larıyla yok edemediler.  Gazi’yi Gazi
yapan devrimcilerdir, Cephe’dir.  Ga-
zi’deki direniş tüm halkımıza örnek
olmalıdır. 

Halkımız; Gazi, zulme karşı nasıl
direnilmesi gerektiğini gösteriyor,
öğretiyor. AKP yıkımlarla, yozlaş-
tırmayla, zulmüyle daha büyük sal-
dırılara hazırlanıyor. 

Gaziler’i çoğaltalım. AKP’ye ma-
hallelerimize kolayca, elini kolunu
sallayarak giremeyeceğini öğretelim.
Daha fazla örgütlenelim, AKP zul-
müne son verelim!

3 Nisan günü AKP’nin polisi İs-
tanbul’da Gazi Mahallesi’ndeki es-
naflara yönelik baskın düzenledi.
Bu baskınları protesto etmek için
Gazi esnafı ve Gazi halkı 4 Nisan
günü saat 20.00’de yürüyüş yapıldı.

Gazi Mahallesi’nde eski karakolda
toplanan kitle, sloganlar eş-
liğinde Gazi Cemevi’ne
doğru yürüyüşe geçti. “Bas-
kılar Bizi Yıldıramaz - Gazi
Esnafı” pankartının taşındığı
eylemde cemevi önüne ge-
lindiğinde basın açıklaması

yapıldı. Açıklama-
da, “Bizlere yönelik
bu operasyonun ne-
deni Gazi’li olma-
mızdır. Ve Gazi Ma-
hallesi’ni, Gazi Ma-
hallesi’ndeki tüm
kurumlarını sahip-
lenmemizdir. Kimi gün yoksul bir
ailenin yanında olduk. Kimi gün
gençlerin futbol turnuvasında. Kimi
gün de kurumlarımızla el ele yürüdük
alanlarda. Biz Gazi’liyiz, Gazi’nin
esnafıyız. Gazi’nin sorunları bizim

de sorunumuzdur. AKP iktidarı bunu
suç olarak görüyorsa, bu suçu işle-
meye devam edeceğiz” denildi.

320 kişinin katıldığı eyleme BDSP,
Partizan, ESP, DHF, Mücadele Birliği,
TÖP ve SDP de destek verdi. 

Kepenklerimiz Halka Açık,
Halk Düşmanlarına Kapalıdır

Şehitlerimizi
Anıyoruz



Bolivarcı Devrim ve 
Zorun Zorunluluğu!

Devrim bir alt üst oluştur, eskinin
yıkılarak yerine yeninin inşasıdır.
Marks, "yeni bir toplumun ebesinin
zor olacağını" belirtiyor. Nedeni ise
egemenlerin iktidarı zor yoluyla elinde
tutmasıdır. Ve her devrimin temel so-
runu iktidarı almaktır. Ve her devrimin
temel sorunu aldığı iktidarı elinde tut-
maktır. Bu bilimsel gerçeklik ışığında
diyebiliyoruz ki; iktidarı egemen sı-
nıfların elinden almak ve sonrasında
korumak, devrilen sınıfların direncini
kırmak, karşı devrim saldırılarını püs-
kürtmek için zora başvurmak zorun-
ludur. Yeni bir toplumu, yani sosyalizmi
inşa etmenin başlıca şartı, başta bur-
juvazi olmak üzere sömürüden beslenen
sınıfları mülksüzleştirerek etkisiz hale
getirmek, yok etmektir. İlk söylediği-
mizi, yani iktidarın zor yoluyla alın-
masını gerçekleştirecek olan; adına
devrim dediğimiz bütün sistemi he-
define koyan, büyük ve organize bir
şiddet eylemidir. İkincisini ise, yani
iktidarı ve sosyalist inşa sürecini zor
yoluyla karşı devrimci saldırılara karşı
koruyacak olan; proletarya diktatör-
lüğüdür.

Chavez'in "Bolivarcı Devrim"i, sos-
yalist devrimin temel iki şartını red-
dediyor. Chavez'in devriminde iktidarın
zor yoluyla alınması da, proletarya
diktatörlüğü de yoktur. İktidarı barışçıl
yoldan, seçim ile aldılar. Seçim yoluyla
gelenler yine seçim yoluyla gidebilirler.
Chavez için bu hiç de hafife alınacak
bir olasılık da değildir, karşıtlarının
son seçimde aldığı oy oranı yüzde
46'dır. Emperyalizmin adayının se-
çimleri kazanıp siyasi iktidarı tekrar
ele geçirmeleri durumunda, 6 yıllık
başkanlık dönemleri Chavez iktidarının
14 yılda yaptıklarının çöpe atılması

için fazlasıyla yeterli olacaktır. İşte
zorun zorunluluğunu redderek yapılmak
istenen bir "devrimin" kaderi bu kadar
ince bir pamuk ipliğine bağlıdır. Pro-
letarya diktatörlüğünü reddeden Chavez
iktidarı oligarşi ve emperyalizm blo-
ğuna karşı ellerini yasallık zinciriyle
bağlar. Lenin, "Proletaryanın devrimci
diktatörlüğü, burjuvaziye karşı pro-
letaryanın acımasızlığı ile kazanılmış
ve hiçbir kanunla sınırlanmamış güç-
tür" diye yazar.

Chavez, iktidarı korumak için zor
yoluna başvurmazken emperyalizm ve
oligarşi iktidarı geri almak için her
türlü zora başvuruyor. Bu saldırıların
en bilinen örneği 11 Nisan 2002 darbe
girişimidir. Chavez hükümeti emper-
yalizmin zoruyla karşı karşıyadır; ABD
tarafından işgal tehdidi altındadır. Bir
kaç sene önce ABD'nin kıtadaki en
büyük işbirlikçisi Kolombiya Devleti,
Venezuela üzerine saldırtılmak istendi.
İki ülke savaşın eşiğinden döndü. ABD,
Venezuela'nın ulusal petrol şirketine
yaptırım uyguluyor, Venezuela'yı am-
bargolarla tehdit ediyor. ABD açıkça
ekonomik, siyasi, askeri gücünü bir
zor aracı olarak kullanıyor. Venezuela
oligarşisi ise sadece darbe tezgahla-
makla yetinmiyor, sendikacıları, dev-
rimcileri, köylü önderlerini kaçırmak,
katletmek, elektrik şebekelerine sabotaj
gibi kontrgerilla faaliyetlerinden önemli
günlerde gıda dağıtım sektörünü sek-
teye uğratmak, stokçuluk, karaborsa-
cılık, ülke ekonomisini manipüle etmek,
2002 yılındaki gibi büyük lokavtlar
örgütleyerek üretim sektörünü felce
uğratmak gibi çok geniş bir skalada
eylemler gerçekleştirmektedir.

Proletarya diktatörlüğü Lenin'in de-
diği gibi "hiçbir kanunla sınırlan-
mamış güçtür." Eylem kabiliyetini
düzenin yasalarına değil devrimin meş-
ruiyetine dayandırır. Chavez iktidarı

ise tüm sorunların kaynağının oligarşi
ve emperyalizm olduğunu bilse de so-
runların ana kaynağına saldıramaz,
bağlı olduğu kanunlar buna müsaade
etmez. Chavez, Venezuela'nın içlerine
kadar işbirlikçileriyle sızmış emperya-
lizmi, emperyalist tekelleri ülkesinden
kovamaz. Kontra faaliyetlerin finansörü
olan Venezuela burjuvazisinin mal var-
lıklarına el koyamaz. Chavez en küçük
bir kamulaştırma için dahi yasal süreçleri
işletmek zorundadır. Ordu içerisindeki
işbirlikçi generallerin isimleri belli ol-
masına karşın yasal bir açık vermezlerse
tekini görevden alamaz. Yaptıkları tek
şey generallerin emekli olmasını bek-
lemektir. Kanunlar aksine izin vermez.
Venezuela'daki bütün kontrgerilla faa-
liyetlerinin altında polis teşkilatının
parmağı vardır. Ancak proletarya dik-
tatörlüğünü reddeden "Bolivarcı Dev-
rim" karşı devrimci odaklarla yaşamaya
çalışmak zorundadır. VKP üyesi Gustavo
Conde, "...Çünkü polisi ortadan kaldırıp,
yeni bir polis teşkilatı kurmak zor. Eğer
silahlı bir yolla başa gelmiş olsaydık,
bu daha kolay olabilirdi. Yeni bir polis
teşkilatı kurmak o zaman mümkün ola-
bilirdi ama şu anda polisin durumu bu"
sözleriyle açıklıyor barışçıl yoldan siyasi
iktidarı almanın handikapını. Chavez
iktidarının karşı devrimcilere karşı mü-
cadelede ve sosyalizmin inşasında 14
yıl boyunca bir arpa boyu yol almalarının
sebebi devrim anlayışlarında zorun zo-
runluluğunun olmamasından kaynaklıdır.
Ayrıca emperyalizm ve Venezuela oli-
garşisinin saldırılarının şiddetini, dün-
yadaki ve bölgedeki çelişkiler belirler,
gelecekte saldırıların artma-
yacağının, çeşitlenmeyece-
ğinin hiçbir garantisi yoktur.
Peki o zaman Chavez hü-
kümeti zora başvurmadan
iktidarını koruyabilecek mi-
dir?

Chavez İktidarı Barışçıl Yoldan Sosyalizme
Geçilemeyeceğinin Kanıtıdır!

Devrim Silahla Yapılır, Silahla Korunur!
Halkların Tek Kurtuluşu
Silahlı Mücadeledir!Bölüm 3
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"Bizim devrim kavramıyla kastet-
tiğimiz sadece siyasi iktidarın alınması
değildir. Bu 'politik devrim'dir. Bizim
devrim derken kastettiğimiz 'politik
ve sosyal devrim' ise iktidarı almakla
beraber, aşağıdan yukarıya devlet me-
kanizmasının parçalanması ve yuka-
rıdan aşağıya sosyalizmin inşasıdır.
Devrim öncesi zor, iktidarı devralmak,
mevcut devlet mekanizmasını parça-
lamak için; devrim sonrası zor (yani
başka bir deyişle proletarya diktatör-
lüğü) ise, "burjuvazinin direncini kır-
mak ve kendi düzenini kurmak için,
burjuvazinin alt ve üst yapıda gelişe-
ceği veya gelişmesine zemin olabilecek
tüm koşulları ortadan kaldırmak için"
gereklidir. Devrimci iktidar bunu yap-
madığında "burjuvazinin yüzyıllara
dayalı yönetme alışkanlıkları, gücü,
emperyalizmden aldığı destekle pro-
letaryayı alaşağı edip yeniden iktidarı
alması hiç de zor olmayacaktır." İşte
bu anlamdadır ki zor'un reddi, devrimin
de sosyalizmin de reddidir." (Hayatın
İçindeki Teori / Cilt 1 / syf: 322)

Chavez Örneği 
İlk Değildir!

Bizim sosyalist devrimden anladı-
ğımız "politik ve sosyal devrim" ne-
dir? Politik devrim, siyasal iktidarın
ele geçirilmesiyle esas olarak üst ya-
pıda gerçekleştirilen değişimlerdir.
Sosyal devrim ise sistemin alt yapı-
sında, yani üretim ilişkilerinde ger-
çekleştirilen değişimdir. Sosyalist bir
devrimde kapitalist üretim ilişkileri
yok edilip yerine sosyalist üretim iliş-
kileri tahsis edilir, bu sürece de "sos-
yalist inşa" adı verilir. Ancak hiçbir
devrim pratiğinde sosyalist inşa, eski
devlet mekanizması parçalanmadan
gerçekleştirilememiştir.

Chavez ve destekçisi halk güçlerinin
gerçekleştirmekte olduğu "Bolivarcı
Devrim" esas itibariyle daha tamam-
lanmamış olan bir politik devrimdir.

Siyasi iktidar Chavez ön-
derliğindeki halk güçlerinin
eline geçmiştir. Üst yapıya
dahil olan kurumlarda -ordu,
kolluk, hukuk vb. devlet ku-
rumlarında- yeni iktidara
uygun şekilde kimi yapı-

lanmalara gidilmiş, ancak bazı kamu-
laştırmalar ve sosyalizasyonlar dışında
üretim ilişkilerinde köklü bir değişim
gerçekleştirilmemiştir. Venezuela'da
bugün hala temel üretim biçimi kapi-
talizmdir. Ortada Chavez'in iddia ettiği
gibi bir sosyalizm inşası söz konusu
değildir.

Yakın tarihimiz, darbe, ihtilal, seçim
(...vb.) gibi çok çeşitli yöntemlerle ger-
çekleşmiş politik devrim örnekleri sun-
maktadır. Cezayir Devrimi ya da İran
Devrimi karakteristik politik devrim ör-
nekleridir. İran'da, zor yoluyla faşist
Şah diktatörlüğü devrilmiş ve hatta kimi
kamulaştırmalar da yapılmıştır. Ancak
İran halkına kapitalist sömürü dışında
bir alternatif sunmamışlardır. Sosya-
lizmden etkilenen küçük burjuva Arap
milliyetçisi hareketler de Suriye, Irak,
Mısır, Libya gibi ülkelerde işbirlikçi
yönetimleri devirerek iktidarı ele geçir-
mişlerdir. Bu iktidarlar da aynı Chavez
gibi emperyalizme karşı belli oranda
tavır almış, kimisi halk lehine kimi uy-
gulamalar sosyalizasyonlar gerçekleş-
tirmiş ve hatta "Arap Sosyalist Birliği",
"Libya Arap Halk Sosyal Cemahiriyesi"
vb. isimler  kullanmışlarsa da bu kadarla
sınırlı kalmışlardır. Hiçbiri gerçek an-
lamda "sosyalizm" iddialarının altını
dolduramamış ve halkları kapitalist sö-
mürü zincirinden kurtulamamıştır. Bu
iktidarların kapitalizm karşısına gerçek
bir alternatif koyamaması emperyalizm
karşısındaki tavırlarını da tutarsızlaştır-
mıştır. Proleter devrimler çağında em-
peryalist zincirden siyasal, ekonomik,
sanayi, tarım vb her alanda kopmayı
sağlayacak tam bağımsızlığı sağlayacak
gücü verecek olanın proletarya öncülü-
ğündeki sosyalist devrim olduğu gerçeği
tarihte her defasında doğrulanmıştır. Ve
bu ülkeler emperyalist sistemden kopa-
mamış, giderek emperyalizm karşısında
geri adımlar atmış, şu veya bu yolla
tekrar sistem tarafından yutulmuşlardır.

Benzer örnekleri Güney Amerika
kıtasında da görebiliriz. Peru, Arjantin,
Meksika gibi ülkelerde halkçı, solcu
sıfatlara sahip, emperyalizme tavır
almış iktidarlar görülmüştür. Ancak
söz konusu Chavez gibi barışçıl yoldan
sosyalizme yürüdüğünü iddia eden bir
iktidarsa Şili'deki Allende yönetimi
ele alınacak en çarpıcı örnektir.

Şili Örneği Barışçıl 
Yöntemlerle Devrim
Olamayacağının En 
Trajik Örneğidir!

1960'lı yıllarda ABD ile ilişkilerini
derinleştiren Şili hükümetinin ekonomik
politikaları nedeniyle Şili halkı hızla
büyük bir yoksullaşma yaşadı. Artan
memnuniyetsizlik grevler ve mitingler
önemli bir halk hareketine dönüştü.
Bu sürecin sonucu olarak 1970'te Ko-
münist Parti ve Sosyalist Parti'nin
başını çektiği Unidad Popular (Halk
Cephesi) ittifakı seçimleri kazandı. Şi-
li'de Salvador Allende başkanlığında
sosyalist bir hükümet kuruldu. Unidad
Popular ittifakına öncülük eden Ko-
münist Parti, revizyonist SBKP yö-
rüngesinde bir partiydi. SBKP'nin em-
peryalizme karşı uzlaşmacı "barış
içinde bir arada yaşam" politikasını
benimsemiş olan Şili Komünist Partisi,
silahlı mücadeleye karşı çıkıyordu.
Zorun zorunluluğu ilkesini reddederek
barışçıl yoldan sosyalizmi kurma ha-
yalleri içindeydi. Allende hükümeti
iktidarı almasının ardından Unidad Po-
pular'ın programını hayata geçirmeye
başladı. Halkın hak ve özgürlüklerini
geniş ölçüde sağladı, sosyalist politi-
kalarla halkın eğitim, sağlık gibi temel
sorunları çözüldü. Ekonomi alanında
kimi sosyalizasyonlara gidildi, bankalar
kamulaştırıldı. Sıra ABD'li tekellerin
işlettiği Şili'nin önemli bakır madeni
kaynaklarını kamulaştırmaya gelince
ABD ile Allende hükümetinin arası
iyice gerildi. ABD bakır fiyatlarını dü-
şürerek, kredileri iptal ederek, ekonomik
ambargo uygulayarak Şili'de ciddi bir
ekonomik krizin başlamasını sağladı.
Şili oligarşisi de bu ekonomik savaşı
içeriden destekledi. Bunalım berabe-
rinde siyasi krizi getirdi. 1972 yılında
artan karşı devrimci baskı halkı da ra-
dikalleşmeye zorladı. Fabrikalar, çift-
likler işgal edilerek halk tarafından iş-
letilmeye başlandı. Gelişen halk hareketi
düzene alternatif kendi yönetim or-
ganlarını yaratmaya başladı. Halkın
vermiş olduğu bu cevap egemen sı-
nıfları daha da endişelendirdi, kontr-
gerilla faaliyeti başlatarak halka saldırıyı
artırdılar. Ancak pasifist Komünist
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Parti krizi aşmanın yolunu Şili ordusu
ile ittifaklara yönelmekte aradı, ordunun
hükümete bağlı kalacağını umdu, or-
dunun içinden yurtsever olduğuna
inandığı kesimleri hükümete dahil etti.
Sonuç olarak ise Unidad Popular hü-
kümetinin barış içinde sosyalizme yü-
rüme umutları 11 Eylül 1973'te Pi-
nochet önderliğindeki ordu darbesi ile
son buldu.

Şili'de Allende hükümeti "zor"u red-
detti ama karşı devrimin "zor"u ile trajik
bir sonla yok oldu. Şili örneği "Barışçıl
geçiş" teorisinin iflas ettiği ve tarihin
çöplüğüne atıldığı yerdir. Ancak tarihten
ders çıkarmak istemeyenler geçmiş de-
neyimlere gözlerini kapatır.

21. Yüzyıl Sosyalizmi, 
Proleter Sosyalizm!

Che'nin "...Bizim için sosyalizmin
insanın insan tarafından sömürül-
mesine son verilmesinden başka bir
tanımı yoktur" ifadesi sosyalizm için
yapılmış en özlü tanımlardan biridir.
Chavez hükümetinin iktidarda kaldığı
süre boyunca gerçekleştirdiği, sosyal,
ekonomik hakları geliştirerek halkın
refah düzeyini yukarıya çekmektir.
Peki bu sosyalizm için yeterli midir?
Chavez iktidarı kapitalist sömürüyü
ortadan kaldırabilmiş midir? Bugün
Venezuela'da hakim üretim biçimi ka-
pitalist üretimdir. Emperyalist tekeller
ve yerli oligarşi Venezuela halkının
emek gücünü istediği şekilde sömü-
rebilmektedir. Sosyalizm, ücretlerin
ve sosyal hakların iyileştirilmesine in-
dirgenemez. Chavez iktidarı yavaş da
olsa sosyalizme yürüyen bir iktidar
değildir, ne kadar yüksek sesle sosya-
lizmi telaffuz etse de yaptıkları kapi-
talizmi daha "yaşanılabilir" hale ge-
tirmeye çalışmaktır.

Chavez'in "21. Yüzyıl Sosyalizmi"
tezinin geçmişteki reformist iktidar
pratiklerinden ayrılan özgün yanları
vardır. Ancak bu tez, dünya genelinde
Marksist Leninistlerin kabul ettiği
"proletarya sosyalizmi" yani gerçek
sosyalizm ile temelden ayrılıklar içer-
mektedir. Bu ayrılıkların en önemlileri
şöyle sıralanabilir; 

1- Sosyalizmin kurulmasına ön-
derlik edecek olan M-L bir partinin

olmaması. 
2- Proletarya diktatörlüğünün red-

dedilmesi. 
3- Mevcut devlet aygıtının militarist,

bürokratik öz yapısına dokunmadan -
yani aygıt parçalanmadan- kimi dü-
zeltmeler yaparak, aksayan yerlerini
onararak devrim sürecini bu aygıtla
işletmeye çalışmak. 

4- Kapitalizmi yok etmek yerine
ıslah etmeyi, dizginlemeyi ve bütün
olarak sisteme karşı alternatifler yara-
tarak rekabet etmeyi temel almak. 

İşte Chavez "sosyalizmi" budur. El-
bette "21. Yüzyıl Sosyalizmi" adında
derli toplu formülüze edilmiş bir tez
de yoktur ortada. Daha çok 14 yıl içe-
risinde Chavez iktidarının güçler
dengesine göre şekillenmiş pratiğin-
den çıkardığımız sonuçlardır bunlar.
Yani ideolojik olarak "Bilimsel Sos-
yalizm" kuramının karşısına koyabi-
leceği bir şey yoktur Chavez'in elinde.

Sisteme karşı alternatifler yaratarak
rekabet temelinde şekillenen pratiği,
Chavez deneyimini Allende gibi geçmiş
reformcu pratiklerden ayıran özgün
yanıdır. Tamamen güç dengeleriyle il-
gili bir sonuçtur bu. Chavez, Allende
gibi hükümetlere kıyasla sistemle bir
çok konuda daha fazla çatışmaya gi-
rebilecek, alternatifleri örgütleyebilecek
güçte bir iktidardır. Ancak yine aynı
şekilde sistemi temelli değiştirecek
güçten yoksun olmasından kaynaklı
esas çatışmaya girmekten kaçınır ve
sistemle rekabet edebilecek örgütlen-
meler oluşturmaya çalışır. Halkın gü-
cüne güvensiz olan bu anlayış yok
edemeyeceğini düşündüğü kapitalizm
ile bir arada yaşamak üzerine şekil-
lendirir tüm yapılanmasını. Ekonomi
alanında, Venezüellalı Marksistler ta-
rafından Chavez'e yöneltilen en önemli
eleştirilerden biri devletin özel sektörü
de kapsayan kalkınma fikrinden vaz-
geçmemesi yönündedir. Ancak Chavez
iktidarı, üretimdeki gücün tamamının
özel sektör elinde bulunmasını da ken-
disi için tehlikeli görür ve üretimde
devlet payını artırmak için kamulaş-
tırmalar, yeni yaptırımlar yapar. Yine
aynı amaçla sanayide kapitalist üretime,
tarımda latifundiolara alternatif olarak
sosyalizmden örnek alınmış üretim ve
üretimi yönetim biçimleri hayata ge-

çirmeye çalışır. Yerel yönetimlerde
ağırlık eski tip yönetim biçimindeyken
halk güçlerinin örgütlü olduğu bölge-
lerde tamamen sisteme alternatif yö-
netim biçimleri yaratılmıştır. Kolluk
konusunda, eski polis gücüne alternatif
polis kuvveti, ordunun karşı devrimci
kesimleri, kontra örgütlenmeleri vb.
güçlere karşı halk milisleri örgütlenir.
Ülkenin en temel ve hayati sorunu
olan gıda üretim ve dağıtımında te-
kellerin ağırlığını kırmak için alterna-
tifler örgütlenmiştir. Bunlar gibi ör-
nekleri çoğaltmak mümkündür. Temel
eleştiri konusu alternatif örgütlenme-
lerin azlığı ve de örgütlenmelerin, sis-
teme karşı alınan tüm önlemlerin ka-
pitalizmi, egemen sınıfları, karşı devrim
odaklarını ortadan kaldırmak hedefi
yerine oligarşi ve emperyalizmle, ka-
pitalist sistemle her alanda rekabet
edebilme gücüne erişmek amacıyla sı-
nırlı olmasıdır. Chavez iktidarının bu
anlayışla varabileceği en nihai sonuç;
güç dengelerinin halk lehine çevrildiği
-ancak kapitalizmin korunduğu- bir
sistem oluşturmaktır. Bu nihai hedefin
sosyalizm değil kapitalizmin ehlileş-
tirilmiş hali olduğu açıktır.

Chavez kurmaya çalıştığı 21. yüzyıl
sosyalizminin gerçek bir sosyalizm ol-
madığının farkındadır. Böyle olduğu
içindir ki Venezuela oligarşisini ger-
çekten sosyalizmi kurma tehdidi ile
korkutmaya, onlara birlikte yaşayabi-
lecekleri kendi sistemini kabul etmeyi
dayatmaya çalışmaktadır. Chavez 2010
yılında 11 Nisan darbe girişiminin yıl-
dönümünde yaptığı konuşmada, ken-
disine yapılacak bir suikastin ardından
halka ne yapması gerektiği konusunda
çağrıda bulundu, "Sağduyuyu kaybet-
meyin, sakinliği muhafaza edin. Sizler
ne yapılması gerektiğini biliyorsunuz;
iktidarı kendi ellerinize alın. Tüm ik-
tidarı! Burjuvazinin elinde kalan te-
kelleri, endüstriyi ve bankaları kamu-
laştırın." Chavez açıkça üzerimize sal-
dırırsanız biz de barışçıl, reformist yol-
dan vazgeçeriz ihtilalci yolu
seçeriz, proletarya diktatör-
lüğü kurarız diyor. İşte sos-
yalizm reformist iktidar-
ların dilinde ancak bir teh-
dit aracı olabiliyor.

-Sürecek
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Ankara
24 Mart 2012 tarihinde Ankara Emniyeti'nin kurduğu

komployla tutuklanan devrimciler ve AKP’nin keyfi tutuk-
lamalarına karşı 18 Ocak 2013 tarihinden itibaren Adalet Ba-
kanlığı önünde yapılan eylemlere 2 Nisan günü de devam edil-
di.

“Komploları Boşa Çıkartacağız” pankartı ardında toplanan
Halk Cepheliler, AKP polisinin Ankara'da devrimcilerle il-
gili yeni bir komplo hazırlığında olduğunu ve kurulan bu
komploda polis ile burjuva basının işbirliği yaptığını anlat-
tılar.

Yapılan açıklamada “Faşizm, bu yalanları, dev operas-
yon başlıkları, helikopterleri ya da kafalarımıza dayadığı si-
lahları ile bizleri teslim alamayacak. Bağımsızlık, demok-
rasi ve sosyalizm mücadelemizden vazgeçiremeyecekler” de-
nildi.

Eylemde, “Komploları Boşa Çıkartacağız”, “Kahrolsun
Faşizm Yaşasın Mücadelemiz”, “Halkız Haklıyız Kazana-
cağız” sloganları atıldı.

6 Nisan günü de 35 kişinin katılımıyla eylem yapıldı. Ey-
lemde, AKP iktidarının komplolar ile devrimcileri tutukla-
dığı ve en son yaşanan baskınlarda yine bir komplo hazır-
lığında olduğu anlatıldı.

Antalya
Antalya Halk Cephesi tarafından 6 Nisan günü Kışlahan

Meydanı’nda 20 Kasım 2012’de komplo ile tutuklanan dev-
rimcilerin serbest bırakılması için eylem yapıldı. Eylemde,
bu saldırılara maruz kalan Grup Yorum’a da değinildi. Grup
Yorum’a yapılan saldırıların ve faşizmin adaletsiz mahke-
melerinin komplolarla Grup Yorum elemanlarını 110 yıl ceza
üzerinden yargılandığı halkımıza anlatıldı.

****

Faşizme Karşı Demokrasi,
Keyfi Tutuklamalara
Karşı Adalet İstiyoruz!
İstanbul

İstanbul Adliyesi’nin önünde, bu hafta onuncusu yapılan
Adalet Nöbeti’ne “Komploları Boşa Çıkaracağız”, “Keyfi
Tutuklamaya Son”, “Kahrolsun Faşizm Yaşasın Mücadele-
miz”, “Adalet İstiyoruz” sloganlarının atılmasıyla başlandı.

Dövizlerin açılmasıyla birlikte oturma eylemine geçildi.
Keyfi tutuklamalara karşı tutulan Adalet Nöbeti söylenen tür-
külerle, marşlarla ve atılan sloganlarla devam etti.

Son olarak, her hafta olduğu gibi Alman yazar Bertolt
Brecht'in “Halkın Ekmeğidir Adalet” isimli şiiri okundu ve
sloganların atılmasıyla eylem sonlandırıldı.

10 Nisan günü de İstanbul Adliyesi önünde Halk Cep-
heliler tarafından tutulan Adalet Nöbeti’nin 11.si yapıldı. Halk
Cepheliler nöbete, sloganlarla başladı. "Faşizme Karşı De-

Komplocu AKP Devrimcileri
Teslim Alamayacak!
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mokrasi Keyfi Tutuklamalara Karşı Adalet İstiyoruz" pan-
kartı ve dövizlerin açıldığı Adalet Nöbeti’nde yaşanan ada-
letsizlik örneklerine değinildi ve "Neden avukatlarımız tu-
tuklandı?" sorusuna cevap olarak, onların halkın avukat-
ları olduğu anlatıldı. "Halkın avukatları, halkın sanatçı-
ları, devrimciler, memurlar, işçiler haksız yere, komplo-
larla tutuklandı. Bu adaletsizlik ne ilk, ne de son. Ancak
biz adalet yerini bulana kadar adalet talebimizi haykırmaya
devam edeceğiz" denildi.

TAYAD'lı Aileler, 5 Nisan günü, “Faşizme Karşı De-
mokrasi, Keyfi Tutuklamalara Karşı Adalet İstiyoruz” kam-
panyasını halka duyurmak için, Galatasaray Lisesi önün-
de masa açtılar. 

“Baskılar, Gözaltılar, Tutuklamalar Bizi Yıldıramaz!”
pankartının açık olduğu masada, halka hitaben yapılan ko-
nuşmalar eşliğinde imza toplanıp, bildiri dağıtıldı. Çalışma,
10 Yürüyüş dergisinin, 500 bildirinin halka ulaştırılma-
sıyla ve 5 föy imza toplanmasıyla sona erdi.

TAYAD'lı Aileler, 6  Nisan günü de Şişli, Osmanbey,
Pangaltı ve Mecidiyeköy'de “Faşizme Karşı Demokrasi,
Keyfi Tutuklamalara Karşı Adalet İstiyoruz!” kampanyası
afişlerini astılar. 7 Nisan'da ise Beşiktaş, Nişantaşı, Os-
manbey, Ihlamur, Çarşıiçi, Yıldız, Topağacı, Kağıthane,
Halil Rıfat Paşa ve Perpa'da olmak üzere toplam 6000 kuş-
lama yapıldı. 

İzmir
İzmir Halk Cephesi ve Grup Günışığı birlikte örgüt-

ledikleri yürüyüş ve basın açıklamalarına bu hafta da de-
vam etti. 6 Nisan günü Konak YKM önünde toplanan Halk
Cepheliler ve Grup Günışığı, Kemeraltı girişine ka-
dar yürüyüş yaptı. 

Yürüyüşün ardından Kemeraltı girişinde basın
açıklaması düzenlediler. Açıklamada, Gazi Mahal-
lesi'nde yapılan baskınlar ve AKP terörü teşhir edi-
lerek, mücadeleye her alanda devam edileceğinin vur-
gusu yapıldı. Her hafta olduğu gibi bu hafta da
AKP'nin katil polisleri tacizlerine sözle ve görüntü ala-
rak devam etti. Halaylar ve sloganlarla eylem son-
landırıldı.

****

AKP’nin Komplocu
İşkenceci Polislerinin 
Tehditleri Sonuçsuz Kalacak
İstanbul

İkitelli Özgürlükler Derneği üyesi Gökhan Gür-
büz, “Güvenlik kartınızın süresi geçti, karakola ge-
lin sizinle kartınızın süresini uzatmamız gerekmek-
tedir” denilerek karakola çağırıldı. Karakola gitme-
yen Gürbüz’ü 2. kez arayan Tarık isimli komiser,
“Mutlaka gelmeniz lazım” diyerek tekrar çağırdı. 

Bunun üzerine 5 Nisan günü İkitelli’deki Zeki

Kaya Polis Karakolu’na giderek bu şahsı soran Gürbüz,
böyle bir şahsı tanımadıkları cevabını aldı. Telefonla ara-
yan numarayı arayan karakol polisleri, kim olduğunu sor-
du. Bunun üzerine, terörle mücadele polisi olduğunu söy-
leyen kişi, Gürbüz’ün beklemesini söyledi. 

Bir süre sonra gelen 2 işkenceci, Gürbüz’ü bodrum kata
indirip, kapıyı kilitleyerek işbirlikçilik teklifinde bulun-
du. 

İkitelli Özgürlükler Derneği’ne gelip giden kişileri so-
ran işkenceciler Gürbüz’e, çocukları olduğunu, onları dü-
şünüyorsa işbirliği yapması gerektiğini, bunu yapmadığı
taktirde kendisi üzerinde bir dosya oluşturup içeri atma-
nın 5 dakikalık bir iş olduğunu söylediler. 

İkitelli Özgürlük Derneği, polisin yeni komplo hazır-
lığıyla ilgili olarak yaptığı yazılı açıklamada, “Arkadaşı-
mızın başına gelecek en ufak bir şeyden İstanbul Emni-
yet’i sorumludur! Biliyoruz korkuyorsunuz! Merak etmeyin
korkunuzu büyütmeye devam edeceğiz. İşbirlikçilik tek-
lif etmekten vazgeçin işbirlikçilik yapmak şerefsizliktir!”
dedi.

Bağcılar Halk Cephesi’de 7 Nisan'da yaptığı açıklama
ile, ABD'nin sadık uşağı AKP'nin işkenceci polislerinin
arkadaşlarına işbirlikçilik teklif ettiği bilgisini verdi. 

İstediklerini alamayınca bu sefer de tehditlerde bu-
lunduğunu söyledikleri polislere seslenen Bağcılar Halk
Cephesi, “Korkak işkenceciler bizler Bağcılar Halk
Cephesi olarak diyoruz ki; Korkularınızı büyüteceğiz. Hiç
bir şey mücadelemize engel olamayacak. Çabanız nafi-
le ne yaparsanız yapın biz bu çürüyen düzeni yıkacağız”
dedi.

Şehit ve Tutsak Aileleri Ziyaret Edildi
9-10 Nisan günlerinde, Ankara'da  TAYAD'lı Aileler şehit

ve tutsak ailelerini ziyaret ettiler. İbrahim Çuhadar'ın, Sibel Yal-
çın'ın aileleri ziyaret edilerek sohbet edildi. 

İbrahim Çuhadar'ın annesi, şimdiye kadar, yokluklara ve yok-
sulluklara rağmen, evladının her isteğini yaptığını, sadece bir
kez evladının isteğini yerine getiremediğini söyledi. Bu iste-
ğinin de; “İbrahim'in nasıl yaşadığını merak edip, aç mısın -
susuz musun yavrum” diye sorduğunda, İbrahim'in ise “anne
ne aç ne susuzum, her şeyin en iyisini yaşıyorum, eğer merak
ediyorsan, gel yaşadığım yerleri gör” dediğini, bir bu isteği-
ni yapamadığını anlattı.  İbrahim Çuhadar'la dolu sohbetlerin
ardından, aile Grup Yorum'un Bağımsız Türkiye Konseri'ne da-
vet edildi.

Şehidimiz Sibel Yalçın ve gazimiz Ali Yalçın'ın ablası zi-
yaret edildi. Aile fertlerinden  biri yakın zamanda hayatını kay-
bettiğinden, ablanın acılarına ortak olundu, aile, konsere da-
vet edildi.

Tutsak Hasan Karapınar ve Umut Şener'in de ai-
leleri ziyaret edildi. Gidilen diğer tutsak aileleri de evde
bulunamadığından ziyaretlere ara verildi.

Tüm bu ziyaretler boyunca, polis fotoğraf çekimi
ve takipleriyle tacizlerine devam etti.
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Tekirdağ
Faşist AKP’nin halk düşmanı polisi, halkı sindirmek,

öğrenci gençliğin üzerindeki baskıları arttırmak için her
türlü ahlaksız yönteme başvuruyor. En son Namık Kemal
Üniversitesi’nde öğrenci olan Fatma Kartal ve Serap Kar-
tal isimli Dev-Genç’lilerin Gaziantep’teki evlerine giden
işbirlikçi AKP’nin halk düşmanı ahlaksız polisi, aileye bazı
resimler ve görüntüler göstererek, “DHKP-C kızlarınızı
kullanıyor, biz MİT’ten de bilgi alıyoruz, kızlarınız en ufak
bir açık verdiklerinde tutuklanacaklardır, bizler yaptıkları
her şeyin farkındayız” tehdidinde bulundu.

Tekirdağ Dev-Genç’liler yaptıkları açıklama ile polis
tehditlerine karşı, “Bizler Dev-Genç’li tutsakları sahip-
lenmeye, parasız eğitim istemeye, demokratik tam bağımsız
sosyalist bir Türkiye için mücadele etmeye devam edeceğiz.
Ve siz halk düşmanları bu haklı onurlu mücadelemize en-
gel olamayacaksınız” açıklamasında bulundular.

Balıkesir
Balıkesir Gençlik Derneği Girişimi, polisin devrimciler

üzerindeki baskılarını arttırmasıyla ilgili olarak 9 Nisan
tarihli yazılı bir açıklama yaptı.

Son yıllarda tutuklananlarının sayısının 12 Eylül’de-
ki tutuklu sayısını geçtiğinin belirtildiği açıklamada, Ba-
lıkesir polisinin çevre illerdeki emniyet müdürlükleriyle
işbirliği halinde Dev-Genç’lilerin ailelerini arayıp tehdit
ettiği bilgisi verildi. 

Açıklama, “Siz azgınca saldırdıkça biz doğru yolda ol-
duğumuzu tekrar anlıyoruz. Sosyalizm şiarıyla mücade-
lemiz her daim kuvvetlenerek devam edecektir. Biz fa-
şizmin duvarlarını çoktan yıktık. Düşüncelerimizi engel-
lemenize de asla izin vermeyeceğiz” denilerek bitirildi.

Malatya
Malatya Haklar Derneği’ne gelip giden bir Liseli Dev-

Genç’liyi arayan polis, Malatya Emniyet Müdürlü-
ğü’nden aradıklarını belirterek, Emniyet'e gelmesi ge-
rektiğini söylediler. Emniyete gitmeyeceğini söyleyen Li-
seli Dev-Genç'li, bu sefer de “Sen gelmezsen biz kaldı-
ğın yurda geleceğiz” denilerek tehdit edildi. 

Telefonu ahlaksız polislerin suratına kapatan Liseli Dev-
Genç'linin ailesini de aynı gün arayan polis, “Kızınız
terör örgütünün derneğine gidiyor, kızınızı kullanı-
yorlar.” diyerek aileyi korkutmaya çalıştı. Ahlaksız pol-
islerin bu söylemlerine kulak asmayan aile de telefo-
nu polisin suratına kapatarak, işkencecilerin oyunları-
nı bozmuşdu. 

Malatya Dev-Genç, 10 Nisan'da yaptığı açıklama
ile, Malatya Siyasi Şube polislerini şu sözlerle uyardı:

"Sizi uyarıyoruz, işlediğiniz suçları ço-
ğaltmaya devam etmeyin. Biliyoruz korku-
yorsunuz korkmakta haklısınız, çünkü karşı-
nızda inançlı, düşüncelerine ölesiye bağlı, her
koşulda bedel ödemeyi göze alan Dev-
Genç’liler var. Saldırılarınız, korku ve pani-
ğiniz bitmişliğinizdir, siz ne kadar çabalarsanız

çabalayın biz bütün saldırılarınızı boşa çıkaracağız. Biz
vatanı sevmenin ustası Dev-Genç’lileriz. Ailelerimizi bu
pis düzene bırakmayacağız. Ailelerimizin ve arkadaşla-
rımızın başına gelecek her şeyden komplocu, katil, ahlaksız
Malatya Emniyeti sorumludur!"

İzmir
Ege Gençlik Derneği üyesi Deniz Albayrak, 6 Nisan

sabahı akrabalarının ziyaretine gittiği Denizli'den İzmir'e
dönecekken AKP'nin işkenceci polisleri tarafından saldırıya
uğradı. Ellerine ters kelepçe takılarak ve işkenceyle göz-
altına alınan Albayrak, 1 saat gözaltında tutulduktan son-
ra serbest bırakıldı. 

Gözaltına alınmadan önce de 20 U 4532 plakalı araç-
la takip edilip, fotoğrafları çekilerek taciz edilmekteydi.
İşkenceci polisler Deniz Albayrak serbest bırakıldıktan son-
ra da tacizlerine devam ederek, "Bir daha buraya gelme,
seninle tekrar görüşeceğiz" tehdidinde bulundular. 

Ege Gençlik Derneği bir açıklama yaparak, "Sizlerin
takipleri, tacizleri, gözaltıları ve tehditleri bizleri yıldıra-
maz. Bizler devrimciyiz, bizler bu vatanın, bu halkın ev-
latlarıyız. Mücadelemize, öfkemizi ve kinimizi; sizlerin
de korkularını büyüterek devam edeceğiz" dedi.

Ankara
Ankara’da Büro Emekçileri Sendikası tarafından Ada-

let Bakanlığı önünde eylem yapıldı. 11 Nisan günü yapı-
lan eylemde, 19 Şubat baskını ile 72 KESK ’linin tutuk-
landığı ve sendikal faaliyetlerin suç olarak gösterilmeye
çalışıldığı ifade edildi. Büro Emekçileri Sendikasından 12
kişinin tutuklu olduğunu ve başta bu tutuklular olmak üze-
re tüm KESK’ li tutsakların serbest bırakılıncaya kadar sa-
hiplenmeye devam edecekleri belirtildi. Eylemde gözal-
tına alınıp bırakılan bir sendika üyesini polislerin evini ara-
yarak bir bacağın sakat diğerini de biz sakatlarız diyerek
tehdit ettiği ifade edildi. Eylem yapıldığı sırada, “KESK
li Tutsaklar Serbest Bırakılsın, Faşizme Karşı Omuz Omu-
za, Direne Direne Kazanacağız” sloganları atıldı. Eylem
sırasında, Ankara Sincan’da tutuklu bulunan Abidin SIR-
MA, Fatma Bora KOÇAŞ, Emre KESİKHALI, Seher
TOKSOY ve Serpil TOKSOY ’un resimleri taşındı. Ey-
leme 50 kişi katıldı.
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Şehitlerimizin Mezarında
Ot Bitmeyecek!

7 Nisan günü, Dev-Genç'in önder kadrolarından
ve Babaeski Demokratik Kültür Derneği’nin kurucu-
larından Kemal KARACA mezarı başında anıldı.

Saygı duruşu ile başlayan anmada 30 Mart-17
Nisan Devrim Şehitlerini Anma ve Umudun
Kuruluşunu Kutlama Haftası’nı ve sol içi şiddeti
anlatan bir metin okundu. 

“Kemal KARACA Ölümsüzdür”,
“Devrim Şehitleri Ölümsüzdür”, “Yaşasın
Dev-Genç Yaşasın Dev-Gençliler” sloganları
atıldı. 25 kişinin katıldığı anma, “Vurulduk
ey halkım unutma bizi” ve “Bize ölüm yok”
marşları söylenerek sona erdi.

Katil polis kanlı ellerini ailelerimize uzatmaya
devam ediyor. Mersin Haklar Derneği’ne gelip giden
arkadaşımız Lale CAN’ın İzmir’deki ailesi aranarak
“kızınızın terör örgütü üyesi olduğundan şüpheleniyo-
ruz o yüzden sürekli izliyoruz, şu ana kadar bir suç işle-
medi ama işleyebilir. Kızınızla konuşun polisi düşman
olarak görmesin. Gecenin bir yarısı alıp tutuklamak
istemeyiz. Oraya okumaya gidiyor okulunu bitirsin”
diyen İzmir polisi daha sonra asayiş şube diyerek aileyi
kandırmış emniyete çağırmıştır.

AKP’nin katil polisi, siz mi bizleri gecenin bir yarısı
almak istemezsiniz, siz bizim iyiliğimizi istersiniz öyle
mi?  O yüzden mi gecenin bir yarısı demokratik kurum-
larımızı, evlerimizi basıyorsunuz? İyiliğimizi istediği-
niz için mi arkadaşlarımıza “sizi gebertmeye geldik”

deyip kaynar sular döküyorsunuz. Biz sizin ne istediği-
nizi, ciğerinizi biliyoruz. Korkunuzdan ne yapacağınızı,
nereye saldıracağınızı bilmiyorsunuz. Korkularınızı
büyütmeye, düşüncelerimizi savunmaya devam ede-
ceğiz, saldırılarınızı, tüm komplolarınızı boşa çıkaraca-
ğız.

Sizi uyarıyoruz, ailelerimizden ve arkadaşlarımızdan
kanlı ellerinizi çekin. İşlediğiniz suçları çoğaltmaya
devam etmeyin. Ailelerimizin ve arkadaşlarımızın başı-
na gelecek her şeyden sizler sorumlusunuz. Bu komplo-
larınız, baskılarınız bizi yıldırmaz, aksine devrimci
öfkemizi biler. İşlediğiniz suçları ve sizleri teşhir
etmeye devam edecek, hesabını soracağız!

MERSİN HAKLAR DERNEĞİ

AİLELERİMİZİ KATİL POLİSİN
KOMPLOLARINA TESLİM ETMEYECEĞİZ!

Plakalarınızı Değiştirerek
Saklanamazsınız!

AKP’nin faşist, katil polislerinin kullandıkları araç-
ların plakalarını, modellerini, renklerini ve genellikle
nerelerde bulunduklarına dair iki defa açıklama yapan
Malatya Halk Cephesi, açıklamalardan bir süre sonra
sivil polislerin kullandıkları araçların plakalarının de-
ğiştirildiğini tespit etti. Değiştirilen yeni plakaların bil-
gisi şöyle:

44 NT 110 – Hyundai Accent (BEYAZ) Genellik-
le Malatya BDP İl Binası Önünde Bekliyor

44 AZ 660 – Hyundai Accent (BEYAZ) Genellik-
le Malatya BDP İl Binası Önünde Bekliyor

44 DE 083 – Ford Tourneo (AÇIK MAVİ) Genel-
likle Malatya BDP İl Binası Önünde Bekliyor

44 AZ 939 – Ford Focus (MAVİ) Genellikle Malatya
Asayiş Şube Önünde Bekliyor

44 FY 511 – Hyundai Accent (BEYAZ) Genellikle
Malatya Asayiş Şube Önünde Bekliyor

44 EE 245 – Renault Clio (GRİ) Genellikle Malat-
ya Asayiş Şube Önünde Bekliyor

44 NY 627 – Hyundai Accent (BEYAZ)

44 LF 687 – Ford Tourneo (BEYAZ)”
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Hırsızlık Yapmak Şerefsizliktir!
Son zamanlarda Bağcılar'da artan hırsızlık olayla-

rından dolayı Bağcılar Halk Komitesi, ''Hırsızlık Yap-
mak Şerefsizliktir - Bağcılar Halk Komitesi'' pankartı-
nı mahallenin girişine astı.



Çağımız sınıflar mücadelesinin en
acımasız, sömürünün dizginsizce yaşandığı emperyalizm
çağıdır. Ve emperyalistler yetmez diyor. Halkları soy-
dukları, sömürdükleri “yetmez” diyor. Buna uygun poli-
tikalar geliştiriyorlar. Esnek çalışma, bölgesel asgari üc-
ret, işçi kiralama büroları, saatlik ücret, taşeronlaştırma…
Ve tabi ki en önemlisi de sendikasızlaştırma, daha doğru
bir tanımlama ile örgütsüzleştirme.

İktidarın örgütsüzleştirme saldırıları yasal metinlerde
örgütlenme hakkının ortadan kaldırılması ya da kısıtlan-
ması ile devam ederken fiili olarak da kurumlarımıza sal-
dırılarak sürdürülüyor. Ve anlaşılıyor ki iktidar bu politi-
kasında devam edecek. AKP’ye göre kendisine tabi ol-
mayan, kendisinden olmayan herkes düşmandır. Bu te-
melde de AKP çeşitli demagoji ve manevralarla kendi-
sinden olmayan herkese saldırıyor. Düzen içindeki güç-
ler bile artık AKP’nin hedefi. Kaldı ki devrimciler ve halk
doğal olarak AKP’nin hedefi ve düşmanı. AKP bütün ha-
zırlıklarını halka yönelik saldırısına göre yapıyor.

Bu gerçeklikte biz sendikayı nasıl tanımlayacağız? Ka-
pısında sendika yazılı bir tabelanın olması, az çok de-
mokratça lafızların edilmesi, biraz da ehveni şer olarak ba-
sın açıklaması gibi eylemlerin yapılması bir sendika için
yeterli midir? Kuşkusuz hayır! Sendikayı sendika yapan
yukarıdakiler değildir. Sendikayı sendika yapan tarihten
aldığı geleneklere yeni halkalar ekleyerek sınıfın çıkar-
larını esas alarak mücadeleyi büyüten bir güç olmasıdır.
Bir sendika bunu yapmıyorsa varlığını dahi koruyamaz.
Nitekim sendikalarda yaşanan da budur. Ve kaçınılmaz son-
dur. Acıdır ki sendika yönetimleri kendi sonlarını kendi-
leri hazırlamaktadır.

Bugün bütün sendikalarda yaşanan temel sorun, kimin
için sendikacılık yaptıklarıdır. Bu konudaki pratik iç açı-
cı değildir. Acıdır ki artık DİSK içinde patron sendikacı-
lığı kök salmaktadır. DİSK içten içe çürümektedir. Ağa-
cın sadece dış kabuğu durmaktadır. Ve bu kof, içi boş ağa-
cın çürüyüp parçalanması an meselesidir. Çünkü DİSK ve
bileşenleri mücadeleyi tatile göndermiştir. Direnmeyi bı-
rakmıştır. Bedel ödemeyi göze almayı bırakmıştır. Ve ta-
rihin şaşmaz kuralı işlemektedir, DİRENMEYEN ÇÜ-
RÜR! Göstermelik ve anı kurtarmaya yönelik basın
açıklamaları, yürüyüşler, mitingler kimseyi aldatmasın.
Kendimizi de kandırmayalım. Önemli olan sonuç alıcı mü-
cadele hattıdır. İktidara karşı sonuç alıcı mücadele çizgi-

si demek, gerektiğinde dişe diş mücadele etme-
yi göze almaktır. Ve DİSK içinde bu pratik yok-
tur. Pratik böyle olunca haliyle patron sendika-
cılığına kaymak kaçınılmaz sondur. Çünkü artık
arada yer yoktur. Ya sınıf sendikacılığı yapıla-
caktır ya da patron sendikacılığı! Yalnız şu an ya-

pıldığı gibi lafla sınıf sendikacılığı olmaz, olmuyor da. Ta-
kım elbise ile, kravatla sınıf sendikacılığı olmuyor. Takım
elbise ve kravat yöneticileri sınıfından uzaklaştırıyor, baş-
ka bir sınıfa yaklaştırıyor. Hele bir de altlarında özel ara-
ba, şoför, lojman olunca artık bu sendika yöneticisi ile be-
lediye başkanı arasındaki farkı ayırmak mümkün değil-
dir.

Nitekim son olarak Genel-İş Sendikası’nın İstanbul 3
No’lu Şubesi’nde yaşananlar DİSK içindeki çürümeyi or-
taya çıkarmıştır. Konunun anlaşılabilmesi için  kısaca sü-
reci özetlemek isteriz;

Genel-İş İstanbul 3 No’lu Şube Başkanı Mevsim
Gürlevik şubesini Belediye başkanı Mustafa Sarıgül’e tes-
lim etmiştir. Şubeyi Mustafa Sarıgül yönetir hale gelmiştir.
Delegeleri Mustafa Sarıgül’ün daire müdürleri, başkan yar-
dımcıları belirlemektedir. Hatta öyle ki bütün işçiler te-
mizlik işleri müdürünün kaç kontenjanı olduğunu bil-
mektedir.

Mevsim’in politikalarına karşı gelen işçiler sürül-
mektedir. Mevsim Gürlevik belediye ile asgari ücretin bi-
raz üzerinde toplu sözleşmeler yapmaktadır.

Bu durum ortaya çıkınca Devrimci İşçi Hareketi ta-
rafından Mevsim Gürlevik’in istifası istenmiştir. Patron
sendikacılığına asla izin verilmeyecektir.

Mevsim’in istifasından sonra Mustafa Sarıgül dele-
gelerden olağanüstü genel kurul alınması çağrısı içeren
imza toplamıştır. Ama imza topladığı çağrıya bir gerek-
çe koymadığı için genel kurul kararı alınmamıştır.

Mevsim’in istifasından sonra listesinde bulunan Savaş
Doğan şube başkanı olmuş ama asaleti sendika genel mer-
kezi tarafından 63 gün onaylanmamıştır.

Ardından şube yöneticileri istifa ettirilmiştir. İstifalardan
sonra olağanüstü genel kurul kararı alınmıştır.

3 Mart 2013 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurul
patron sendikacılığının geldiği bataklığı göstermesi açı-
sından ders konusudur. Önce Mustafa Sarıgül’ün adam-
larının kazandığı tespit edilmiştir. Oylara yapılan itiraz-
da patronun adamlarının listesine verilen oylardan 9 ta-

Sendikalar İşçi Sınıfının
Örgütüdür; Patron

Sendikacılığına İzin Vermeyeceğiz!

Devrimci İşçi
Hareketi
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nesinin mühürsüz, 9 tanesinin de işaretli olduğu sandık ku-
rulu başkanı tarafından tespit edilmiş ve salonda ilan edil-
miştir. Bu ilandan sonra Genel – İş Genel Merkez yöne-
ticilerinden iki kişi sandık kurulu masasına gitmiş ve aynı
anda da salona polis çağırılmıştır. Salona polis gelmesinden
1 saat sonra yeniden açıklama yapılmış ve Savaş Doğan’ın
kaybettiği, Mustafa Sarıgül’ün adamlarının kazandığı ilan
edilmiştir. Salon polis tarafından zorla boşaltılmıştır.

Ertesi gün Savaş Doğan ve işçiler Şişli Belediyesi önün-
de çadır açarak masa başı oyunlarıyla ellerinden alınan se-
çim sonuçlarını istemişlerdir.

Aynı gün Genel-İş Genel Merkezi yazılı bir açıklama
yaparak “Şişli Belediyesi önünde yapılan eylemin ken-
di eylemleri olmadığını, kendileri ile ilgisi olmadığını,
seçim sonuçlarını hazmedemeyen bir grubun yaptığı ey-
lem olduğunu” açıklamış ve bu açıklamayı belediye baş-
kanına da göndermiştir. Bu açıklama halen sendikanın in-
ternet sitesinde durmaktadır.

Seçim sonuçlarına yapılan itirazda seçim kurulu hakimi
işaretli oy olmadığını belirterek itirazımızı reddetmiştir.
Hakimin olmadığını belirttiği bu işaretli oylardan bir ta-
nesi şu an işçilerin elindedir.

1 hafta süren çadır eyleminden sonra Mustafa Sarıgül
adamlarının istifalarını almıştır. Kazandığı iddia edilen şube
yöneticileri Sarıgül’ün isteğiyle istifa etmişlerdir.

İstifalar genel merkeze gönderilmiş ve derhal olağanüstü
genel kurul kararı alınması istenilmiştir. Çünkü delege esas
olarak belediye yönetiminin belirlediği delegedir ama ça-
dır eyleminin moral ve psikolojik etkisinden dolayı işçi-
ler çok güçlüdür. Kuşkusuz Sarıgül şube yönetiminden vaz-
geçmeyecektir. Sarıgül’e toparlanma şansı tanımamak ge-
rekmektedir. Geçen zaman işçinin aleyhine, Sarıgül’ün le-
hinedir.

Ancak Genel-İş Genel Merkez yönetimi ısrarla ola-
ğanüstü genel kurul kararını almak için beklemiştir. Ne-

den? Demişlerdir ki; yasal süre 30 gün, biz canımız iste-
diği zaman karar alırız… Oysa biz sadece yasal süreye de-
ğil kimin çıkarına olduğuna da bakarız. Başka koşullar-
da işçilerin lehine ise en son gün karar alınmasını talep ede-
riz. Ama bu koşullarda Şişli’de ilk gün karar alınması iş-
çilerin lehinedir.

Şişli Belediyesi’nde son dönemde yemekler bozuk çık-
maya ve işçiler zehirlenmeye başlamıştır. İşçi, zehirlen-
meler karşısında sendikasını aramıştır. Ama bulamamış-
tır. Bu durum da genel merkez yöneticilerine anlatılmış-
tır. Ama işçinin beklediği karar çıkmamıştır.

Şişli işçileri sendika genel merkezinde oturma eylemi
ve açlık grevi yapmaya başlamışlardır. Bu durum da ge-
nel merkez yöneticilerinin bazıları tarafından DAYATMA
olarak kabul edilmiştir. Elbette dayatma! Ne bekliyordu-
nuz? Siz bürokrat mısınız? Elbette işçi size dayatacak ve
siz de işçi ne istiyorsa onu yapacaksınız. Siz sendikacı-
lığı kimin için yapıyorsunuz? Kendi egolarınız için mi? 

İşçilerin ve devrimcilerin açlık grevi devam ederken
genel merkez yöneticileri kıllarını kıpırdatmamıştır. O sen-
dikanın genel merkezinde açlık grevinde geçen her sani-
ye sendikacılığın kara sayfası olmuştur.

İşte bu sendikacılık sorgulanmalı ve bu sendikacılık ile
hesaplaşılmalıdır. Sendika yönetimleri arpalık değildir. Sen-
dikacılık da meslek değildir. Sendikalar mücadele alanıdır.
Bedel ödemeyi gerektirmektedir. Çünkü baskı artmaktadır.
İhtiyacımız olan içi boşalmış, kof sendikaları korumak de-
ğil onları devrimcileştirmektir. Sınıf sendikacılığının önü-
nü açmaktır. Er ya da geç sınıf sendikacılığı önünü açacak,
gelişecektir. Çünkü hayat patron sendikacılarına yaşam hak-
kı tanımayacaktır. Biz bozuk yemekten zehirlenen işçiler
için mücadele edeceğiz, asgari ücretle çalışmaya zorlanan
işçiler için mücadele edeceğiz, haksız hukuksuz işten atı-
lan, sesini çıkardığı zaman sürgün edilen işçiler için onlarla
birlikte mücadele edeceğiz ve kazanacağız.

Tayyip Erdoğan sözde “insanlık
dersleri” verirken gerçeklerin sesin-
den korkmaya devam ediyor. Yalan-

lar üzerine sal-
tanat kurmaya
çalışırken, ger-
çeklerin tüm
çıplaklığıyla

önlerine çıkması korkutuyor AKP ik-
tidarını. Bu yüzden gerçekleri anla-
tan Yürüyüş dergisi üzerine baskı kur-

ma çalışmaları devam ediyor. 

Haftalardır çıkan bütün dergilerin
toplatılması iktidar için neredeyse ru-
tin hale geldi.

Yürüyüş dergisinin 359. sayısı çı-
kar çıkmaz peşinden toplatma kara-
rı da beraberinde geldi.

Yürüyüş'e yönelik bu baskıların
sebebi, her zaman, koşullar ne olur-
sa olsun gerçekleri dile getirmesi ve
yalanlarını yüzlerine vurmaktan vaz-
geçmemesidir. 

İktidara ve uşakları Ağır
Ceza hâkimlerine daha çok
sebep vereceğiz. Çünkü Yü-
rüyüş gerçekleri dile getir-
mekten asla vazgeçmeyecek.

Yalanları Açığa Çıkarmaktan,  Adaletsizlikleri
Teşhir Etmekten Vazgeçmeyeceğiz!

Gerçekleri Yazmaya
Devam Edeceğiz!
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6 Nisan günü DİSK Olağanüstü
Genel Kurul'u yapıldı. Genel kurulun
yapılma nedeni Şişli Belediyesi’nde
patron işbirlikçisi, işçiyi satan Mev-
sim Gürlevik’e sahip çıkması nede-
niyle genel başkan Erol Ekici’nin is-
tifa etmesi idi. Erol Ekici’nin istifa-
sından sonra toplanan yönetim kuru-
lu, olağanüstü genel kurul yapma
kararı almış ve 6 Nisan günü ola-
ğanüstü genel kurulun yapılmasına
karar vermişti.

Olağanüstü genel kurul, esas ola-
rak işçisiz, delegelerle yapılmaya ça-
lışıldı. Adeta burjuva politikalarının,
ayak oyunlarının oynandığı bir seçim
oldu. Liste pazarlıkları, açıklanıp
geri alınan adaylıklar bu seçimde
yaşandı. Olağanüstü genel kuruldan
bir gün öncesine kadar açıklanan iki
başkan adayı vardı. Birisi Genel-İş
Yönetim Kurulu üyesi Kani Beko, di-
ğeri Birleşik Metal-İş’in başkanı Ad-
nan Serdaroğlu. Üstelik Adnan Ser-
daroğlu DİSK’i değiştirmek gibi bü-
yük iddialarla başkanlığa aday ol-
muştu. Ancak seçimden bir gün öce
yapılan pazarlıklarla başkan adaylı-
ğından vazgeçti ve DİSK Genel Se-
kreterliği’ne aday oldu. Oysa yine
DİSK Genel Sekreteri iken DİSK’in

politikalarını eleştirerek is-
tifa etmişti. 

Kani Beko güçlü bir de-
lege yapısına sahip olan ve
DİSK’in içindeki en büyük
ve belirleyici sendika olan
Genel-İş’in adayı olarak

çıkmıştı. Dolayısıyla karşısına çıka-
cak adayın kazanma ihtimali nere-
deyse yok gibiydi. Bunu bilerek Nak-
liyat-İş Genel Başkanı Ali Rıza Kü-
çükosmanoğlu da DİSK başkanlığı-
na aday oldu.

Olağanüstü genel kurul başladı-
ğında nasıl bir genel kurul yapılaca-
ğı az çok anlaşıldı, işçisiz bir DİSK
genel kurulu! Devrimci İşçi Hareke-
ti ve Şişli Belediyesi işçileri delege ol-
mamaları gerekçe gösterilerek genel
kurul salonuna alınmadı. DİSK tara-
fından görevlendirilen ve kollarında
“görevli” kolluğu bulunan işçiler, iş-
çilere karşı barikat oldular. Bu tabloyu
yaratanlar kuşkusuz DİSK yönetici-
leriydi. Genel kurul salonunun kapı-
sında yaklaşık 1 saat boyunca işçiler
ve Devrimci İşçi Hareketi sloganlar-
la ve kapıya vurarak bu durumu pro-
testo ettiler. Ve sonunda kapıların iş-
çiler tarafından zorla açılması ile ge-
nel kurul salonuna girildi. Kapıyı
zorlayarak içeri giren işçiler ve dev-
rimciler bu durumu protesto ettikle-
rini bildirerek bu kapının işçilere ve
işçi sınıfının mücadelesini veren ve
bedel ödeyen devrimcilere kapatıla-
mayacağını, DİSK’in kapısının ancak
halk düşmanlarına, işçi sınıfına iha-
net edenlere kapalı olabileceğini be-
lirterek bu anlayışın DİSK içinde
sorgulanmasını ve mahkum edilme-
sini söylediler.

Genel kurul salonuna girilmeden
önce saat 09.30’da Devrimci İşçi
Hareketi bir açıklama yaparak “pat-

ron sendikacılığına izin vermeye-
ceklerini” açıkladı. DİSK içinde tas-
fiye edilmeye çalışılan Emekli-Sen
üyeleriyle birlikte bu açıklama yapıldı.
Devrimci İşçi Hareketi basın açıkla-
masını yaparken salonun öbür ucun-
da da Yurtiçi Kargo’da Nakliyat-İş’i
örgütlemeye çalıştıkları için işten
atılan ve direnen işçilerin gösterileri
vardı. İşçiler tarafından “İşçiyiz Hak-
lıyız Kazanacağız”, “Patron Sendi-
kacılığına İzin Vermeyeceğiz” slo-
ganları atıldı.

Devrimci İşçi Hareketi ve Dev-
rimci Mücadelede Emekliler salonda
delegelere, misafirlere patron sendi-
kacılığına karşı broşürlerini ve bildi-
rilerini dağıttılar ve bu temelde tar-
tışma açtılar.

Genel kurul salonunda olağanüs-
tü genel kurul yapılması gerekçe
gösterilerek başkan adayları dışında
kimseye söz verilmedi.

Söz alan başkan adayı Ali Rıza
Küçükosmanoğlu “DİSK’in partiler
üstü, siyasetler üstü, örgütler üstü gibi
yönetilmeye çalışılmasına karşı ol-
duğu için aday olduğunu” açıkladı.
Kendisinin sınıf sendikacılığı yap-
maya çalıştığını belirten Küçükos-
manoğlu’nun sözleri sloganlarla ke-
sildi ve salondan büyük alkış aldı.

Kani Beko’nun konuşması ise
Devrimci İşçi Hareketi tarafından
“Patron Sendikacılığına İzin Verme-
yeceğiz” ve “Şişli İşçisi Yalnız De-
ğildir” sloganları ile protesto edildi.

Başkan ve genel sekreter adayla-

PATRON SENDİKACILIĞINDAN
HESAP SORACAĞIZ! 

DİSK Olağanüstü Genel Kurulu Yapıldı 

İşçileri Kongre Salonlarına Sokmayan
Sendikacılar Kimin Sendikacısı?
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Asıl Suçlu Hak ve
Özgürlüklerimizi
Gasp Eden AKP’dir!

19 Şubat günü Kamu Emekçileri Cephesi’ne yö-
nelik baskınlar sonucu tutuklanan emekçiler için An-
kara, Bursa ve Tekirdağ’da eylemler yapıldı. 

Ankara: Tutsak Kamu Emekçileri Cephesi için
6 Nisan günü Yüksel Caddesi’nde, her hafta yapılan
eylemlerin ikincisi yapıldı. Eylemde, tutuklanan
kamu emekçilerinin, Grup Yorum konserine katıl-
makla, kahvaltı düzenlemekle suçlanmakta oldukla-
rı ifade edilerek, “Bizler diyoruz ki gelin 14 Nisan 2013
günü İstanbul’da Bakırköy’de yapılacak 3. Bağımsız
Türkiye Konseri’ne katılma suçunu beraber işleyelim.
Aynı zamanda 20 Nisan 2013 günü saat 11:00'de Eği-
tim-Sen 1 No’lu Şube’de yapacağımız kahvaltıya ka-
tılarak suç işlemeye davet ediyoruz” denildi. 

Bursa: 6 Nisan günü KESK Şubeler Platformu
tarafından Fomara Meydanı’nda yapılan eylemde “Bas-
kılar Bizi Yıldıramaz” pankartı açıldı. Tutsak kamu
emekçilerinin resimleri ile “Hukuksuzca Tutuklanan
Arkadaşlarımız Serbest Bırakılsın” dövizlerinin ta-
şındığı eylemde, KESK Dönem Sözcüsü Selçuk Sür-
meli Söğüt bir konuşma yaptı. Söğüt, “İktidara geldiği
günden bugüne emekçilere işsizlik, yoksulluk ve
güvencesizlikten başka bir şey sunmayanlar, sömürü
ve adaletsizlik üzerine kurulu düzenlerine karşı sesi-
ni yükselten herkesi hedef almaya devam ediyor.” di-
yerek, tutuklanan kamu emekçilerinin serbest bıra-
kılmasını istedi. 

Ardından, Bursa H Tipi Hapishanesi’ndeki tutsak
devrimci memurların ortak yazdığı mektup okundu.
Oturma eylemi yapıldıktan sonra eylem sona erdi. Ey-
leme Kamu Emekçileri Cephesi, Halk Cephesi ve tut-
sak emekçilerin aileleri de katıldı.

Tekirdağ: 3 Nisan günü KESK tarafından Te-
kirdağ Tuğlalı Park’ta eylem düzenlenerek, baskınlar
ve keyfi tutuklamalar protesto edildi. Boyun eğil-
meyeceği ve KESK’in mücadelesinin aynı kararlı-
lıkla sürdürüleceği vurgulandı. Yoğun
yağmur altında gerçekleşen eyleme 30 kişi
katıldı. Okunan açıklamanın ardından
PTT’ye geçilerek tüm tutsaklara kartlar
gönderildikten sonra eylem sonlandırıl-
dı. Eyleme Tekirdağ Gençlik Komitesi de
destek verdi. 

rının konuşmalarının bitmesinin
ardından oylamaya geçildi. Oy
kullanımının bitiminden sonra
saat 16.15’te oy sayımına ge-
çildi. İlk turda hem başkan aday-
lıklarında hem de genel sekreter
adaylarının hiçbiri kazanmaları
için gerekli olan 2/3 oy oranına
ulaşamadı. Seçimde 98 delege-
nin oyu geçersiz ya da boş çık-
tı. Bu önemli bir göstergeydi.
Delegelerin önemli bir çoğun-
luğu bu seçimi bir şekliyle pro-
testo etmişlerdi. Bu nedenle
hem başkan adaylıklarında hem
de genel sekreter adaylıklarında
ikinci tur yapıldı. Bu turda DİSK
Genel Başkanlığı’na Kani Beko,
DİSK Genel Sekreterliğine ise
Arzu Çerkezoğlu seçildi. 

Bütün delege oyunlarına,
delege pazarlıklarına rağmen
işçiler patron sendikacılarının iş-
lerinin rahat olmadığını gös-
termiş oldular.

Olağanüstü genel kurul ikin-
ci turda kullanılan oy sayımının
bitmesi ve seçim sonuçlarının
ilan edilmesinin ardından sona
erdi.

****
Hakkımızı Almak İçin
Hesap Soracağız

Kazova İşçileri
27 Mart itibari ile patronla-

rı Ümit Somuncu ve Mustafa
Umut Somuncu’dan, 4 aylık
maaşları, kıdem ve ihbar taz-
minatlarını alabilmek için dire-
nişe başlayan Kazova Trikotaj
işçileri eylemlerine devam edi-
yor. 

3 Nisan günü Şişli Camisi
önünde bir araya gelen işçiler,
önlüklerini giyerek, “Kazova
Tekstil Patronları Ümit So-
muncu ve Mustafa Umut So-
muncu’ya Haklarımızı Yedir-

meyeceğiz” pankartını açtılar.
Sloganlar eşliğinde fabrikanın
önüne yürünerek, burada basın
açıklaması yapıldı. Açıklamada;
“Patronlarımız Ümit Somuncu
ve Mustafa Umut Somuncu ay-
lardır köşe bucak saklanıyor.
Haklarımızı alana kadar sesimizi
duyurmaya devam edeceğiz”
denildi. Atılan sloganların ar-
dından haftaya aynı saatte bu-
luşulacağı duyurularak eylem
sonlandırıldı. 

Doluca Şarap
Fabrikası İşçisi

Devrimci İşçi Hareketi, Te-
kirdağ Çerkezköy’de 3 yıldır ça-
lıştığı Doluca Bağcılık ve Şarap-
çılık Fabrikası’ndan yüzde on
zam istediği için işten çıkartılan
ve 15 Mart itibari ile fabrika
önüne çadır kurarak direnişe baş-
layan Yılmaz Şahin için Kara-
köy’de fabrikanın Bölge Müdür-
lüğü binası önünde eylem yaptı.

3 Nisan günü yapılan ey-
lemde işçiler, “Doluca İşçisi Yal-
nız Değildir” pankartı açtılar.
Sloganlarla başlayan eylemde
yapılan açıklamada; Yılmaz Şa-
hin’in patronlarının rahatını bo-
zan, sömürü düzenlerine çomak
sokan bir işçi olduğu ve bu ne-
denle işinden atıldığı belirtilerek,
direnişin kazanacağı vurgulandı.
Açıklamanın ardından Yılmaz
Şahin bir konuşma yaptı. Yaşa-
dığı süreci anlatan Şahin, dire-
nişinin yirminci gününde oldu-
ğunu ve kazanana kadar direni-
şe devam edeceğini ifade etti.

Öte yandan, Yılmaz Şahin'in
fabrika önündeki direnişi nede-
niyle fabrika sahipleri, diğer
işçilerin direnişe katılmaması
için uğraşıyor. Buna karşı fab-
rika sahipleri hakkında teşhir ça-
lışması yürütülüyor.

30 MART KIZILDERE’DEN 17 NİSAN ÇİFTEHAVUZLAR’A446

Yürüyüş

14 Nisan
2013

Sayı: 360

Partiyi 
Selamlıyor

Bursa Tekirdağ Ankara



Merhaba,
Sevgiyle, coşkuyla sımsıkı ku-

caklıyorum.
Nasılsın? Umarım sağlığın iyidir.

Biz iyiyiz. Mart-Nisan günlerinin
coşkusundayız.

Fırat’ı tahliye verdik. Hükümlü
olup da tahliye olmak pek sık ya-
şanmıyor. Normal tahliye tarihinde
bile bırakılmayıp, fazladan 20 ay ya-
tırıldı Fırat. Pazar günü uğurladık.
“Hoşçakalın dostlarım benim hoş-
çakalın… Yine görüşürüz… Bera-
ber güneşe güler, beraber dövüşü-
rüz…” demiş ya şair, tam da bu an-
ları anlatmaya devam ediyor bu di-
zeler…

Nadir tahliyeler böyleyken, diğer
yandan da sürekliliği hızlanan tu-
tuklama terörü ile hapishaneler
dolmaya devam ediyor. Demokra-
sicilik oyununun gönüllü figüranla-
rına katılım artıyor bir tarafta… Di-
ğer tarafta da devrimcilere, halka yö-
nelik saldırılar, baskılar, tutuklama-
lar, yasaklar en üst boyuta çıkarılıyor.
Oligarşi, kelimenin gerçek anlamıy-
la hezeyan içinde… Korkuyorlar,
korkuları arttıkça saldırılar artıyor.
Nafile! Bu terörle korkularını bastı-
ramıyorlar. Halk biter mi? Kesintisiz
mücadele geleneğine sahip, nice en-
gelleri aşmış, ateş hattında başı dik,
alnı ak çıkmış bir hareketi durdurmak
kimin harcı? Umudun önünü kes-
meye çalışmak, hukukla bağını ko-

parmak, milyonlara ulaş-
masını, yüz binleri alanlara
taşımasını engellemek gibi
beyhude bir çaba içindeler.
On yıllardır bu hedefle can-
la başla çalıştılar. Yüz bin-

lerce personel, yüz binlerce silahlı
güç, hapishaneler, karakollar, tüm
teknolojik imkanlar, kısacası elle-
rinde ne varsa hepsini umudu yok et-
mek, durdurmak için, seferber etti-
ler. Sonuç ortada… Ne emperyalist

efendilerin her türlü askeri, siyasi des-
teği, ne de denedikleri tüm kontra
yöntemler onları hedeflerine ulaştı-
ramadı…

Tüm bu çabaların sonuçsuz kal-
ması, bu yenik yılgın hallerdir ki, on-
lara “Bir siz vazgeçmediniz…” de-
dirtiyor… Halkımızı, vatanımızı sev-
mekten vazgeçmemizi istiyorlar...
Mümkün mü? Neden vazgeçelim?..
Halkını, vatanını, insanını, geçmişi-
ni, kanını bu topraklara halkı için akı-
tan şehitlerini unutmak zaten ölüm
değil midir? Biz elbette umuttan,
aydınlıktan, geleceğe geçmişe sa-
hip çıkmaktan vazgeçmiyoruz. Asıl
soyguncular, yağmacılar, talancılar,
katliamcılar, halk düşmanları yap-
tıkları zulümden, gerçekleştirdikleri
sömürüden vazgeçsinler… Yeryü-
zünün en lanetli, utanç veren işini ya-
pıyor, en büyük tarihsel suçu işli-
yorlar. Vazgeçsinler bundan.

Daha önce de bahsetmiştik. Ha-
pishaneler idaresinin 10 kitap, 10 der-
gi sınırlamasına dair Ocak ayında al-
dığı hukuksuz, baskıcı karar hayata
geçirildi. Kitaplarımız, dergilerimiz
toplandı, götürüldü… Hukuk, yasa
diyorlar işlerine gelince… Ki bu ko-
nuda lehimize alınan 2005 yılına
dair Tekirdağ ACM kararı var. O ka-
rarda “kitap, dergi sınırı hapishane-
de olmaz” deniyor. 2005’ten 2013
Ocak ayına kadar böyle sınır kon-
madı. Şimdi kalkıp kitapların “fark-
lı amaçlarla kullanılabileceği, ara-
mada sakıncalı olduğu” gibi uydu-
ruk, aslı astarı olmayan, akıl dışı ge-
rekçelerle kitaplarımıza sınır konu-
luyor… Yasa da, hukuk da benim di-
yor Bakanlık ve personeli… Dini ki-
taplara ise bir sınırlama yok. Sı-
nırsız sayıda dini kitap bulunabi-

lir… Demek ki sorun kitap değil, na-
sıl bir kitap olduğu, kitabın içeri-
ği… İslamcı, gerici, faşist anlayış eği-
tim sisteminde temel… Hapishane-
de de okunacaksa bu okunmalı. An-
layışı nasıl da bariz… Devrimci,
ilerici bilimsel kitaplara sınır ko-
nuluyor. Tecrit-tredman politikası
hep vurguladığımız gibi bütünlüklü
bir politikadır. Fiziki tecrit, izolasyon
yanında her şey ama her şey tutsak-
ları “ıslah” etme üzerine kurulu.
Tutsaklar kendi inançlarını, değerle-
rini, ideallerini, kişiliğini bir tarafa bı-
rakacak. Bunlardan vazgeçecek, ken-
dini inkar edecek… İstenen bu… Bu-
nun için trilyonlar harcandı F Tiple-
rine… Bunun için reform diye tanıt-
tıkları, ceza infaz kanununu çıkardı-
lar… Bunun için 19 Aralık katliam-
larını yaptılar… Fakat ıslah progra-
mı oldu hüsran…

Öyle bir anlayış ki, atlas ve hari-
talar örgütsel amaçlarla kullanılabi-
liyor denilerek tamamen yasaklanı-
yor… Dünya haritası, Türkiye hari-
tası, bölgesel haritalar… hepsi ya-
sak!.. Zavallılar... Düzenin korkula-
rı o kadar büyük ki, havadan nem ka-
pıyorlar. Bu kararın altına kendi-
sini “öğretmen” olarak tanımlayan
biri de imza atıyor… Hakim ve
savcısı onaylıyor… Hitlerin kitapları
toplayıp alanlarda yaktırdığı anlatı-
lınca “nasıl olur” diye tepki veriliyor
ya… Kitapları yasaklamanın, sınır-
lamanın ateşe veren mantıktan bir far-
kı var mı?

Bakanlık emriyle kitaplarımız,
dergilerimiz toplanıyor, yılları bulan
ziyaret, iletişim yasakları veriliyor,
tecrit koyulaştırılıyor…

Bakanlık emriyle hücrelerdeki
yatakların tamamı yanmaz yatak-
larla değiştiriliyor… Yanmayan ya-
taklar tutsakların yaşamını kolay-
laştırmak için mi? Değil tabii ki…
Tutsaklar yatakları, hücreyi yakıp di-
renmesin diye yaptıklarını saklamı-
yorlar… Onlarca tutsağın bedenleri-

Islah Çabaları Hüsranla Bitmiştir!

Kazanan Özgür Tutsaklardır!

Özgür TutsaklardanÖzgür Tutsaklardan
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ni tutuşturup direndiği bir
ülkede idare, bakanlık, ya-
tak derdine düşüyor…

Bunlarla uğraşılacağı-
na baskılara, keyfiyete, tec-
rite son vermek; insan onu-
runa saygı duymak görev-
leridir…

Düşünün Mehmet Ko-
calar’a yönelik saldırılar,
zorla soyarak arama saldı-
rısı hala sürdürülüyor. Elli
yaşını aşmış, arkadaşımızın
bacağında platin var. Ve
bu durum hapishane ida-
resinin isteği ile devlet
hastanesinde raporlaştı-
rılmıştır. Platin nedeniyle
doğal olarak, X-Ray ciha-
zından geçerken cihaz sin-
yal veriyor. Sebebi de açık
seçik ortada. Bacakta platin
var. üstelik 6 kez çeşitli
nedenlerle elle üst araması
yapılıyor, detektörle de ara-
ma yapılıyor… Buna rağ-
men arkadaşımızın hasta-
neye her gidiş gelişinde
zorla soyularak arama
yapılıyor. Gözünde katarakt
ameliyatı olduğu gün de
aynı saldırı yapılmıştır. Ve
saldırı nerede yapılıyor siz-
ce? Revirde! Evet revir sal-
dırı mekanı oluyor. Engin
Çeber’i saldırarak, döve-
rek katleden hapishane ida-
releri, görevlileri hatırla-
nır. Vahşet dendi haklı ola-
rak. Bugün de saldırılar sü-
rüyor.

Şimdilik böyle diyorum.
Buradaki tüm arkadaş-

ların saygı ve selamlarını
iletiyorum. Kendine iyi
bak… Tekrar coşkuyla sı-
kıca kucaklıyorum.

Sevgiler

Kenan Günyel
19 Mart 2013

Tekirdağ 2 No’lu
F Tipi Hapishanesi  

Merhaba
Kızıldere'den Mahir'le çıktık yola,

Dayımız’la öğrendik kavgada Mahir ol-
mayı... Ve kahraman şehitlerimizle, Sa-
bolarla yazdık hayata umudun adını. 

Simurg dediler adımıza, bazen de
Zümrüd-i Anka... Çünkü, kaç pusudan
geçtik, acının Kerbelası’nı yaşadık kaç
defa. Yine de yürüdük, yürüyoruz halkın
hıncıyla... 

Umudumuzun 19. yılını kutluyor,
ON'ları, yolumuzu aydınlatan kahra-
manlarımızı selamlıyoruz. 

Uşak Hapishanesi
Özgür Kadın Tutsaklar

***

Merhaba
Ne emperyalizmin ve oligarşinin tan-

kı, topu, silahları ne de boyun eğenler ko-
rosuna söyletilen teslimiyet ve uzlaşma te-
kerlemeleri işlemez bize. 

Çünkü biz, halkın umuduyuz. Ve şia-
rımızı Kızıldere'de On'lar yazdılar kendi
kanlarıyla. Kurtuluşa Kadar Savaş!

Savaşıyoruz, 
Mahir'den Dayı'ya yolumuzun ön-

derlerinin gösterdiği gibi...
Savaşıyoruz, 
Sosyalizmden milim sapmadan, teslim

olmadan Sabolar gibi bayrağımız elleri-
mizde...

Dövüyoruz emperyalizmin ve oligar-
şinin, zulmün kalelerini Çuhadarlarla
Alişanlarla.

Halkların kurtuluş umudunu boğmak
isteyenler, asla başaramayacaklar. Akan
kanımızla, düşen canlarımızla, sorduğu-
muz hesaplarla büyüyor halkların umu-
du. 

Umudumuzun 19. Yaşı Kutlu Olsun!
Selam Olsun 19. Yılında Umudun

Adına!
Selam Olsun Umudu Yaratan ve Ya-

şatan Kahraman Şehitlerimize 
Sevgi ve Selamlar

Kırıklar 1 No'lu F Tipi
Hapishanesi

Özgür Tutsaklar
***

Merhaba, 
"... Kızıldere'den günümüze dediğini

yapan, yaptığını savunan bir hareket ol-

maya devam ettik..."
Mahirlerden Alişanlara umudu bü-

yütmeye, Marksizm-Leninizm bayrağını
yükseltmeye, düşmanlarımızla ‘barış'ı
değil, Kurtuluşa Kadar Savaş'ın diliyle ko-
nuşmaya devam ediyoruz... Ki, emper-
yalistler ve işbirlikçilerinin zulüm ve sö-
mürüsüne karşı direnip savaşan halkların
zaferi kesindir. BİZ buna inanıyor ve dev-
rim inancımızın gücüyle ve devrim için
Alişanlarla savaşıyoruz... 

Mahir'den, Dayımız'a inancımızla
umudumuzun 19. yılını kutluyor, ON'la-
rı, yolumuzu aydınlatan kahramanlarımızı
selamlıyoruz. 

KURTULUŞA KADAR SAVAŞ!
Kandıra 2 No'lu F Tipi Hapishane

Özgür Tutsaklar

***

ON'LARLAYIZ
Karanlığın cüceleri
Şişinip durmayın boşuna öyle
Yalana boğsanız da memleketi 
Yok edemezsiniz yine de gerçeği
Kırsanız da kapılarımızı sürekli
inancımızla kilitli hepsi
Asla giremezsiniz
ON'larla atan yüreklerden içeri

Talan etseniz de 
Tutuklasanız da sürekli
Yüzümüz asla dönmeyecek düzene
Uludere yapsanız da her yeri
"Çözüm" diye sunsanız da çürümeyi
Nafile
Bitiremeyeceksiniz bu topraklarda
isyanı
Engel olamayacaksınız zafere

Adını değiştirdiniz
Haritadan da silseniz Kızıldere'yi
Kanımız yerde
Yetmez gücünüz bizi değiştirmeye 
İşte ON'larlayız yine
Alişanlarla yürüyoruz güneşe
Kızıldere'de yaşıyoruz
Kızıldere'yi taşıyoruz
Hayatın olduğu her yere
16 Mart 2013

Sincan 1 No’lu F Tipi
Hapishanesi

Özgür Tutsaklar
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Barış süreci
denilen,  fakat
özünde, Kürt

milliyetçi hareketin silahlı mücade-
lesinin tasfiye edilerek düzenle uz-
laştırılması olan bu süreç, akı karayı
iyiden iyiye ortaya döküyor. 

25 Mart günü CNN Türk'te Enver
Aysever'in yaptığı Aykırı Sorular
programında EMEP Eski Genel Baş-
kanı BDP’den milletvekili seçilen
Levent Tüzel vardı. 

Programda Levet Tüzel “çözüm”
sürecine ilişkin sorulara cevap verdi. 

Solun ideolojisizliği, bağımsız
politikasının olmaması ve Kürt mil-
liyetçi harekete yedeklenmesini uzun
süredir eleştiriyoruz. 

Bu yedeklenmenin en önemli ne-
deni ideolojik, pratik olarak tükeniş-
leridir. İdeolojik, pratik tükenişlerinin
üzerini Kürt hareketini “destekleme”
adı altında örtmeye çalışıyorlar. 

EMEP ki, dilinden “emek”, “işçi
sınıfı” söylemlerini düşürmeyen bir
partidir. Ama kuyrukçuluk o hallere
düşürmüş ki, “kraldan çok kralcı ke-
silmek” buna denir; söylemde de
olsa “emek”, “işçi sınıfı” gibi kav-
ramlar bir tarafa bırakılıp Kürt mil-
liyetçi hareketi savunacağım diye
burjuvazinin diliyle konuşuyor. 

Kürt milliyetçi hareket “çözüm”ü
yıllardır emperyalistlerde, düzenle
uzlaşmakta, TÜSİAD gibi tekellerin
temsilcilerinde aradı. “Sınıfın partisi”
EMEP’in Eski Genel Başkanı Levent
Tüzel de emperyalistlerde ve TÜSİAD
gibi kurumlarda görüyor. 

AKP’nin “süreç”i başlatmasında
“Bölgesel gelişmeler bunda önemli
rol oynuyor” diyen Tüzel’e Enver
Aysever soruyor; 

"Bu bir Amerikan projesi mi-
dir?" 

Levent Tüzel cevap ve-
riyor: "Hayır bu doğrudan
doğruya Amerikan projesi
değildir. Amerika’nın Orta
Doğu’da planları vardır.
AKP ile Müslüman Kardeş-

ler iktidar olduğu kadar onlara karşı
mücadele eden halkların, işçilerin
ve emekçilerin de mücadeleleri vardır.
İşsizliğe, yoksulluğa ve antidemokratik
uygulamalara karşı mücadeleleri var-
dır. Bugün Suriye'de devam eden bir
süreç vardır. Halk dinamiği her zaman
vardır.  Ülkemizde bu ülkelerden geri
kalmayacak veya bu ülkelerde daha
çok halk dinamiği vardır. Kürt mü-
cadelesi var. Hak arayışı vardır. Ulu-
sal isyan, eşit hak arayışı vardır
şimdi konuştuğumuz barıştan..."

Eee... başka?
“Şimdi Türkiye'de konuştuğumuz

barış süreci Kürt sorunun demokratik
esaslarla silahın ve savaşın bir tarafa
bırakıldığı diyalogla siyasi sorunlara
çözüm bulunduğu bir zaman Kürtlerin
bir barışı. Kürtlerin Türklerle bir
barışından çok bölgesel bir barışa
katkı sunacaktır.”

Ne diyor Tüzel, anlayan var mı?
Kürt milliyetçi hareketi savunmak
için eveleyip geveliyor. 

Faşizmin AKP’siyle “diyalogla
siyasi sorunlara çözüm” diyor. Kürt-
lerle Tükler barışacakmış. Tüzel, ken-
di diliyle konuşmayı bile unutmuş.
Kürtlerle Türkler... Yani Kürt halkıyla
Türkiye halkları... Kürt halkıyla Tür-
kiyedeki halklar ne zaman birbirleriyle
düşman olmuş?  

Bu dil, Kürt milliyetçi hareketin
dilidir. Kürt milliyetçi hereketin bakış
açısıdır: Faşist devleti, oligarşiyi kar-
şısına almıyor, “Kürtlerle Türkler”
diyerek devletin suçunu halkların üs-
tüne yıkarak gerçek suçluyu gizliyor.
Gizliyor çünkü, onunla uzlaşmak is-
tiyor. Uzlaşmak istediğini suzlarsa
nasıl “barış” olacak?..

Kürdistan’ı ilhak eden, inkar ve
imha politikalarını uygulayan kim?
Türkiye halkları mı? Devlet mi?

Orta Doğu tam bir kan gölü. Ame-
rika Orta Doğu’da daha büyük katli-
amların hazırlığını yapıyor. Bunun
için en büyük işbirlikçisi yine AKP
iktidarı. Amerikan dışişleri bakanı
bir ay içinde iki kez Türkiye’ye geldi.

Bu sürece Kürt milliyetçi hareket de
dahil edilmek isteniyor. Kürt milliyetçi
hareket oligarşiyle uzlaşmak için
buna çoktan hazır. Öcalan’ın “Orta
Doğu barışı” bu işbirliğinin maske-
sidir.  Tüzel de Öcalan’ın cümleleriyle
“bölgesel bir barışa katkı sunacaktır”
diyor.

Amerikan Orta Doğu projesi
var ama barış sürecinde doğrudan
doğruya etkili değil diyor. Peki ne
kadar etkili? 

Ağzına aldığı Suriye halkı 3 yıldır
direniyor, empeyalistlerin besleme-
lerine karşı. Bir Marksist Leninst
başka ülkelerin halklarının katilinden
nasıl çözüm bekliyor, nasıl barış
umut ediyor? Tayyip Erdoğan Suriye
halkının katillerini beslemiyor mu,
finanse etmiyor mu, eğitmiyor mu,
silahlandırmıyor mu?

Aysever soruyor: M-L gelenekten
gelen birisi olarak ‘İslam Kardeşli-
ği’nden bahsetmek pragmatik bir göz
boyaması değil midir?

Tüzel cevap veriyor: “Daha bü-
yük fotoğraftan bakmak gerekir”
İşte bütün mesele bu.  Bir türlü “daha
büyük fotoğrafı” göremiyoruz. 

Tüzel büyük fotoğrafı gösteriyor:
“Benim gördüğüm geçmişimizin so-
runlu hayli problemli hakları inkar
edilmiş 90 yıllık yanlışlarla dolu bir
tarihimizi yeni bir anlayışla, yeni
bir rejimle, yeni bir kavimleşmeyle
çözüm üreterek bunları geride bı-
rakmak gerekir. Orada kullanılan
bir takım şey sadece sınıf değil. Halk-
ların kültürlerin ortak bir yaşam
çağrısı vardır.”

Emek mücadelesi fotoğrafın küçük
kısmında kalmış. Bizim göremedi-
ğimiz sınıfların üstünde “yeni bir
kavimleşmeyle çözüm üretmek” ten
bahsediyor Tüzel. Öcalan’ın Newroz
mesajının “derinliklerini” gözlerimizin
önüne seriyor. 

Yine devletin 90 yıllık ilhak, inkar,
imha ve asimilasyon politikalarından
oluşan tarihini “geçmişimizin sorunlu
hayli problemli” diyerek suçu devletin

Sosyalist Soslu Bir
Reformist: Levent Tüzel
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değil halkların üzerine alıyor. 
Hayır, “geçmişimizin sorunlu

hayli problemli” dediğiniz o tarih
bizim değil, barışmaya çalıştığınız
devletin tarihidir. 

Kültür deyince din mi geliyor ak-
lınıza? Öcalan’ın bu cümleleri AKP'ye
ve tabanına hoş görünme, faydacılı-
ğıyla kurulmuş cümlelerdir. 

“Kralcılık” da bu, herkesin göre-
mediği “büyük resim”i gösteriyor
Tüzel...

Sınıf mücadelesini dillerinden dü-
şürmeyen EMEP’in Eski Genel Baş-
kanı Tüzel, Ulusal sorunun sınıf mü-
cadelesiyle bağını kurmuyor. Öca-
lan’ın Newroz mesajından “kavim-
leşme”yi öğrenmiş. Bize Kürt soru-
nunun sınıfın üstünde “yeni bir ka-
vimleşme”yle çözüleceğini söylüyor. 

Aysever Tüzel’e “Akil Adamlar
Komisyonu” hakkındaki düşüncesini
soruyor ve “biraz magazin hal almadı
mı? Akil insan kim olabilir  diye
sorsalar kimi önerirsin?” diyor. 

Tüzel’in birinci önerisi Kadir

İnanır oluyor. “Kadir İnanır'ın ra-
dikaldeki röportajı beni çok sevindirdi.
Aslen benim de hemşerimdir...” Tü-
zel’in hemşerisi olması önemli bir
referans(!)  

Devam ediyor önerilerine; “İkinci
isim çok... Gencay hocamız var TTB
'den, Hasan Cemal uygun. Tabii ki
Hasan Cemal ile birlikte İrlanda'ya
İngiltere'ye ve İskoçya’ya geziler
yaptık.” 

Silahlı mücadelenin, her şeyin in-
kar edildiği bir süreçte eski dönek
bir solcu olan burjuvazinin gözde
kalemşörlerinden, Hasan Cemal’den
daha Akil’i  mi var?

Devam ediyor sınıfın partisi
EMEP’in Eski Genel Başkanı Tüzel
Akil önerilerine... Ancak pusulayı o
kadar şaşırmış ki, sınıfını unutmuş
önerisi karşı sınıftan; TÜSİAD’tan...

“TÜSİAD'ın bu dönemde tutumu
belli. “Uçacağız” diyorlar.  Yatırımlar
yapacağız uçacağız diyorlar. Barışın
red cephesinde olmadıkları için ser-
maye çevreleri de olur.”

İşçi sınıfıyla çözemedi Tüzel, Kürt
milliyetçileri gibi emperyalizmle, oli-
garşiyle, işbirlikçi burjuvaziyle çö-
zecek. 

Daha çok şey söylüyor Levent
Tüzel.  Özet olarak ortaya çıkan
EMEP reformizminin tükenişidir.
İktidar iddiası olmayanların ideo-

lojisi de olmaz. İdeolojisi olmayanlar
politika üretemez. 

EMEP’in Kürt sorununa bakışının
doğruluğunu yanlışlığını tartışmıyo-
ruz. Tüzel’in bu programda kendi
ideolojisine göre kurduğu tek bir
cümlesi yoktur. Kürt milliyetçi ha-
reketin, hatta Öcalan’ın Newroz açık-
lamasının tercümesini yapıyor. “Yanlış
anlaşılmaları” düzeltiyor. Siz yanlış
anlıyorsunuz, öyle değil, böyle diyor.
“Kralcılık” yapıyor...

Başka da ne yapabilirler ki? İdeo-
lojik, politik, pratik tükenişlerini
ancak kuyrukçulukla örtmeye çalı-
şıyorlar.

Okmeydanı
7 Nisan

günü saat
15.00’te Cep-
heliler, Ok-
meydanı’da 30
Mart 16-17 Ni-
san Şehitlerini
ve DHKP-

C’nin 19. kuruluş yılını selamlamak için korsan eylem
yaptılar.

Mahmut Şevket Paşa Sağlık Ocağı önünde yolu bari-
katlarla kapatıp ateşe veren Cepheliler, DHKC imzalı
pankartla birlikte AKP’nin katil polislerinin sıklıkla kul-
landığı Anadolu Kahvesi Meydanı’nı ateşe verdiler.
“Umudun Adı DHKP-C”, “Titre Oligarşi Parti-Cephe
Geliyor”, “Mahir Hüseyin Ulaş Kurtuluşa Kadar Savaş”,
“Kurtuluş Kavgada Zafer Cephede” sloganlarıyla Sağlık
Ocağı önündeki barikata inen Cepheliler, burada AKP’nin
katil polisinin gelmesini beklediler. İşkenceci polisler
30 dakika sonra gaz bombalarıyla eyleme saldırdılar.
Ancak Cephelilerin havai fişek, ses bombaları ve molo-
toflarla üzerlerine koşması sonucu polisler kaçarak da-
ğıldılar. Cepheliler uzun süre boyunca gaz atıp kaçan
polisi beklediler, ancak polisler korkularından barikata
yaklaşamayınca Cepheliler, barikatın başında marşlarla,

sloganlarla bekledi-
ler.  Cepheliler 1 saat
süren eylemi iradi
olarak bitirdiler.

Gülsuyu
Gülsuyu-Gülensu

Mahallesi’nde 2 Nisan günü Cepheliler, Pazar Meydanı’nı
keserek eylem yaptılar. Cepheliler Dörtyolu kesti ve
yollara barikat kurdu. Ardından kurulan barikatlar havai
fişek ve molotoflarla ateşe verildi. Eylemde “Kızıldere
Son Değil, Savaş Sürüyor!”, “Mahir’den Dayı'ya Sürüyor
Bu Kavga!”, “Umudun Adı DHKP-C!”, “Titre Oligarşi
Parti-Cephe Geliyor!”, “Umudun Adına Feda Feda Bin
Selam!”, “Önder Yoldaş Dursun Karataş!” sloganları
atıldı.

Cepheliler halka hitaben, “Kızıldere’nin Yolu Zaferin
Yoludur, Feda Ruhuyla Savaşı Büyütüyoruz. Zulme de
çürümeye de vuruyoruz. 30 Mart-17 Nisan, 'Devrim
Şehitlerimizi Anma ve Parti'nin Kuruluşunu
Kutlama Günleri'mizde 43 yıllık onurlu tarihi-
mizin yaratıcısı şehitlerimizin karşısına dimdik
çıkıyoruz” diyerek Gülsuyu Pazar Meydanı’na
“30 Mart – 17 Nisan Şehitlerini Anıyor, Umudu
Büyütüyoruz” yazan Cephe imzalı pankartı
asarak eylemi iradi olarak bitirdiler.
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Türkiye, bugün dünyada en fazla
gazetecinin, ve avukatın tutsak olduğu
bir ülkedir. 

Türkiye hapishanelerinde binlerce
siyasi tutuklu vardır. Görünüşte bir
parlamenter sistem olsa da, halkın
örgütlenme hakları ve temel özgür-
lükler, faşist yasalar ve hükümetin
isteğiyle ihlal edilmekte kullandırıl-
mamaktadır. 

Türkiye hapishanelerinde ve polis
karakollarında işkence halen sürüyor,
sokaklarda insanlar katledilmeye de-
vam ediliyor. 

Erdoğan hükümeti yargı, yasama
ve yürütmenin tüm yetkilerini elinde
toplamıştır. Erdoğan'ın başbakanlı-
ğındaki AKP hükümeti kendi özel
hukuk sistemini oluşturmuş, özel
yetkili savcılarla, özel yetkili mah-
kemelerle ve hakimlerle kendisine
muhalefet eden herkese karşı davalar
açmakta; burjuva anlamda bile ken-
dine muhalefet olanlara yaşam hakkı
tanımamaktadır. 

Diktatörlüğün evrensel tanımı;
yargı, yasama ve yürütme'nin yetki-
lerinin bir güçte birleşmesi veya bu
güçlerden birinin devre dışı bırakıl-
masıdır. Türkiye'deki rejim bu şe-
kildedir. Halkın hak ve özgürlüklerine,
halkın direnme hakkına saldırmayı
temel görev haline getiren AKP hü-
kümetinin temsil ettiği bu rejim bir
faşist diktatörlüktür. 

Türkiye halklarının bir kısmı Al-
evi, büyük kesimi de İslam-Sünni'dir.
Başka inançta olanlar ve Hristiyanlar
da geçmişteki katliamlardan dolayı
küçük bir azınlığı temsil etmektedir.

AKP hükümeti Alevi düş-
manıdır. AKP hükümeti
Sünnilik dışındaki tüm
inançlara düşmandır. Tür-
kiye halkının, bu kesimle-
rine düşmandır. Bunun so-
nucu olarak bugün sadece

demokratik güçler değil, aynı za-
manda dini azınlıklar da tehdit al-

tındadır. Libya ve Suriye olaylarına
AKP'nin müdahalelerinde de bu düş-
manlık ispatlanmıştır. Suriye'de mu-
halefet diye Türkiye'nin desteklediği
güçler, Müslüman Kardeşler ve El
Kaide gibi halka karşı katliamlar dü-
zenleyen örgütleridir. 

AKP hükümeti ve Erdoğan Tür-
kiye'de veya Avrupa'da her yerde
Türkiye halklarının demokratik güç-
leri tarafından protesto edilmektedir.
Bugün Türkiye'de Erdoğan'ı protesto
etmek 8-18 yıl hapis yatmayı göze
almayı gerektirmektedir. Buna rağmen
Türkiye'deki faşist rejim halk ve dev-
rimciler tarafından sürekli protesto
edilmekte, gerçek yüzü teşhir edil-
mektedir. 

Bu protestolardan biri de Erdo-
ğan'ın 21 Mart 2013'te Hollanda'ya
yaptığı resmi ziyaret sırasında ol-
muştur. Bir grup devrimci genç Er-
doğan'ı protesto etmiş ve gözaltına
alınmış, sonra da serbest bırakılmıştır. 

Erdoğan hükümeti Türkiye'de re-
jime yönelik tüm protestoları ve hak
arama eylemlerini terörizm diye dam-
galamakta ve kendine bağlı emniyet
güçleri, savcılar, mahkemeler aracı-
lığıyla imha etmeye çalışmaktadır.
Türkiye dışındaki rejim muhaliflerini
de “terörist, canlı bomba” suçlama-
sıyla Avrupa hükümetlerini baskı al-
tına almaya ve bu şekilde Avrupa'daki
demokratik güçleri de terörize etmeye
çalışmaktadır. 

AKP hükümetinin bu tür provo-
kasyonlarına birçok Avrupalı basın
kuruluşu da ortak olmaktadır. Tür-
kiye'deki eylemlerin Avrupa'dan or-
ganize edildiği gibi, sosyolojik an-
lamda bile mantıksız bir gerekçe öne
sürerek; bir yandan Avrupa ülkelerinin
içişlerine müdahale etmekte, bir yan-
dan da kendi işkenceci polislerinin
elinin uzanmadığı bu ülkelerde dev-
rimci, demokrat güçlere karşı pro-

vokasyonlar düzenlemeye çalışmak-
tadır. 

21 Mart 2013 tarihinde Den Ha-
ag'daki protesto eylemi konusunda
da, eylemin Türkiye'de 'canlı bomba'
diye arandığı söylenen Bulut Yayla
isimli bir devrimci tarafından yapıldığı
iddia edilmektedir. Bu yalandır. Ancak
bu yalan bütün Türkiye basınında
da yeralmıştır. 

Oysa bu eylemde gözaltına alı-
nanların kimlikleri bellidir. Bulut
Yayla isimli kişi bunların arasında
değildir. Bizzat Başbakan Erdoğan
tarafından bu yalan söylenerek 'Bakın
bize karşı olan 'canlı bomba'ları Av-
rupa koruyor, bize karşı eylem ya-
panları bize vermiyor. Avrupa onları
koruduğu için Türkiye'de silahlı ey-
lemler oluyor' şeklinde yalanlarla
provokasyon yaratmaya ve Avrupa
hükümetlerini de bu konuda baskı
altına almaya çalışıyor. 

Hollanda'nın iç hukukuna göre
insanların protesto hakları vardır. Bu
konuda belirli sınırları da olabilir.
Bu sınırların aşılması durumunda
müdahale de edebilir. Ancak hiçbir
gerekçe ile halkın düşünce ve dü-
şüncenin ifade özgürlüğü Erdoğan'ın
iddiasında olduğu gibi 'terör' kapsa-
mında değerlendirilip yok edilemez. 

AKP hükümeti sadece Hollanda'ya
yönelik değil; bütün Avrupa ülkelerine
yönelik böylesi bir taktik izlemektedir.
Amacı, bu ülkelerin içişlerine mü-
dahale ve kendisine karşı dünyanın
neresinde olursa olsun muhalif olan
tüm güçleri yok etmektir. 

Hollanda kamuoyu ve basını Er-
doğan hükümetinin bu tür provokas-
yonları konusunda daha duyarlı ol-
malıdır. Türkiye'de Erdoğan'ın her
istediğini dikte ettirebildiği faşist
basın kuruluşlarının yayınladığı de-
magoji ve yalanlarına ortak olma-
malıdır. 

ANADOLU FEDERASYONU 

Türkiye Devletinin 
Yeni Provokasyonları 
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Av ru pa’da

Almanya-Duisburg
Almanya'nın Duisburg şehrinde

Dev-Genç'liler, 30 Mart gecesi Tür-
kiyelilerin yoğun olarak yaşadığı
Hochfeld bölgesinde 30 Mart-17 Ni-
san Devrim Şehitlerini ve Parti Ku-
ruluşunu “DEV-GENÇ”, “DHKP-
C”, “KIZILDERE SON DEĞİL SA-
VAŞ SÜRÜYOR”, “UMUDUN ADI
DHKP-C” yazılamalarıyla selamladı.

Almanya-Berlin
7 Nisan günü, Yorum Kültür-

evi'nde düzenlenen programlar, ba-
ğımsızlık ve demokrasi mücadele-
sinde şehit düşenler anıldı. Saygı
duruşuyla başlayan program “Ma-
hir'den Dayı'ya, Devrim Yolunda 43
Yıl...” başlıklı açıklamanın okunma-
sıyla devam etti. Ailelerin evlerinde
hazırlayıp getirdiği yemeklerin yen-
mesiyle program sona erdi.

Almanya-Dortmund
Devrim şehitlerini anmak için 6 Ni-

san’da Dortmund’da yürüyüş yapıldı.

Dortmund çarşı merkezine kadar
yapılan yürüyüş sırasında sloganlar
atıldı. 

Çarşı merkezine gelindiğinde tüm
devrim şehitleri için bir dakikalık say-
gı duruşunda bulunuldu. Saygı duru-
şundan sonra açıklama okundu ve çe-
kilen halaylardan sonra yürüyüş sona
erdi.

Avusturya
Viyana'da 7 Nisan günü Halk

Cepheliler tarafından anma ve kutla-
ma düzenlendi. “Tıpkı 43 yıl önce Kı-
zıldere’de haykırılan sloganda oldu-
ğu gibi Kızıldere Son Değil Savaş Sü-
rüyor” denilerek önderlerimiz ve tüm
devrim şehitleri için bir dakikalık say-
gı duruşu yapıldı.

Saygı duruşunda Şair Adnan Yü-
cel’in“Sen yürürsün rüzgar yürür”
şiiri okundu. Ardından 15 dakikalık
sinevizyon gösterimi yapıldı, Kızıldere
haberi okundu. Ardından "Kızılde-
re'nin Yolu Zaferin Yoludur Feda Ru-
huyla Savaşı Büyütüyoruz" açıklaması
okundu. Tekrar konuşmalarla devam
edilen etkinlikte kısa bir konuşma ile
süreç özetlendi ve “tüm Cepheliler bir
adım öne çıkmalı” denilerek konuşma
sona erdi. 70 kişinin katıldığı anma-
da gelenlere ikramlar yapıldı. 

Anmanın yapıldığı salon, Mahir
dayı ve tüm şehitlerimizin resimleri-
nin de olduğu pano karanfillerle süs-
lenmişti. Ayrıca "30 Mart-17 Nisan
Şehitlerimizi Anıyor Umudu Selam-

lıyoruz" pan-
kartı vardı.

Fransa
Fransa’nın

Nancy şehrin-
de 7 Nisan
günü düzenle-
nen program,
Nancy Halk Cephesi’nin ve Dev-
Genç'in açıklamalarıyla başladı. Daha
sonra şiirler okunarak, Mahir’den
Dayı’ya Parti-Cephe sinevizyonu iz-
lendi, ardından da Halkın Hukuk
Bürosu avukatlarına yönelik baskın-
ların ve avukat Taylan Tanay’ın göz-
altına alınışının görüntüleri izlendi. 

Anmada şehitlerimiz için lokma
dağıtıldı. 4 saat süren anma halaylarla,
sloganlarla sona erdi. Anmaya 100
kişi katıldı.

Yunanistan
Yunanistan'ın başkenti Atina'da

Halk Cepheliler, 30 Mart-17 Nisan ta-
rihleri boyunca çeşitli faaliyetlerle de-
vam edecek olan anma ve kutlama
programına, 7 Nisan günü şehit an-
latımlarıyla devam ettiler. 

Mücadelesi ve yaşamıyla olduğu
kadar şehitliğiyle de yol gösteren, öğ-
reten, mücadele azmini, kavganın
coşkusunu ve inancını büyüten şe-
hitlerin anlatımlarının yapıldığı prog-
ram, şehitlerimizin mücadelemizde
yaşatılacağı, zaferin onlar için onlar-
la kazanılacağı sözleriyle sona erdi.

Belçika Devleti
Aygün kardeşlerin ce-
nazelerini 937 gün re-
hin tuttuktan sonra
vermek zorunda kaldı. 

Belçika Anadolu
Federasyonu, cenaze-
leri almak için yürüt-

tükleri çalışmanın kazanımla bitmesinin ardından yap-
tığı yazılı açıklamada, "Aygün kardeşlerin cenazeleri-
ni almak için nasıl mücadele ettiysek, bizi diri diri ya-
kanlara, ırkçılığa, yabancı düşmanlığına karşı da mü-
cadele etmeye devam edeceğiz" dedi.  

Tayyip Erdoğan'ın 21 Mart 2013'te Hollanda'ya yaptığı
resmi ziyaret sırasında Dev-Genç'liler tarafından protesto edil-
mesinin ardından, burjuva basın tarafından Dev-Genç'lilerden
birisinin "canlı bomba" olduğu yalan haberi yapıldı. 

Anadolu Federasyonu, yalan haberle ilgili yazı-
lı bir açıklama yaparak, "Hollanda kamuoyunu ve ba-
sınını Erdoğan hükümetinin bu tür provokasyonla-
rı konusunda daha duyarlı olmalıdır. Türkiye'de Er-
doğan'ın her istediğini dikte ettirebildiği faşist basın
kuruluşlarının yayınladığı demagoji ve yalanlarına
ortak olmamalıdır" dedi.

UMUDUN ADINI SELAMLIYORUZ

Türkiye'nin Provokasyon Girişimleri
Sonuçsuz Kalacaktır!
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4 Nisan günü Almanya'nın Dort-
mund şehrinde, NSU (Nasyonalist
Sosyalist Yeraltı) katilleri tarafından
katledilen Mehmet Kubaşık’ın anma
yürüyüşüne katılındı.

4 Nisan 2006 tarihinde, Dort-
mund'daki büfesinde Naziler tarafın-
dan katledilen Kubaşık’ın öldürül-
düğü büfenin ve şu anki Dortmund
Kültür Evi’nin bulunduğu yerde, anı-
tı önünde değişik kurumlardan katılan
insanlarla bir araya gelindi.

Anma, Kubaşık'ın ailesinin anıta
gül bırakmasıyla başladı. Ardından
kitle tarafından yürüyüşe geçildi.
Anadolu Federasyonu da Almanca ve
Türkçe “Hitler'in Çocuğu Zschape
Hesap Vereceksin!” pankartıyla yü-
rüyüşte yerini aldı.

Kitle, ırkçılığa karşı sloganlarla
Dortmund İstasyonu’na yürüdü. Ora-
da ailesi tarafından konuşmalar ya-

pıldı. Babasının öldürül-
mesinin ardından cinayetler
ortaya çıkana kadar 6 yıl
boyunca çeşitli ithamlara
maruz kaldıklarını belirten
Mehmet Kubaşık'ın kızı
Gamze Kubaşık, “Yedi yıl

bizim için zor geçti. Bize suçlu mua-
melesi yapıldı. Kardeşim okulda dış-
landı. Ben bir yıl odamdan dışarı çı-
kamadım. Annem evdeki tüm mo-
bilyaları değiştirmek zorunda kaldı.
Bugün babamın ve diğerlerinin ka-
tillerini biliyoruz. Yakında mahkeme
başlıyor. Olayın tüm detaylarıyla
açıklığa kavuşturulmasını ve adale-
tin yerini bulmasını bekliyoruz” diye
konuştu.

Mehmet Kubaşık'ın eşi Elif Ku-
başık, eşinin adının bir sokak, mey-
dan ya da bir okula verilmesini iste-
diklerini söyledi. Kendisinin eşinin
adının bir okula verilmesi taraftarı ol-
duğunu açıklayan Elif Kubaşık, bu
konuda görüşmelerin sürdüğünü vur-
guladı. Anmaya 200 kişi katıldı.

AKP Faşizmine Boyun
Eğmeyeceğiz!

AKP’nin pervasızca aralıksız sür-
dürdüğü demokratik ve devrimci ku-
rumlara saldırılarını protesto etmek
için 4 Nisan günü Almanya’da Tür-
kiyelilerin yoğun yaşadığı Dortmund
şehrinde masa açılarak bildiri dağı-
tıldı. 

Almanya’nın Düsseldorf şehrinde
4 Nisan günü, Fransız Konsolosluğu
önünde Nezif Eski isimli özgür tutsa-
ğın açlık grevi eylemine destek vermek
için Halkın Hukuk ve Yardımlaşma
Merkezi tarafından bir eylem yapıldı.

Eylemde Nezif Eski’nin ailesine aç-
lık grevine başladığını duyuran mek-
tubu ve direnişiyle ilgili bir yazı okun-
du. 15 kişinin katıldığı eylemde Türk-
çe “Onursuz Aramalara Son” ve Al-
manca “Schluss Mit der Willkürlichen
Durschsuchung” HHYM (Halkın Hu-
kuk ve Yardımlaşma Merkezi) imzalı
pankart açıldı.

Nezif Eski'yle dayanışmak için İn-
giltere'nin başkenti Londra’da, Fran-
sa Büyükelçiliği önünde bir eylem
düzenlendi. İngilizce bildirinin okun-
duğu eylemde, “Fransa hapishanele-
rinde onursuz aramalara son, devrim-
ci tutsak Nezif Eski yalnız değildir -
Halk Cephesi” pankartı açıldı. Seyyar
müzik sisteminden dinlenen marşlar eş-
liğinde 10 kişinin katıldığı eylem slo-
ganlarla bitirildi. 

6 Nisan günü aksam saat 20.00 ci-
varında Atina'nın en merkezi yerin-
de sivil polisler tarafından bir Halk
Cepheli kaçırıldı. Sokak ortasında ka-
çırılarak gözaltına alınıp tutuklanan
G. Y.’nin ardından, H. Ç.'de sokak-
ta gözaltına alınıp “interpol araması
var” denilerek tutuklandı.

Türkiye Yunanistan'ın ekonomik
krizini kullanarak, Yunan devletine
şantaj uyguluyor, üzerinde baskı ku-
rarak Türkiyeli devrimcilere saldır-
tıyor. “Terör konusunda adım atıl-
mazsa yapılan yatırımların anlamı
kalmaz” diyerek, Yunan devletini
Türkiyeli devrimcilere saldırmama-
sı durumunda tehdit eden Tayyip
Erdoğan’a, Yunan devleti devrimci-

leri kaçırıp tutuklayarak neyi ispat et-
meye çalışıyor?

Yunanistan'da bulunan Halk Cep-
heliler kaçırılan yoldaşlarını sahip-
lenmek için, Atina Adliyesi önünde
sabah saatlerinden başlayarak bir
protesto eylemi gerçekleştirdi. Yunan
solunun, demokratlarının da katıldı-
ğı eylemde, gözaltına alınan yol-
daşlarının serbest bırakılmasını iste-
yen Halk Cepheliler, “Yunan devle-
ti Türkiye oligarşisi ile işbirliği yap-
mamalıdır! Hiçbir Türkiyeli politik
mülteci Türkiye'ye iade edilemez” ya-
zan bildirileri dağıtarak Yunan halkını
bilgilendirdiler. 

Mahkemeden yoldaşlarının tu-
tuklandığını öğrenen Halk Cepheli-

ler, tutsak yoldaşlarını özgürlükleri-
ne kavuşturma kararlılıklarını ifade
ederek eylemlerini bitirdiler.

Yunanistan Halk Cephesi, "Yu-
nanistan devleti elini Türkiyeli dev-
rimcilerden çekmelidir. Türkiyeli
devrimciler üzerindeki baskılarına,
gözaltı ve tutuklama terörüne son ver-
melidir. " sözleriyle Yunanistan dev-
letini uyardı.

5 Nisan günü Atina'nın merkezi
yerlerinde ve kahvelerde, Halk Cep-
heliler tarafından "Türkiyeli Mülte-
cilere Baskı ve Tutuklamalara Hayır!"
kampanyası çerçevesinde, bildiri da-
ğıtımı yapıldı. 1 saat içinde 400 bil-
diri Yunan halkına ulaştırıldı.
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İnsanlık Onurunu Ezen
Uygulamalara Karşı
Direnmek Meşrudur

Yunan Devleti Türkiye Oligarşisi ile İşbirliği Yapmamalıdır!

Dünya’nın Hiçbir Yerinde Türkiye Faşizminin Baskılarına
Boyun Eğmeyeceğiz! 

Katillerimizden Hesap Sormak İçin
Örgütlenelim!



İsrail hapishanelerinde Filistinli tutsaklara yönelik bas-
kılar artarak sürüyor. Ağır hasta tutsakların tedavileri-
nin yapılması, koşulların düzeltilmesi için Filistinli
tutsaklar bir süre önce açlık grevine başlamıştı. Kanser
hastası tutsak Meysere Ebu Hamdiye, 2 Nisan günü te-
davisi yapılmadığı için şehit düştü İsrail hapishanesin-
de. Bunun üzerine yaklaşık 4700 Filistinli tutsak açlık
grevine başladı.

Türkiye’de de AKP iktidarı, İsrail’in zulmüne karşı
çıkıyor gibi görünürken aynı İsrail gibi hasta tutsakla-
rı tecrit hücrelerinde çürütmeye, katletmeye çalışıyor.

Hamdiye’nin şehitliğinin ardından Filistinlilerin
tepkileri meydanlara taştı. Batı Şeria’da genel grev ilan
edildi. İsrail askerleri Filistinlilere saldırarak Tulkarem
kentinde 2 Filistinli genci katletti. Tüm Filistin’de halk
cenaze törenlerinde ve gösterilerle İsrail’e tepkisini gös-
teriyor. Bu gösterilere de saldıran İsrail Başbakanı
Benyamin Netanyahu, “Eğer sükunet ihlal edilirse tek-
rar saldırabiliriz” diyerek Filistin halkını yine ölümle, kat-
letmeyle tehdit ediyor.

Yunanistan Halk Cephesi, İsrail’in zulmüyle ilgili 6 Ni-
san'da yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, “İsrail Fi-
listin halkına, Filistinli tutsaklara saldırmaktan vazgeç-
melidir. İsrail’in Filistin halkına zulmüne karşı sesini çı-
karmayan sahtekar AKP iktidarı, Anadolu ve Orta Doğu
halklarına zulmetmekten vazgeçmelidir. Önünde sonun-
da halklar zalimlerin mezarlarını kazacak, onları sonsu-
za kadar tarih sahnesinden sileceklerdir” denildi.

Türkiye’de feda sa-
vaşçısı İbrahim Çuha-
dar'ın cenazesini sahip-
lenirken tutuklanan
Anadolu Gençlik üyesi
İlkay İşler'in serbest bı-
rakılması talebiyle her
ayın ilk cuma günleri,
Düsseldorf Türkiye
Başkonsolosluğu önün-
de yapılan eylemlere 5 Nisan günü de devam edildi.

Eylem başlamadan önce, polisler keyfi şekilde üst ara-
ması yapmak istedi. Ardından sordukları sorularla rahatsız
etmeye çalıştılar. Üst aramasına izin verilmeyeceği ve
sorulan sorulara cevap verilmeyeceği belirtildikten
sonra eyleme başlandı.

Eylemde “Kahrolsun Faşizm Yaşasın Mücadelemiz",
"Komploları Boşa Çıkaracağız", "Yaşasın Dev-Genç
Yaşasın Dev-Genç'liler", "Baskılar Bizi Yıldıramaz",
"Devrimci Avukatlar Onurumuzdur", "Devrimci Memurlar
Onurumuzdur", "Tutsak Dev-Genç'liler Serbest
Bırakılsın” sloganları atıldı. Ardından baskınlarla
ilgili açıklama okundu.

Eylem her ayın ilk cuma günü saat 12.00’da,
Düsseldorf Türkiye Başkonsolosluğu önünde
gerçekleşmeye devam edecek.

İlkay İşler ve Tutuklanan
Devrimcilere Özgürlük

İstiyoruz

Devrimci Tutsaklarla
Dayanışmayı Büyütelim

3 Nisan günü Yunanistan'ın başkenti Atina'da,
Halk Cephelilere yönelik yapılan baskı ve tutuklama-
lara dikkat çekmek ve tutuklu G.Y'ye özgürlük çağrısı
için basın toplantısı yapıldı.

Açıklamaya sendikacılar, DKÖ, sol örgüt ve partiler-
den temsilciler katıldı. Topantıya Halk Cephelilerin ko-
nuşmasıyla başlandı. Daha sonrasında konuşmacı olarak
açıklamaya katılan ADEDY (Memur Sendikaları Kon-
federasyonu), KEDDE (Özgürlükler ve Demokratik
Haklar Hareketi), SRYZA'dan bir milletvekili, KEERFA
(Faşist Tehdide
Karşı Birlik Ha-
reketi), KAR
(Irkçılığı Dur-
durun Hareketi)
söz alarak destek
ve dayanışmala-
rını sundular...

Berlin Anadolu Federasyonu çalışanları, 17 Ni-
san'da başlayacak olan "NSU Davası"na katılmak ve ırk-
çı katillerden hesap sormak için bildiri dağıttı. 

9 Nisan'da, Kottbussertor, Schönleinstr ve Salı Pa-
zarı’nda, NSU Davasına katılım çağrılarının yer aldığı
200 bildiri halka ulaştırıldı.

Bildiri dağıtımı sırasında insanlara,"Can güvenliği-
mizi ve adaleti Nazilerin mirasını sürdüren polisten, mah-

kemelerden bekleyemeyiz. 17
Nisan'daki NSU mahkemesine
Türk, Kürt, Alevi, Sünni, tüm hal-
kımız katılmalıdır" diyerek ırk-
çılığa karşı mücadelede birleş-
memiz gerektiği anlatıldı.

El, Elin Eşeğini Türkü Söyleyerek
Ararmış!

İsrail’in Kanlı Elleri Filistinlileri
Katletmeye Devam Ediyor!

Zulmünüz Sonunuzun
Habercisidir, Direnen Filistin Halkı

Kazanacak!
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Hitlerin torunları NSU'lu Zchape
ve diğer Nazilerin yargılanmasına
17 Nisan'da başlanıyor. Dava 18 Ni-
san tarihinde de devam edecek. Daha
sonraki dava tarihleri ise şu an için
daha kesinleşmedi. 

Bu katliamların yapılması ve hala
durmaksızın devam etmesi bunun
bir devlet politikası olduğunun gös-
tergesidir. Sokaktaki çocuk dahi ya-
kanları görüyorken, Alman polisi-
nin suçluları bulamaması gerçek dı-
şıdır. Alman Devleti, Nazi partisi
olan NPD'yi yasaklamayacağını her
fırsatta dile getiriyor. Yasakladıkları
takdirde daha fazla "radikal"leşe-
cekleri yalanını ortaya sürüyorlar.

Diri diri yakmanın ilerisinde na-
sıl bir katliam olabilir? Eksik olan bi-
ner biner ölmemiz midir? Şu an sa-
dece apartmanlarımızı yakıyorlar, bu
yüzden mi yasaklamayı gerektiren bir
durum yoktur? Nedir olması gereken,
mahallelerimizin toptan ateşe veril-
mesi midir? Bunu da yaparlar, inanı-
rız. Çünkü soyları Neronlar’dan, Ko-
lomb’dan, Hitler’den geliyor. 

Alman devleti çok açık bir şekil-
de NSU'yu desteklemiştir ve buna de-
vam ediyor. O kadar pervasız ve al-
çaklar ki ölülerimizin dahi hesabını
sormamıza izin vermiyorlar. Mahke-
melerine Hürriyet gazetesinin muha-
birlerini ve diğer Türkiyeli gazetele-
ri almıyorlar. Daha önce de yazmış-
tık, sorun Hürriyet değil, onun nez-
dinde vermek istedikleri mesajdır:

“Ben istediğimi destekle-
rim, istediğimi katlederim.
Ve kendi yarattığım katille-
ri de yargılamak Türkiyeli-
lere düşmez” diyorlar. Bu-
nun anlamı “Senin hesap
sorma hakkın yok”tur. 

Alman devleti çok açık bir şekil-
de NSU'yu desteklemiştir. Örneğin
Nazi artığı Zchabe ilk üç aylık tu-
tukluluğundan sonra üzerindeki her
türlü tecrit kaldırılmış ve şu anda da
Almanya'nın en rahat hapishanesin-
de tutulmaktadır. Oysa sadece ülke-
mizdeki devrimci tutsaklara para ya-
tırma işini organize ediyor ve Al-
manya'daki Türkiyelilerin demokra-
tik taleplerine sahip çıkıyor diye
Anadolu Federasyonu davasında yar-
gılanan devrimcilere yıllara varan
tecrit uygulanmıştır. Örneğin Nurhan
Erdem'e yönelik dört yıl süren ve gü-
nün 24 saati geçerli olan bir tecrit uy-
gulamışlardır. 

Şimdi NSU'dan yargılanan Zcha-
pe de bir dönem Nurhan Erdem'in kal-
dığı hapishanede kalıyordu. Adalet
Bakanlığı bu ırkçı kadın için "Ka-
dındır, uzun süreli tecriti kaldıra-
maz" gerekçesiyle üç aylık tutuklu-
luğundan sonra üzerindeki tüm tecriti
kaldırmıştı. Oysa aynı hapishanede
kalan Nurhan Erdem'e ise 4 yıl bo-
yunca tecrit işkencesi uygulanmış-
tır.

Sonuç olarak Alman devleti, Na-
zileri korumaya devam ediyor. Çün-
kü onlara hala ihtiyacı var. Ve onla-
rın ellerini soğutmamak için de bu
sevgili çocuklarına sahip çıkıyor.
Tam dava başlayacağı dönemde kun-
daklama olayları arttı ve Alman dev-
leti bunlara sürekli bir makul açıkla-
ma getiriyor. Son olarak Almanya'nın
Köln şehrindeki kundaklamada bir Al-
man ve bir Arnavut genç hayatını kay-
betti. Ki burada tesadüfen insanları-
mızın kendi çabası ile erken müda-
halesi sayesinde daha fazla ölüm ol-
mamıştır. Kundaklama çok açık bir
şekilde netliğini korumasına rağmen,
polisin açıklaması “Alman gencin

çetelerle ilişkisi vardı onlar yapmış
olabilir” oldu. 

Diri diri yakarak öldürmek Na-
zilere-ırkçılara has bir kültürdür.
Bu açıklamalara artık herkesin karnı
toktur. İnsanlarımız ırkçılığı devletin
kurumlarında, okullarında yaşamaya
devam ediyor. Halkımız ırkçılığın
bir devlet politikası olduğunu bizzat
yaşayarak görüyor. Bu yüzden kim-
seyi inandıramazsınız buna. 

Alman devletinin bu saldırıların
hepsine bir başka gerekçe bulması ve
katilleri bulmaması, NSU'lu katille-
ri bu şekilde sahiplenmesi bize şunu
gösteriyor: Daha çok pervasızlaşa-
caklar. Daha fazla yakacaklar ve kat-
ledecekler. Alman devleti, Hitler’in to-
runları olan ve kendilerinin de sevgili
çocukları olan Nazilere sahip çıkmaya
devam edecek, eğer biz örgütlenmez
ve güçlü bir şekilde karşı koymazsak.
Halkımızın diri diri yakılmasına, so-
kak ortasında katledilmesine, insan-
larımızı aşağılanmalarına izin ver-
meyelim. Katillerimizden hesap so-
ralım!

17 ve 18 Nisan'da Alman devleti-
ni bulunduğumuz her yerde teşhir ede-
lim, protesto edelim. Alman devleti-
nin Hitler’den aldığı bayrağı daha ile-
riye taşımaya çalıştığını ırkçılığı meş-
rulaştırdığını bulunduğumuz her yer-
de anlatalım.

17 ve 18 Nisan'da Alman devleti-
ni temsil eden her yerde arabaları-
mızla kornalarımızı çalalım, son ses-
le önlerinden geçerek türkülerimizi
dinleyelim. 17 ve 18 Nisan'da Alman
devletinin NSU'lu katilleri nasıl sa-
hiplendiğini her yerde teşhir edelim!
Bu katliamların sorumlusunun Alman
devleti olduğunu bütün halkımıza ve
Avrupa halkına anlatalım. 

AVRUPA’dakiBİZ

Halkımızın Diri Diri Yakılmasına İzin Vermeyeceğiz!

17 ve 18 NİSAN’DA MÜNCHEN 
MAHKEMESİ’NDE NAZİLERDEN 

HESAP SORALIM!
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Yitirdiklerimiz
Bağımsızlık Demokrasi Sosyalizm Mücadelesinde “Hiçbir zor yönteminiz, vahşetiniz, hiçbir işkenceniz

ve yalanınız direnişimizi kıramayacak,
düşüncelerimizi yok edemeyeceksiniz.”

Sedat KARAKURT20 Nisan - 26 Nisan

Şenay Hanoğlu, Tokat, Almus, Armutalan kö-
yünde 1966 yılında doğdu. İki çocuk annesiydi.
1989ʼda İstanbul̓ a göç edip Küçükarmutluʼya yer-
leşti. Devrim mücadelesine katıldı. Temizlik iş-
lerine giden bir emekçi, TAYADʼın yılmaz hak ve
özgürlük savaşçılarından biriydi. F Tipi saldırı-
sına karşı dışarıda ölüm orucu yapılması öne-

risini ilk getirenlerden biriydi. Küçükarmutluʼda, adı
daha sonra direniş evi olacak olan kendi evinde, oğlunun ve kı-
zının yanında ölüme yattı. 22 Nisan 2001ʼde çocuklarının, ge-
cekondu yoksullarının yanı başında ölümsüzleşti.

Şenay HANOĞLU

Bir DİRENİŞ EVİ daha var bereketli topraklarımız üzerin-
de. İstanbul-Küçükarmutluʼnun DİRENİŞ EVİʼne sesini katan
İzmirʼin gecekondularından birinde sürüyor bu direniş. Efeler
diyarı Egeʼde, dışarıdaki ölüm orucunun ilk şehidi verildi. Ege
TAYAD üyesi Erdoğan Güler, Ölüm Orucuʼnun 147ʼinci gününde
dışarıdaki direnişin 4ʼüncü şehidi oldu.

Ege TAYAD üyesi Erdoğan GÜLER, 10 Ekim 1972ʼde zul-
me karşı isyanlar diyarı Dersimʼin Ovacık-Buzlutepe köyünde
doğdu. Bölgedeki yoğun baskılar, yoksulluk 12 yaşına geldiğinde
Manisaʼnın Salihli ilçesine göçmelerine neden oldu. Simit sat-
maktan, fırınlarda işçi olarak çalışmaya kadar bir çok işi yap-
tı. Devrimcilerle tanışması kardeşinin daha 16ʼsında tutsak düş-
mesiyle oldu. Bunu şu sözlerle ifade etti;

“Hapishanedeki insanlarla tanıştığımda onların çok değerli
insanlar olduğunu; halkı için vatanı için kendilerini feda ettik-
lerini gördüm.” 19-22 Aralık katliam operasyonunu gördü. İşte
tam da bu noktada tüm dünyaya, Türkiyeʼye insan olmanın, dev-

rimci, demokrat olmanın ne demek olduğunu gösterdi.
“BEN DE BU ÖLÜMLER KARŞISINDA SESSİZ KALA-

MAZDIM. ÇÜNKÜ ONLARIN İSTEKLERİ BENİM İSTEKLERİM,
ONLARIN HAYKIRIŞLARI BENİM HAYKIRIŞIM. BUNA KU-
LAKLARIMI TIKAYAMAZDIM.” sözleriyle neden ölüm orucuna
yattığını anlattı.

Her şey bu kadar yalındır.
Her şey bu kadar gerçek ve insana özgüdür.
Bu sözler ve sözünün eri Erdoğan, emperyalistlerin halkı-

mıza, gençlerimize layık gördüğü yoz kültürüne vurulan büyük
bir darbedir.

Gençlerimiz, halkımız düşünmelidir. Erdoğan yılların dev-
rimcisi değildir. Ama Anadolu halkının saflığını, temizliğini, zul-
me karşı sessiz kalmamasını simgeler. Her nerede ve ne şe-
kilde olursa olsun zulüm karşısında yapılacak direnmektir. Er-
doğan en yalın biçimiyle bunu anlatır.

Sözünün eri Erdoğanʼın karşısında hangi gerekçenin,
hangi mazeretin, korkunun, kaygının bir anlamı olabilir? Ölü-
lerimiz yerde dururken bize küfredenlerin, bitişimizi ilan eden-
lerin, sayfalar dolusu yazılar yazıp, “ölüm kutsanması” gibi ucu-
be laflar edenlerin, tutsak ailelerine binalarını kapatanların, bu
görkemli direnişi nasıl karalarım çabalarının... bunların hiçbi-
rinin Erdoğan karşısında ne en küçük bir değeri vardır ne de
anlamı. Bir paçavra olarak kaldılar dergilerinin küflenmiş ve her
yanı Avrupacılık kokan sayfalarında.

Erdoğan ise, halkların kurtuluş tarihinde bir KAHRAMAN. 

Yoldaşları Anlatıyor: 
ERDOĞAN GÜLER 

ONURLU OLMAYA ÇAĞRIDIR

10 Ekim 1972ʼde Dersimʼin Ovacık-Buzlutepe
köyünde doğdu. Kendi çevresinden tanıyordu
devrimcileri. Kardeşinin tutsak düşmesi sonucu,
daha yakından tanıdı. Demokratik mücadele için-
de yer aldı. 19 Aralık Katliamı sonrasında dı-
şarıda ölüm orucuna başladı. 25 Nisan 2001ʼde
şehit düştü. Ege TAYADʼlı Erdoğan Güler, dı-
şarıdaki ölüm orucunun 4ʼüncü şehidi olarak
ölümsüzleşti... 

Erdoğan GÜLER

Sedat, 11 Haziran 1976ʼda İstanbulʼda doğdu.
Aslen Tokatlıydı. Gazi katliamının ardından mü-
cadeleye katıldı. Eskişehir tabutluğunun açıldığı yıl
tutsak düştü ve Eskişehirʼe sevk edildi. DHKP-C
davasından yargılanıyordu. Eskişehirʼde direniş için-
de yer aldı. Direniş sonrası Ümraniye Hapisha-
nesiʼne gönderildi. F Tipi saldırısı gündeme geldi-
ğinde ölüm orucu gönüllülerinden biri de oydu. 2.
Ekipʼte yer alıp zulme meydan okuyarak 25 Nisan

2001ʼde Edirne F Tipi Hapishanesiʼnde şehit düştü.

Sedat KARAKURT

Sivasʼlıydı. 1980ʼlerin ikinci yarısında
gençlik mücadelesine katıldı. İYÖ-DER kuru-
cularındandı. DEV-GENÇʼte milis komutanlı-
ğı yaptı. 1993ʼde iradi olarak yurtdışına çıka-
rıldı. Burada da çeşitli görevler üstlendi. Son
dönem çeşitli eksiklikleri nedeniyle örgütsel iliş-
kisi kesilmişti. Ama o Partisiz, yoldaşsız, mü-
cadelesiz yaşayamazdı. Son görevini, kendi-
si belirledi ve bir feda eylemiyle 23 Nisan

2001ʼde ölümsüzleşti. Almanyaʼnın Regensburg kentinin ha-
pishanesi önünde, “Faşist Türk Devletini ve Cezaevlerindeki
Katliamları Protesto Ediyorum” yazılı bir pankartın altında, al-
nında kızıl bir bantla bedenini tutuşturarak şehit düştü.

Kazım GÜLBAĞ

Anıları Mirasımız

Tokatʼın Nik-
sar İlçesi Çatak
Köyü kırsalında
20 Nisan 1995ʼte
oligarşinin aske-
ri güçleriyle çı-
kan çatışmada
şehit düştüler.

Suat 1980ʼle-
rin sonlarından itibaren Karadenizʼde hareketin örgütlenmesinde
en çok emeği geçenlerden biriydi. 

Zeliha, Konya DLMK içinde ve Özgür-Der içinde yer aldı. 

Duran, İstanbulʼda ve Zile Halkeviʼndeki faaliyetleriyle yer aldı
mücadelede. Karadeniz dağlarında gerilla olarak ölümsüzleştiler.

Suat ALKAN Zeliha GÜDENOĞLU Duran AKBAŞ

Erzincan doğumlu İbrahim Yalçın, askeri faa-
liyetlerde ve mahallelerde görev aldı. 1990 atılı-
mıyla oluşturulan ilk SDB örgütlenmesinde yer aldı.
23 Nisan 1993ʼte İstanbul Maltepeʼde kuşatıldığı
üste direnerek şehit düştü. Devrimci Solʼun örnek
SDB komutanlarından biriydi.

İbrahim YALÇIN



“Karakollardaki İşken-
ce ve Tariş Direnişiʼndeki
Polis Baskısına Karşı” sür-
dürülen kampanya sırasın-
da 23 Nisan 1980ʼde An-
kara Ege Mahallesi Nato-
yolu'nda yapılan bir göste-
ride vuruldu.

Dersim civarında operasyonların
yoğunlaştırıldığı bir dönemde, daha
önce birkaç kuşatmayı yararak çık-
malarına rağmen Ardıç Köyüʼnün Ça-
laxane Mezrasıʼnda oligarşinin güçle-
riyle karşılaştılar. 

23 Nisan 1993 günü sabahtan öğ-
leye kadar süren çatışmalar sonucu
Dersim İbrahim Erdoğan Kır Gerilla Bir-
liğiʼne bağlı Ahmet Ercüment Özdemir
Müfrezesi üyesi 12 gerilladan yedisi
katledildi. Mermileri tükenen diğer 5 ge-
rilla sağ ele geçirilmelerine rağmen kur-
şuna dizildiler.

1973 Dersim doğumlu Cihan, geril-
laya katılmadan önce, gençlik örgütlen-
mesinin Elazığ yöneticileri arasındaydı. 

1974 doğumlu, Pertek Akdemir
Köyüʼnden Cengiz, Liseli DEV-GENÇʼli
olarak başladı mücadeleye.

1971 Dersim doğumlu Haydar,
1973 Hozat Taçkirek doğumlu Abidin,
Dersimʼde çeşitli çalışmalarda yer al-
dıktan sonra gerillaya katıldılar. 

Behiye, gecekondu halkının mü-
cadelesinde yetişen bir Cepheliydi.

Apti, TÖDEFʼle başladığı mücade-
lesinde çeşitli sorumluluklar üstlendi. 

1975 Hozat Taçkirek doğumlu Ey-
lem, mücadeleye lise yıllarında katıl-
mıştı. 

Hasan, 1972ʼde Elazığʼda doğdu.
Mücadeleye İstanbulʼda katıldı. 

1965 Pülümür doğumlu Selvi, mücadeleyle Fransaʼda tanıştı. Ve ülkesine gerilla
olarak döndü. Müfrezenin komutan yardımcısıydı. 

Ali, gecekondu yoksullarının mücadelesinde yer aldı. Gerillaya katılmadan önce
müfreze komutanıydı. Mehmet, işçiydi, Malatya Tavır bürosunda çalıştı. Kavgasını dağ-
larda sürdürdü.

Cihan  TAÇYILDIZ Cengiz KALA Selvi UZUN

Ali ÖZBAKIR Eylem YILDIZ Hasan AKTAŞ

Özgür KILIÇ Behiye CANİK Apti ŞEKER

Mehmet ÇOLAK Haydar AYDIN Abidin YILDIZ

1965 Sivas doğumluy-
du. Mücadelenin çeşitli
alanlarında yer aldı. 1992
yılının başında SDB sa-
vaşçısı olarak görevlendi-
rildi. 16-17 Nisanʼda yol-
daşlarının katledilmesinin
hesabını sormak için dev-
rimci sorumluluk ve inisi-

yatifle katliamcı polislere karşı gerçekleşti-
rilen bir eylem sırasında, 20 Nisan 1992ʼde
İstanbul Topkapıʼda katledildi.

Öndör ÖZDOĞAN

Yusuf TOPALLAR

24 Nisan 1977ʼde İs-
tanbulʼda Galatasaray Mü-
hendislik Yüksek Okulu çı-
kışında faşistlerin kurduğu
bir pusuda vurularak katle-
dildi. DEV-GENÇ safların-
da çeşitli görevler üstlen-
mişti.Çiğdem YILDIR

"Şişli Meydanıʼnda Üç Kız

Biri Çiğdem, Biri Nergis

Vuruldular Güpegündüz

Sorarlar Bir Gün, Sorarlar

Sabahın Bir Sahibi Var

Sorarlar Bir Gün Sorarlar

Biter Bu Dertler, Acılar

Sararlar Bir Gün, Sararlar

Beş Yüz Bin Emekçi Vardık

Taksim Meydanıʼna Girdik

Öyle Bir İstanbul Gördük

Sorarlar Bir Gün, Sorarlar

Sabahın Bir Sahibi Var

Sorarlar Bir Gün Sorarlar

Biter Bu Dertler, Acılar

Sararlar Bir Gün, Sararlar" 

Deniz Gezmiş’le-
rin, pek çok aydın
ve devrimcinin avu-
katlığını yapan Gül-
çin Çaylıgil, hayatını
kaybetti. 

12 Eylül askeri
cuntasından sonra

devrimcilerin yargılandığı davalara da
giren Çaylıgil, meslek yaşamında hep
adalet mücadelesi içerisinde oldu. Ken-
dini devrimci olarak gördü ve son ne-
fesini öyle verdi. 

Çağdaş Hukukçular Derneği İstan-
bul Şubesi, Çaylıgil'in vefatının ardın-
dan 10 Nisan'da yaptığı açıklamada,
"Ama sizlere sözümüz olsun, and olsun
ve şart olsun ki bıraktığınız mirasa
kıskançlıkla sahip çıkacağız. Bu ülke-
de devrimci avukatlar var dedirten ge-
leneğin bayrak koşucuları olacak ve siz-
den aldığımız bayrağı bizden sonraki-
lere özenle teslim edeceğiz. Gözünüz ar-
kada kalmasın" dedi.

Çağdaş Hukukçular Derneği ve Hal-
kın Hukuk Bürosu avukatları, 5 Nisan ak-
şamı Taksim Meydanı'nda Dünya Avu-
katlar Günü nedeniyle bir eylem düzen-
ledi. Çağdaş Hukukçular Derneği İs-
tanbul Şubesi’ne kadar yürünen eylem-
de yüzlerce kişi “Devrimci Avukatlar
Onurumuzdur”, “Baskılar Bizi Yıldıra-
maz” sloganlarını attı. 

ÇHD’nin önünde, avukatların nasıl iş-
kenceyle gözaltına alındığını gösteren bir
sinevizyon izlendi. Sinevizyonun ardın-
dan tutsak avukatlar adına Av. Ali Şafak
bir konuşma yaptı. Konuşmanın ardından
Av. Gülvin Aydın, Bakırköy ve Kandıra
hapishanelerindeki tutsak avukatlardan
gelen mesajları okudu. Son olarak Grup
Yorum söz alarak, avukatlarını sahip-
lendiklerini, tutsak avukatların, hakları
gasp edilen halkla-
rı savunduklarını
ifade etti ve türkü-
lerini seslendirdi.
Çekilen halaylarla
eylem sona erdi.

Gülçin Çaylıgil'i Unutmayacağız

Egemenlerin Değil
Halkın Adalet Hakkı İçin

Savaşacağız 



KULAĞIMIZA 
KÜPE OLSUN

Dibine Darı Ekmek
Her şeyi bitirip, kimseye bir şey

bırakmamak.

Deyimler

Canımda damıttım seni
ey zulüm,
Sancısını 
İnceden
Kum gibi taşıdığım.
Kasığımda Amerikan
kemendi
Bağıra bağıra geceler boyu
Kaskatı kesilip
Kan işediğim.

Beni baskınlar götürür
Gerillanın şah damarı
halkıma
Korkunç ve soylu bir
tutkudur dayatma
Yalnız bu kadar da değil,
Yarin hayali gibi üstelik
Nazlıdır,
Usuldur,
İnce,
Bilgedir,
Biz ki, ustasıyız
Vatan sevmenin
Umut, saklımızda   ölümsüz
bayrak
Kırmızı-kırmızı
Dalga-dalgadır...

Beni gözlerin götürür
Gözlerin, aşkla, acıyla...
Kuşatmışlar sesimi,
soluğumu.
Kesilmiş tuz-ekmek payım.
Vurgunum

Ve darda,
Gözaltındayım.
Dal, kor keser penceremde
açarsa;
Kuş, vurulur üzerimden
uçarsa,
Ve hal böyle böyle,
Yol bu yöndeyken.
Gelir,
Ki, her gelişinde daha da
içten
Gelir,
Soluk soluğa benim olursun.
Amansız sarmasında
kollarımın
Esrik, çığlık çığlığa
Erir, tükenir vücudun.

Nicedir,
Kahpe ağzında
Bir salgın,
Bir deprem gibi künyemiz
Nicedir,
Başımıza zindan dünyamız
Biz ki, yarınıyız halkın
Umudu, yüz akıyız
Hıncı, namusu...
Şafakları,
Taaa şafakları
Hey canım,
Kalbim, dinamit 
kuyusu...

Ahmed Arif

Sormaz ki bilsin, bilmez ki
sorsun

Öğrenmek istiyorsak soru
sormalıyız.

Atasözü

Altı Üstünden İyidir
Adamın biri, sohbet-
lerinde gündelik yaşam-
daki olumsuzluklardan
örnekler vererek:
- Böyle giderse kıyamet
kopacak, dünyanın altı
üstüne gelecek diyerek
hiç durmadan çevresin-
deki insanları karamsar-
lığa itiyormuş. Bu konuş-
malardan birisini duyan
Bektaşi dayanamayıp ce-
vap vermiş:
- Gelsin imanım demiş, şu
dünyanın haline bak, bel-
ki altı üstünden iyidir.

Fıkra

Alışkanlıkların zincirleri, önce duyulmayacak kadar
hafif, sonra kırılamayacak kadar güçlü olurlar. 

Benjamin Dizraelli 

Özlü Söz

Şiir

Kumdan Kale
Bir yaz günü, plajda oturuyor, kumlarla oynayan iki

çocuğu seyrediyordum. Her ikisi de, deniz kıyısında,
kapılarıyla, kuleleriyle, tünelleriyle kocaman bir kale
yapmak için beraberce harıl harıl çalışıyorlardı. Kale ne-
redeyse tamamlanmışken, büyük bir dalga gelip kaleyi
bozdu. Her şey, bir anda ıslak bir kum yığınına
dönüşmüştü. 

Bütün uğraşlarının bir anda gözlerinin önünde yok
olduğunu gören çocukların gözyaşlarına boğulmalarını
bekliyordum. Ama çocuklar beni şaşırttı. Ağlamak ye-
rine, ikisi de kalkıp el ele tutuştular ve gülerek kıyıdan
biraz daha uzaklaşıp yeni bir kale yapmaya giriştiler.

Çocukların, o anda bana önemli bir ders öğrettiklerini
fark ettim. Yaşamımızdaki her şey, yaratmak için
üstünde çok zaman ve enerji sarf ettiğimiz her karmaşık
yapı, aslında kumdan yapılmışlardır. Sadece başka in-
sanlarla kurduğumuz ilişkiler ayakta sağlam kalabilir.
Er ya da geç, bir dalga gelip, kurmak için yoğun çaba
sarf ettiğimiz çalışmaları anında yıkabilir. “Böyle bir du-
rum karşısında, sadece yanında tutacak bir eli olan in-
san gülümseyebilir.”

Rabi Harold Kushner

Kıssadan Hisse


