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MAFYA DEVLETİN 
GAYRIMEŞRU ÇOCUĞUDUR! 
AKP Mafyacıları, Kontracıları
Koruyan, Kollayan İktidardır!

Devrimcilere Soruşturma Açmadan 
Yıllarca Hapis Yatıran AKP, 
Mafyacı Onur Özbizerdik’e 

9 Gün İçinde Soruşturma Açtı!

Yozlaşm
aya

karşı m
ücadele

eden 32 

devrimciye gözaltı

15 tutuklama

Taksim 1 Mayıs Alanı’dır!
YASAKLANAMAZ!

Taksim’e Çıkan Her Sokakta Kanımız Var!

Emperyalizmle Uzlaşmayacağız! 
Faşizme Teslim Olmayacağız!

Milyonları Örgütleyeceğiz!
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ÖÖğretmenimizğretmenimiz

Bugün devrimcilerin temel sorunu halka 
devletin, sömürünün ne olup olmadığını 

göstermek değil, bu devletten kurtulmak için
nasıl mücadele edeceğiz, nasıl örgütleneceğiz ve

ne yapacağız sorularını cevaplayabilmektir.
Bütün çalışmalarımızın odağında örgütlenme

yoksa, her gün artan oranda insan 
örgütlemiyorsak, taraftar kazanamıyorsak,

gerekli çalışmayı yapmıyoruz demektir. 
Her Parti-Cepheli, illegal veya legal,

demokratik, siyasal veya silahlı hangi alanda 
çalışırsa çalışsın örgütleme yapmak 

durumundadır.



İİ ç i n d e k i l e r
42 Emperyalistlerin Orta Doğu’daki

çıkarları için Suriye halklarının
katledilmesi üzerinden
DEVRİM YAPILAMAZ!

45 Şunların suratlarına bakın: Ne oldu
Muammer? Cepheliler’in izini
bulamadın mı? Interpol’e Kırmızı
Bülten çıkarttırmışsınız!

46 Özgür Tutsaklardan...

47 Gençlik Federasyonu’ndan:
1 Mayıs’ta Hasan Selim’in
öfkesiyle Dev-Genç
saflarında birleşelim!

49 Halk Gerçeğimiz:
Beddua halkın adaletsizliğe ve
yozlaşmaya karşı tepkisidir!

51 Cephe’den Haberler...

52 Avrupa’da Yürüyüş:
Nezif Eski’nin direnişine güç
vermek onun mücadelesini
desteklemekten geçiyor!

55 Avrupa’daki Biz: NSU Davası

6 Mayıs’a ertelendi!

56 Yitirdiklerimiz

58 Kulağımıza Küpe Olsun

59 Öğretmenimiz

1 Mayıs’ta Halk Cephesi
Saflarında Birleşelim!

23 Chavez iktidarı barışçıl yoldan
sosyalizme geçilemeyeceğinin
kanıtıdır! - Bölüm 5

26 Mafyalar devletin
suç örgütleridir!

28 Devrimcilere soruşturma
açmayan AKP, mafyacı
Onur Özbizerdik’e 9 gün
içinde soruşturma açtı!

30 Hayatın Öğrettikleri:
Gerçeğin sesi mahallemizde!

31 Amerika’nın işbirlikçi uşakları
Fethullahçılar, devrimciler
hakkında tek kelime edemez!

32 Cepheli: Nelere üzülür,
nasıl üzülürüz!

33 Adalet İstiyoruz: Faşizmin
hukukunda tekellere kar,
çocuklara ölüm düşüyor!

35 İşte AKP’nin adaleti!
8 madenciyi katletmenin
bedeli 25 bin lira!
Kapitalizmde geçerli tek
değer  daha fazla kardır!

36 Teşekkürler halkımız,
teşekkürler Grup Yorum 

40 Röportaj: Eşit, adil bir dünyayı

ortak mücadeleyle kurabiliriz!

6 Taksim’de şehitlerimizin kanı var

7 Kamu Emekçileri Cephesi:
AKP’nin faşist terörüne karşı
1 Mayıs’ta Kamu Emekçileri
Cephesi kortejinde birleşelim!

8 Devrimci İşçi Hareketi:
AKP kölelik olan taşeronluk
sistemini yasallaştırıyor
taşeronluk sistemini
cehenneme gömeceğiz!

11 Emek Haber:
Direnen kazanır sonunda

13 KESK üyesi Kamu Emekçileri

Cepheli tutsaklara özgürlük!

15 Halk en iyi öğretmendir halkla

birlikte, halkın içinde;
devrimi örgütlüyoruz!

19 Emperyalizme karşı gücümüz

enternasyonalist birliğimizdir!
Emperyalizme karşı direnişi
örgütleyelim!

4 Emperyalizmle uzlaşmayacağız! 
Faşizme teslim olmayacağız!
Milyonları örgütleyeceğiz!

1 Mayıs’ta Taksim’deyiz! 
Halk Cephesi Kortejinde

buluşuyoruz!
Hatay’dan Otobüs

kaldırılacaktır!
Yer: Uğur Mumcu Bulvarı 
Otobüs Kalkış Saati: 16.00

Tarih: 30.04.2013
İletişim Tel: 0534 970 10 64

Antakya / Hatay



Yıllarca verilen ısrarlı mücade-
lemiz sonucunda; 1 Mayıs’ı da, 1
Mayıs Meydanı Taksim’i de yasaklı
olmaktan çıkarttık. Baskılara uğradık,
gece yarıları evlerimiz basıldı, mey-
danlara çıkmamız copla, gazla, pan-
zerle engellenmek istendi, yüzlerce
gözaltına alındık, işkencelerden ge-
çirildik, tutuklandık. Dahası katle-
dildik. 1 Mayıs’ı tarihten silmek is-
tediler. İzin vermedik. Taksim’i emek-
çilere kapalı ama her türlü soytarılığa
açık bir alan yapmak istediler. İzin
vermedik. Adım adım, kanımızla,
canımızla, ısrarımızla kazandık. Şimdi
kan emici sömürücüler, kaybettikleri
mevziyi geri alma derdindeler. 

Onlar Hep Yok Etmek 
İstedi, Biz Kazandık

İçişleri Bakanı Muammer Güler,
1 Mayıs kutlamalarıyla ilgili bir soru
üzerine 1 Mayıs’ı Taksim’de kutlama
yasaklarını şöyle açıklıyor: “Şu anda
Taksim Meydanı’nda yayalaştırma
çalışmaları nedeniyle meydanın hangi

durumda olduğunu bili-
yoruz. Biz 1 Mayıs Emek
ve Dayanışma Günü’nün
anlamına uygun, görkemli
şekilde ve emekçiler ta-
rafından kutlanmasına bü-
yük önem veriyoruz. Hü-
kümetimiz bu günü Emek
ve Dayanışma Günü ola-
rak ilan etti ve akabinde
de resmi tatil olarak ilan
edildi. 2009’dan beri Tak-
sim’de törenler gerçekleş-
tiriliyor. Bu sene orada
fiziki zorluklar var. Bizim
görevimiz o tür etkinliklere
katılanların ve diğer kişi-
lerin bütün ihtiyaçlarının
veya güvenliklerinin sağ-

lanmasına yönelik bir görevdir.” (19
Nisan 2013, İHA) 

22 Nisan tarihinde Konfederasyon
başkanlarıyla toplantı yapan İstanbul
Valisi Hüseyin Avni Mutlu da Tak-
sim’de süren inşaat çalışmaları ba-
hanesine sığınarak bu sene Taksim
dışında kutlanması gerektiğini sa-
vundu.

“Taksim’de 1 Mayıs olmaz.” 
“Ayaklar baş olursa kıyamet

kopar.”  
“1 Mayıs’ta tatil olursa ekonomi

kayba uğrar...” gibi birçok açıklama
ve tehdide rağmen halk Taksim için
alanlara çıktığında, on binlerce silahlı,
çelik yelekli polisle İstanbul’u işgal
edip azgın bir polis terörüyle defalarca
saldırdıkları unutuldu zannediyorlar.
1 Mayıs’ın verilen mücadele sonu-
cunda kazanılmasıyla bugün 1 Ma-
yıs’ı açıktan gayrımeşru ilan edemi-
yorlar. Bunun yerine yalan ve de-
magojilere başvuruyorlar. Taksim
emekçilerin, işçilerin ve devrimcilerin

mücadelesi sonucunda kazanılmıştır.
Kimse bahşetmedi. Taksim’in ve 1
Mayıs’ın kazanılmasını hazmedeme-
yen AKP iktidarı şimdi de inşaat ça-
lışmalarını bahane ederek saldırmak-
tadır. 

AKP’nin Taksim 
Dönüşümü, Tarihi Silme 
Projesidir 
Buna İzin Vermeyeceğiz!

Taksim 1 Mayıs Alanı’dır. Tak-
sim’e çıkan her sokakta devrimcilerin,
işçilerin, emekçilerin... halkın kanı
vardır. Taksim 1 Mayıs Alanı’nı şe-
hitlerimizle, onlarca yıl süren ısrarlı
mücadelemizle kazandık. Bedellerle
kazandığımız alanımızı gasp ettir-
meyeceğiz. 

AKP 1 Mayıs Alanı’nı gasp etmek
için bahaneler arıyordu. Kentsel dö-
nüşüm talanı kapsamında “Taksim’i
yayalaştırma” projesi adı altında in-
şaata başladı. Bu çalışma sıradan bir
Taksim’in yayalaştırma projesi değil,
AKP’nin tarihi silmek istemesidir.
Taksim’in emekçilerle, 1 Mayıs’la
anılmasını yok etmek istiyor. 1 Mayıs
meydanının fiziki yapısını da değiş-
tirerek 1 Mayıs’tan, işçi sınıfından
tarihinden koparmak istiyor. Bu ne-
denle sürmekte olan inşaat da, 1 Ma-
yıs’ın Taksim’e kapatılmak istenmesi
de aynı saldırının bir parçasıdır. 

Taksim 1 Mayıs Alanıdır 
Öyle Kalacak!

Taksim’de  süren inşaat bahane-
siyle Taksim’i yasaklamak istemek
AKP’nin emekçi düşmanlığının bir
sonucudur. 

İstanbul’a vize uygulaması ha-
yaliyle yaşayanlar Taksim’de mil-

Taksim 1 Mayıs Alanı’dır! Yasaklanamaz!
Taksim’e Çıkan Her Sokakta Kanımız Var!

Emperyalizmle Uzlaşmayacağız! 
Faşizme Teslim Olmayacağız!

Milyonları Örgütleyeceğiz!

Taksim 1 Mayıs Alanı’dır YASAKLANAMAZ!4



yonlar olup birleşen bir halkı görmek
istemiyorlar. Halka karşı saldırıların,
emeğe karşı saldırıların, emperya-
lizmle işbirliğinin, işgal ortaklığının,
teslimiyetin ayyuka çıktığı böylesi
bir süreçte halkın sömürüye ve fa-
şizme karşı yüz binler, milyonlar
olarak alana çıkması birliği onları
korkutmaktadır. 

Yaklaşık 250 günde bitirilecek
bir tünel-kavşak inşaatını 1 Mayıs’tan
önce başlatmaları bu planın gereğidir.
Bu tünel-kavşak inşaatına 1 Mayıs’tan
sonra başlayıp sonraki 1 Mayıs’a
kadar bitirebilirlerdi. Uyarılmalarına
rağmen böyle yapmadılar. Bugünün
teknolojisiyle her mevsim inşaat ya-
pılabilmektedir. Ama inşaat bahanedir.
Taksim Meydanı’ndaki 1 Mayıs’ı
hatırlatacak hiçbir iz bırakmak iste-
miyorlar. 

Önce 1 Mayıs Meydanı’nı, sonra
1 Mayıs’ı tarihe gömmeyi planla-
dılar. 

Süren inşaat çalışması halkın değil
AKP’nin sorunudur. Bilinçli olarak
yaratılan tüm fiziksel koşullara rağ-
men alana girecek ve 1 Mayıs’ı
kutlayan milyonların güvenliğini
sağlayacak önlemleri alacağız.

Bu konuda hiç kimse AKP’nin
bu saldırılarını gözardı ederek, “1
Mayıs’ı alan sorununa indirgeme-
yelim” gibi bir sorumsuzluğa gir-
mesin. Taksim’i tekrar büyük bedeller
ödeyerek kazandık. GASP ETTİR-
MEYECEĞİZ.

Bunun önemini ancak bu bedeli
ödeyenler anlayabilir. 1 Mayıs Tak-

sim’de olmasın diyenler, 1 Mayıs
kutlansa ne olur, kutlanmasa ne olur
diye düşünenlerdir. 

1 Mayıs, başta işçi sınıfı olmak
üzere, tüm ezilenlerin uluslarası birlik
mücadele ve dayanışma günüdür. 

Sömürü koşullarında bayram değil
sömürüye karşı kavga günüdür. Sö-
mürüye karşı mücadelenin ne demek
olduğunu, önemini ancak, iliğine ke-
miğine kadar sömürülenler bilebilir.
Sabahtan gece yarılarına kadar üç
kuruşa çalıştırılanlar bilebilir. İşten
atılma korkusuyla her türlü aşağıla-
maya, horlanmaya boyun eğmek zo-
runda bırakılanlar bilebilir. Başını
sokacak doğru düzgün bir evi olma-
yanlar bilebilir. Taksitlerle, borçlarla
ayın sonunu nasıl getireceği sorusuyla
yatıp kalkanlar bilebilir. Hastalandı-
ğında doğru düzgün bir muayeneden,
tedaviden yoksun olanlar bilebilir. 

Sömürüye ve faşizme karşı ve-
rilen mücadelenin önemli bir günü
olan 1 Mayıs, daha iyi bir gelecek
isteyenlerin, insanca bir yaşam is-
teyenlerin el ele bu taleplerini hay-
kırdıkları, kendi güçlerini görerek
güç aldıkları bir gündür.

İktidarları rahatsız eden de budur.
Bunun için Yüz binlerle kutlanan 1
Mayıslar emperyalizmin işbirlikçileri
tarafından kana bulanmıştır. İktidarlar
halkımızın 1 Mayıs’ı birlikte kutla-
masını engellemek için katliamlar
yapmıştır. 1 Mayıs’ta Taksim’de kat-
liamlar yapan iktidar hemen ardından
da 1 Mayıs’ı, Taksim’i yasaklamaya
çalışmıştır. Ama meşru mücadele ile

önce 1 Mayıs, ardından Taksim ka-
zanılmıştır.

1 Mayıs Meydanı’ndan 
Başka Alternatif Yoktur!

İşçiler, emekçiler, gecekondulular,
öğrenciler, sendikacılar, devrimciler
kazandıklarımıza sahip çıkmak için;
emperyalizme karşı bağımsızlık, fa-
şizme karşı demokrasi, kapitalizme
karşı sosyalizm için, haklarımız için;
geleceğimiz için taleplerimizle 1 Ma-
yıs’ta 1 Mayıs Meydanı Taksim’i
dolduralım. Emperyalizme ve işbir-
likçilerine güçlü bir cevap daha ve-
relim.

AKP’nin 1 Mayıs Alanı’mızı gasp
etme hevesini kursağında bırakalım. 

Ben istediğimi yaparım diyor
AKP. Sahip olduğumuz, büyük be-
dellerle kazandığımız haklarımızı
zorbalıkla gasp etmek istiyor. Buna
izin vermeyeceğiz. 1 Mayıs Ala-
nı’mızı o kadar ucuz kazanmadık.
Taksim’e çıkan her sokakta, her cad-
dede devrimcilerin, işçilerin, emek-
çilerin, her kesimden halkımızın kanı
var. 

İŞTE MEYDAN! 
YASALARINIZ, YASAKLARI-

NIZ SİZİN OLSUN!
1 MAYIS’TA TAKSİM’DE OLA-

CAĞIZ!   
Yaşasın 1 Mayıs!

Kahrolsun Faşizm Yaşasın
Mücadelemiz!

Halkız Haklıyız Kazanacağız!

1 MAYIS’TA DEVRİMCİ İŞÇİ HAREKETİ 
KORTEJİNDE YERİMİZİ ALALIM! 
Devrimci İşçi Hareketi mücadele tarihi ve pra-
tiği, bedel ödemekten çekinmeyen geleneğiyle
zaferin garantisidir. Devrimci İşçi Hareketi pra-
tiğiyle işçilere, emekçilere güven vermiştir. Ama
bu yeterli değildir. Bizim hedeflerimiz çok büyüktür.
Biz Türkiye’de ve dünyada sömürünün tamamen yok
olması için mücadele ediyoruz. Ve kazandığımız küçük
zaferlerin o büyük zaferi daha da yakınlaştırdığını

biliyoruz. 2013 1 Mayısı’nda emperyalizme, işbirlikçi
iktidarlarına halkın o büyük gücünü gösterelim. Halkın
örgütlü gücünü gösterelim. Zaferin yolunu gösterelim.
İddiamızı gösterelim. Bizi işsiz bırakanlara, iş kazası
denen cinayetlerde bizi katledenlere öfkemizi göstere-
lim. Ölümlerimizi kader olarak göstermeye çalışan
sömürgenlere kinimizi gösterelim. Bize “ananı da al

git” muamelesi yapanlara, oturduğumuz gecekon-
dularda bizi işgalci olarak görenlere gücümüzü

gösterelim. Bizi asla yenemeyeceklerini
gösterelim. Zulümlerini unutmadığımızı
gösterelim. 1 Mayıs öfkemizin, kinimizin, bir-

liğimizin tekrar ilanı olsun. 
1 MAYIS’TA İŞÇİ SINIFININ GÜCÜNÜ VE

BİRLİĞİNİ, EGEMENLERE GÖSTERMEK İÇİN
DEVRİMCİ İŞÇİ HAREKETİ KORTEJİNDE BİR-
LEŞELİM. 

İŞÇİYİZ HAKLIYIZ KAZANACAĞIZ! 

Tekstil İşçileri, Konfeksiyon İşçileri, İnşaat
İşçileri, Belediye İşçileri, Sanayi İşçileri, Tersane
İşçileri, Liman İşçileri, Fırın İşçileri, Matbaa
İşçileri, Tarım İşçileri, Deniz İşçileri, Taksiciler,
Minibüs Şöförleri, Taşeron İşçileri, İşsizler,
Emekliler ve İşten Atılan Emekçiler…

5550 Bin Halk Cepheli TAKSİM’DEYİZ!



Halka yasaklanan Taksim 1 Mayıs Ala-
nı’na çıkmak için 1989’da Mehmet Akif
Dalcı’yı şehit vermiştik. 20 yıl sonra çık-
tık Dalcı’nın uğruna şehit düştüğü alana.
Bugün AKP 1Mayıs Alanımızı yine ya-
saklamaya çalışıyor. Şehitler pahasına ka-
zandığımız 1 Mayıs Alanı’nı korumak
için yeni şehitler vermekten asla çekin-
meyeceğiz. 

Yaşasın işçi sınıfının Birlik Mücadele
ve Dayanışma Günü! Bu günü 1 Mayıs şe-
hitlerine borçluyuz. Şehitlerimizi saygıy-
la anıyoruz. Onlara devrim sözümüz var. 

***
1 Ma yıs’ta ki ilk şe hit le ri mi zi 1 Ma yıs

1977’de İs tan bul Tak sim’de ver dik. Kont -
rge ril la nın saldırısında 35 emekçi katledildi.
Katledilenlerden Sibel Açıkalın Dev-
Genç’liydi. O  günden sonra Tak sim Mey -
da nı 1 Ma yıs Ala nı ol du. 

*** 
1977 1 Ma yıs Şe hit le ri : 
Ali Si dal, Ka dir Bal cı, Ha san Yıl dı -

rım, Hik met Öz kürk çü, Ra ma zan Sa rı,
Mustafa El mas, Mül te zim Ol tu lu, Mah -
mut Atil la Öz be len, Ömer Nar han, Bay -
ram Çı tak, Kah ra man Al san cak, Alek san -
dros Kon te as, Me ral Ceb ren, Kad ri ye
Du man, Ley la Al tı par mak, Ah met Gö zü -
ka ra, Er cü ment Gür kut, Ga ra bet Ay han,
Si bel Açı ka lan, Na zan Ünal dı, Ha ti ce
Al tun, Ali Ye şil gül, Ni ya zi Da rı, Meh met
Ali Genç, Ha cer İpek Sa man, Bay ram
Sü rü cü, Hü se yin Kır kın, Naz mi Arı, Ja -
le Ye şil nil, Ke nan Ça tak, Ra sim El mas,
Di ran Ni giz, Ham di To ka, Zi ya Ba ki,
Bay ram Eyi...

***
1988 1 Mayıs Şehitleri:
Öz türk Aca ri ve Sa lih Kul zor yıl lar -

da mü ca de le yi sür dü ren iki Dev rim ci Sol
mi li ta nıy dı lar. Öz türk ve Sa lih 1 Ma yıs ey -
le mi ne ha zır la nı yor lar dı. 1 Ma yıs’ı ya sak -

la yan la ra söy le ye cek söz le ri var dı. İs tan bul Ok mey da nı
Gür sel Ma hal le si’nde kal dık la rı ev de ku şa tıl dı lar. Teslim
olmayı reddettiler. 30 Ni san 1988’de İs tan bul Ok mey -
da nı’da kat le dil di ler. 

***
Yıl 1989’du. Binlerdik Taksim önünde. Bir iş çiy di

Mehmet Akif Dal cı. Binlerden biriydi. Öf ke si ni, sı nıf bi -
lin ci ni ku şa nıp gel miş ti 1 Ma yıs Ala nı’na. 

Ça tış ma da en ön dey di. Kor tej Ka sım pa şa’ya yö nel -
di ğin de elin de taş la rı sa va şı yor du Meh met. İş te tam o an -
da, elin de ki ta şı fır lat ma ya ha zır la nır ken vuruldu. 4
Ma yıs gü nü yak la şık 5 bin ki şi ka tıl dı ce na ze si ne. 1 Ma -
yıs’ta sa va şan dı Meh met, kav ga yı öğ re ten di... 

***
1993 1 Mayıs Şehitleri:
U. Ya şar Kılıç ve Şen gül Yıldıran, İYÖ-DER’li iki

dev rim ci öğ ren ciy di ler. Er te si gün 1 Ma yıs’ta ta şı ya cak -
la rı pan kar tı ya zar ken, 30 Ni san’da İs tan bul Mo da’da kal -
dık la rı ev de kat le dil dik le rin de, 1993 1 Ma yıs’ının ari -
fe siy di.

Uğur, İ.Ü. Ve te ri nerlik Fa kül te -
si öğ ren ci siy di. 1992’de ka tıl dı mü -
ca de le ye. Kı sa sü re de İYÖ-DER
yö ne ti ci le rin den bi ri ol du. Şen gül,
ör güt lü mü ca de le ile ‘89-90 yı lın da
İ.Ü.’de ta nış tı. Dev-Genç ça lış ma la -
rı için de ye ral dı. 

On la rı kat le de rek genç li ği yıl dır -
ma yı he def le di düş man. Er te si gün
1 Ma yıs’ta yol daş la rı, “Uğur la rı,
Şen gül le ri Tü ke te mez si niz” pan -
kar tıy la yü rü dü ler.

***
1996 1 Mayıs Şehitleri:
Ge ce kon du lar, İs tan bul’un dört

bir ya nın dan Ka dı köy’e ak mış tı o
gün. On bin ler top lan mış tı. Yüz bi ni
aş kın emek çi nin yü rü yü şü baş la ya -
cak ken sal dır dı ka til ler.  Top lan ma
yer le rin den bi ri olan Ha san pa şa’da
po li sin kit le nin üze ri ne aç tı ğı ateş so -
nu cun da Dur sun Odabaş ve Ha san
Albayrak şe hit düş tü. 

Ateş al tın da kutlandı 1 Mayıs.
Mi tin gin da ğı ldığı anda ye ni den sal -
dır dı oligarşi. Kur tu luş oku ru Yal çın
Levent şe hit düş tü bu sal dı rı da da. 

On lar ca ki şi gö zal tı na alın dı son -
ra sın da. On lar dan bi ri olan Akın
Reçber, gör dü ğü iş ken ce ler so nu -
cun da şe hit düş tü ve 1996 1 Ma yıs
şe hit le ri nin sa yı sı dört ol du.

Taksim 1 Mayıs Alanı’dır! Taksim’de Şehitlerimizin Kanı Var! 
1 Ma yıs Şe hit le ri miz

Şengül YILDIRAN

Dursun ODABAŞ

Hasan ALBAYRAK

Öztürk ACARİ

Salih KUL U. Yaşar KILIÇ

Akın REÇBER

Yalçın LEVENT

Mehmet Akif DALCI
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Kamu Emekçileri!
Faşist AKP iktidarı kazanılmış

haklarımızı birer birer gasp ediyor.
Onyıllardır büyük bedeller ödeyerek
kurduğumuz sendikalarımızda grev
hakkımızı gasp etti. 

Kamu Emekçileri!
Grevsiz toplu sözleşme, toplu

sözleşmesiz sendika olmaz. AKP,
sendikalarımızı kendi iktidarına hiz-
met eden sivil toplum kurumlarına
dönüştürmek istiyor. 

Bugün de AKP'nin sendikaları-
mızı düzene hizmet eden Sivil Top-
lum Kurumlarına dönüştürülmesine
izin vermeyeceğiz. 

Kamu Emekçileri!
Grevli Toplu Söleşmeli sendika

hakkımız için 1 Mayıs'ta Kamu
Emekçileri Cephesi kortejinde güç-
lerimizi birleştirelim!

AKP, 657 sayılı Devlet Memurları
Kanunu’nda bugüne kadar yaptığı
ve halen yapmak istediği değişik-

liklerle kamu çalışanlarını adım adım
köleleştiriyor. 

AKP'nin Kölelik Yasasına Karşı
1 Mayıs'ta Kamu Emekçileri Cephesi
Kortejinde Birleşelim! 

Kamu Emekçileri Cephesi olarak
AKP'nin Kölelik Düzenlemelerine
İzin Vermeyeceğiz! AKP'nin Faşist
Terörüne Karşı Direneceğiz!

AKP Kamu Emekçileri Cephe-
si’ne Saldırıyor! 1 Mayıs'ta Kamu
Emekçileri Cephesi Kortejinde Yer
Alarak Devrimci Memurlara Sahip
Çıkalım! 

Devrimci memurlara sahip çık-
mak AKP'nin terörünü boşa çı-

kartmaktır. 

Devrimci Tutsak Memur aileleri
ve Kamu Emekçileri Cepheli Me-
murlar, tutsak memurlara sahip çık-
mak her şeyden önce sizin görevi-
nizdir. Geçen yıl 1 Mayıs’ta en gör-
kemli kortejlerden birisi KEC kor-
tejiydi. Bu sene tutsak düşen yol-
daşlarımızın eksikliğini hissettirme-
den en görkemli korteji oluşturmak
sizin görevinizdir. Tutsak arkadaş-
larımızın sesini alana taşımalıyız. 

Kamu Emekçileri Cephesi bu
mücadelede yüzlerce tutsak ve şe-
hitler vermiştir. 

Operasyonlarla, gözaltılarla, tu-
tuklamalarla, bizi teslim alamazlar.
AKP’nin faşist terörüne boyun
eğmeyeceğiz! Tutsak devrimci me-
murlara özgürlük! 1 Mayıs’ta
Kamu Emekçileri Cephesi korte-
jinde  birleşelim! Emekçiyiz Hak-
lıyız Kazanacağız!

Kamu Emekçileri
Cephesi

AKP’NİN FAŞİST TERÖRÜNE KARŞI 1 MAYIS’TA
KAMU EMEKÇİLERİ CEPHESİ KORTEJİNDE BİRLEŞELİM!

Dersim
Dersim’de Halk Cepheliler

1 Mayıs’ı kutlamak için Dersim
halkını İstanbul Taksim Meyda-
nı’nda Halk Cephesi saflarına
çağırdı. Dersim’in çarşı merke-
zinde 5 adet “1 Mayıs'ta Tak-
sim'de Halk Cephesi Saflarında
Birleşelim” yazılı ozalit afişle-
mesi yapıldı.

Eskişehir
Eskişehir’de, 22 Nisan gecesi

Dev-Genç’liler Üniversite Ma-
hallesi’nde 1 Mayıs'ta halkımızı
Taksim'e, Halk Cephesi saflarına
çağırmak için yazılama yaptılar.

İki adet “Emperyalist Saldır-
ganlığa Karşı 1 Mayıs’ta Tak-
simdeyiz” ve “Dev-Genç”, ya-
zılamaları yapıldı.

Eskişehir’de ayrıca, bir adet

Parti-Cephe, bir adet de Cephe
imzalı, “Alişan Şanlı Ölümsüz-
dür!” yazılamaları yapıldı.

1 Mayıs Alanı Taksim’de
Halk Cephesi Saflarında
Birleşelim

TAYAD’lı Aileler, 23 Nisan
günü 1 Mayıs alanı,Taksim’de
Halk Cephesi saflarında birleş-
mek için, Mecidiyeköy Metrobüs
Durağı’nda halka bildirilerle çağ-
rı yaptılar. Bildiri dağıtılırken
halka, “Emperyalizme ve AKP
Faşizmine Karşı Birleşelim! 1
Mayıs Günü Taksim’de Olalım!”
denildi. Halkın ilgisinin yoğun
olduğu çalışmada, bildiriyi alan
bir kişi: “Halk Cephesi kortejinde
yürümek onurdur” dedi. Çalışma
boyunca 600 adet bildiri halka
ulaştırıldı.

Balıkesir Gençlik Derneği girişimi üye-
lerinin operasyonları protesto etmek için yap-
tıkları eyleme soruşturma açıldı. Açılan so-
ruşturmaya karşı Gençlik üyeleri bir açıklama
yayınlandı. Yapılan açıklamada, “Desteğe
gelen Demokratik Gençlik Hareketi (DGH)
öğrencilerine ve diğer devrimci arkadaşları-
mıza Dev-Genç’lilerle birlikte toplamda 14
kişi olmak üzere; Balıkesir Cumhuriyet Baş-
savcılığı’ndan ve Güvenlik Şube’den soruş-
turma açılmıştır. Güvenlik Şube’ye 3 gün
içinde gitmemiz istenmektedir” vurgusu ya-
pıldı. Açıklamananın devamında, “Evimize
tebliğ edilmesi gereken soruşturma evrakları
okullarımıza gönderilmiş, 27 Mart tarihinde
verilmesi gerekirken, kasten sınav haftasına
denk getirilmiştir. Amaç herkeste moral bo-
zukluğu yaratmak yani bizleri sindirmektir.
Basın açıklaması kan can pahasına kazanılan
bir haktır. Alanlarda olmaya devam edeceğiz.
Her yerde korkmadan, bıkmadan haykırdı-
ğımız gibi tekrar haykırıyoruz” denildi.

1 Mayıs Çalışmaları Tüm Hızıyla
Devam Ediyor

Baskı ve Gözdağıyla
Yıldaramazsınız Dev-Genç’lileri

28 Nisan
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AKP yandaşı medyada taşeron işçisi-
ne "müjde" haberlerinden geçilmiyor. 

Taşeron işçisinin ücreti garanti altına alı-
nacakmış, 

Taşeron işçisi yıllık izin de kullana-
cakmış,

Taşeron işçisi kıdem tazminatı alabilecekmiş. 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı uzun süredir

taşeron işçilik (alt işveren) konusunda hazırlık yapıyor-
du. Bakanlık son olarak 12 Nisan 2013 tarihinde taşeron
sistemine ilişkin taslağını işçi ve işveren örgütlerine
sundu. Taşeron işçiye müjde ve koruma olarak sunulan
bakanlık taslağı tam tersine, taşeron uygulamasının yay-
gınlaşmasına ve kökleşmesini sağlayacaktır. Bakanlığın
taslağı bir yandan taşeron uygulamasının yaygınlaşmasını
sağlarken, öte yandan taşeron uygulamasından daha teh-
likeli sonuçlar doğurabilecek “kiralık işçilik” uygula-
masının başlatılmasını hedefliyor. 

Taşeronlaştırma Nedir ?
Taşeronluk, ülkemiz özelinde  tarihsel olarak bakıldı-

ğında, başta inşaat sektörü olmak üzere, bazı iş kollarının
yerleşmiş ve kabullenilmiş uygulamalarıydı... En bilinen
örneği, devlet ihaleleriyle inşaa ettirilen, okul, hastahane,
köprü vb. gibi kamusal ihtiyaçların karşılanmasındaki,
ikinci dereceden müteahhitlik uygulamasıdır... Yaptıracağı
bir okulu, bir müteahhite ihale etmesi yılların, devlet ve
yaşam tecrübesinden çıkmış bir uygulamadır. Gene her-
kesin bildiği üzere, bu tür ihaleleri alan müteahhitler, kaba
inşaatı inşaat alanında uzman bir usta taşerona , sıva işini
başka bir usta taşerona, boya işini,  kalorifer işini vs. der-
ken her bir iş başka bir taşerona verir. İnşaat kendi alanında
uzman onlarca alt işçi ve aynı zamanda işveren olan taşe-
ronlar tarafından tamamlanır. Çok kötü koşullarda çalışan
taşeronlara bağlı işçilerin ise asgari ücret üzerinden gös-
terilmiş kağıt üzerinde haklarından başka ne sigortası, ne
bir iş güvencesi vardır. 

Daha sonraları, hastahane,  büyük şirket ya da okul
vs.gibi yapıların temizlik işleri bu tür taşeron firmalarla
yürütülmeye başlandı... Her türlü devlet dairesi, maden-
ler, tersaneler,  belediyeler fabrikalar bütün alanlarda işçi
emeğini ve hayatını  istismar eden  temel   bir uygulama
olarak gündeme oturdu. Bütün bunlar kapitalizm kadro-
lu ve sendikalı  işçiye göre, kendileri için bir yığın yara-
rı olduğunu keşfetmesiyle gelişti... Patronlara en temel üç
"faydası"; işçiyi daha düşük ücretle daha fazla çalış-
tırma, sosyal haklarını tamamen yok etme ve sendi-
kasızlaştırmaktır.

Şimdi iktidarın yeni tasarısı ile yapılmak  istenen, hem
bu teşhir olmuş taşeronluk sistemini düzeltmiş gibi gös-

termek, hem de  bu vahşi uygulamayı daha yerleşik hale
getirebilmek için  yasal kılıf uydurabilmektir... İktidar yan-
lısı medyanın da göz boyamacı haber başlıklarının altın-
da, kendi mensubu oldukları patronlarının çıkarlarını kol-
layan bu sahteciliği gizleme amacı yatmaktadır.

"Taşeronlaştırma" ya da diğer AB’deki geliştirilmiş şek-
liyle  "kiralık işçi"lik uygulamasının yeni  yasa ile iyice
önünün açılması ve yaygınlaşması  hangi sonuçlara yol
açacak?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı uzun süredir
taşeron işçilik (alt işveren) konusunda hazırlık yapıyor-
du.  Milyonlarca çalışanın yaşamını etkileyecek taşeron
(alt işveren) taslağı işçiler için ne getirip ne götürüyor  tasa-
rı metnine göre sırayla bakalım...

Kadrolu İşçilik ve İş
Güvenliği Açısından 
İlk akla gelen, kiralık işçilerin zaten olmayan  kadro ve
çalışma garantisi ve kısıtlı olan sosyal güvencesinin,
uygulamanın yaygınlaşmasıyla bundan böyle tama-
men ortadan kalkacağıdır. İşçiler kadrolu değil, süre-
li iş sözleşmeleri  ile daha da olumsuz koşullar içinde
çalıştırılacaklar... 

Taşeronlaştırmanın  gerçek boyutlarını ortaya koyacak
sağlıklı istatistiki veriler yok. Ancak Türkiye’de 1980’li
yıllarda artmaya başlayan taşeronluğun, AKP dönemin-
de çalışma hayatının tamamına yayıldığı biliniyor.
Bakanlık açıklamalarına göre 2002 yılında 358 bin olan
taşeron işçi sayısı günümüzde 1,7 milyona ulaşmış
durumda. 

Kamuda özellikle eğitim ve sağlık sektöründe ciddi
boyutlara ulaştığı bilinmekte. Hizmet ve lojistik sektör-
lerinde daha hızlı büyümekte ancak doğrudan anamal ve
hizmet üretiminde de yaygın. 

Taşeron uygulaması çalışma ilişkilerinde güvencesizlik,
hukuksuzluk ucuzluk ve örgütsüzlük anlamına gelmektedir.

Taşeron -Alt İşveren
Konusundaki Yasal Düzenlemeler

Mevcut İş yasasının  2. Maddesi’ne göre, taşeronluk
uygulaması, 

a)-işletmenin 
b)- işin ve 
c)- teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektiren işlerde

ancak olabilmekteydi. 

AKP, KÖLELİK OLAN 
TAŞERONLUK SİSTEMİNİ

YASALLAŞTIRIYOR

TAŞERONLUK SİSTEMİNİ 
CEHENNEME GÖMECEĞİZ!

Devrimci İşçi
Hareketi
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Bu üç koşul bir arada olmazsa, yargı taşeronluk uygu-
lamasını yasaya karşı 'hile' saymaktaydı. Bu konuda
verilmiş çokca yargı kararları bulunmaktadır. İş yasasının
buradaki amacı; göreceli de olsa elbetteki işçinin çalışma
hakkını güvence altına almaktır. Taşeron uygulaması tam
da bu noktada önem kazanmaktadır. İşverenler bu düzen-
lemeden sürekli şikayet etmekteydi.Ve hükümet nihayet bu
düzenlemeyi  yeni tasarı ile etkisiz kılmaktadır. Yeni düzen-
lemeye göre, herhangi bir 'uzmanlık' alanında ihale alan
taşeron firma, işçilerini  sadece o iş yerinde çalıştırmak
kaydı ile alt işveren yani taşeron  sayılmaktadır. Bu
durumda, yasanın sınırlama amacı işverenler lehine, işçi
aleyhine aşılmaktadır. 

Alt İşveren Tanımında 
Yapılacak Değişiklik?

İş Yasasının 2. Maddesi’nde yer alan bu düzenleme-
den hem de dava tehdidinden kurtulmak istiyor. Bakanlığın
önerdiği tanım şöyle: “Bir işverenden, iş yerinde yürüt-
tüğü mal veya hizmet üretimine ilişkin asıl işin tekno-
loji veya uzmanlık gerektiren bölümlerinde ya da yar-
dımcı işlerde iş alan ve bu iş için görevlendirdiği işçile-
ri sadece o iş yerinde çalıştıran işverene alt işveren denir.”
Bakanlık bir çırpıda üç ayrı koşulu bir tek koşula indiri-
yor böylece teknoloji ve uzmanlık gerektiren iş gerekçe-
siyle asıl işlerde taşeron çalıştırmanın önünde neredeyse
hiç bir engel kalmıyor.

Bakanlık teklifine göre, “işletmenin gereği” ve “işin
gereği” olmasa da asıl işler taşerona verilebilecek. Ayrıca,
“teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektirme” koşulu da
yasadan çıkarılıyor, bunun yerine “asıl işin teknoloji veya
uzmanlık gerektiren bölümlerinin” başkaca bir koşul
aranmaksızın alt işverene verilmesi sağlanıyor. Teknoloji
veya uzmanlık gerektirmeyen asıl iş neredeyse yok mer-
tebesinde olduğu için, her iş bu gerekçeyle alt işverene veri-
lebilecek. Asıl işte taşeron çalıştırmanın önünde neredeyse
hiç bir engel kalmayacak.

Denetim Konusu;
Yeni düzenleme ile Taşeron denetiminde iş müfet-

tişlerinin yetkisi kaldırılıyor.
Müfettişlik uygulaması en azından göreceli olarak işe

yaramakta ve hileli akitleri ortaya çıkarmakta kısmen başa-
rılı olmaktaydı. Bu nedenle hükümet bu düzenlemeyi de
ortadan kaldırıp, işi yargıya havale etmiş oldu. Müfettişlik
mantığı gereği acil önlem içindir. Yargı ise hantal ve yıl-
lara yayılan çözümsüzlüktür. Hükümet patroların aley-
hine olan hemen her uygulamayı, kaldırıyor. Kaldırılıp
atılan  kendi müfettişleri de olsa durumu değiştirmiyor.
Yani, işçi lehine olan eski kısmi kalıntılarda tamamen orta-
dan kaldırılıyor.

Hileli, taşeronluk uygulaması müfettişler tarafından tes-
pit edilmesi halinde, eski uygulamaya göre, işçi taşeronun
değil, baştan beri asıl işverenin işçisi sayılıp, işçinin mağ-
duriyeti engellenebiliyordu.Yeni düzenleme bu güvenceyi
de ortadan kaldırıyor. Çünkü, hile tespit edilse dahi, yeni
düzenlemeye göre, tespit edildiğinden itibaren, alt
işverenin emsal işçisiyle aynı duruma getirmeyi öngö-
rüyor. Geçmişe yönelik hakları güvenceye almıyor.

İş Güvenliği Açısından; 
İş kazalarının katliam boyutuna seyretmesine rağmen,

yeni düzenleme eski düzenlemeyi tekrar ediyor. Nasıl
önlem alınacağı ve denetleneceği  konusunda gene bir açık-
lık yok. Eski düzenleme çare olsaydı, iş kazasında ölüm-
ler bu boyutta zaten olmazdı.

Yıllık Ücretli İzin Açısından;
Sanki taşeron işçisinin böylesi bir hakkı yokmuş da yeni

İŞÇİLER;
TAŞERONLUK KÖLELİKTİR!
TAŞERONLUK İŞSİZLİKTİR!
TAŞERONLUK AÇLIKTIR!
TAŞERONLUK HİÇBİR SOSYAL HAK VE

İŞ GÜVENCESİ  OLMADAN KÖLE GİBİ
ÇALIŞTIRMAKTIR!

TAŞERONLUK HER AN İŞTEN
ATILMAKTIR!

TAŞERONLUK EN SAĞLIKSIZ
KOŞULLARDA EN UCUZA EN FAZLA
ÇALIŞTIRILMAKTIR!

TAŞERONLUK İŞÇİNİN EMEĞİNİN
AŞAĞILANMASIDIR!

TAŞERONLUK İŞÇİNİN EMEĞİYLE
ONURUYLA OYNAMAKTIR

TAŞERONLUK İŞ CİNAYETLERİNDE
KATLEDİLMEKTİR

TAŞERONLUK ÖRGÜTLENME
HAKKININ GASP EDİLMESİDİR!

***
PATRONLARIN KÖLESİ OLMAMAK İÇİN,
HERAN İŞSİZ KALMAMAK İÇİN,
AÇLIKTAN ÖLMEMEK İÇİN, 
SOSYAL HAKLARIMIZ VE İŞ

GÜVENCEMİZ İÇİN,
İŞ KAZASI DENİLEREK İŞ

CİNAYETLERİNDE ÖLMEMEK İÇİN,
TAŞERONLUK SİSTEMİNE KARŞI

ÖRGÜTLENELİM!

TAŞERONLUK SİSTEMİNİ
CEHENNEME GÖMELİM!
KÖLE DEĞİLİZ İŞÇİYİZ! 

HAKLIYIZ KAZANACAĞIZ!
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veriliyormuş gibi, bir yaygara yapılıyor. Çalışan tüm işçi-
lerin yasal hakları İş Kanunu’nda belirtilmiştir. Taşeron
işçisi de dahil tüm işçiler İş Kanunu’nda belirtilen hak-
lara sahiptir. Ancak bu yasalar hiç uygulanmaz. Bizzat
iktidarlar tarafından patronların çalışma yasalarına
uymamalarına göz yumulur. Bundan böyle uygulana-
bilmesinin nasıl sağlanacak bu konuda da bir düzenle-
me yok... Sorun yasa sorunu değil, AKP bu düzenlemeyle
patronların hukuksuzluğunu yasalaştırmış oluyor.

İşçi Ücretinin Güvenceye
Alınması Açısından;

Taşeron işçilerdeki genel uygulama ücret alamama ya
da en azından zamanında alamama şeklinde devam etmek-
tedir. Yeni  tasarıda ise bir önlem gene yok. Hatta, emek
simsarlığının önü tamamen açıldığı için yığınla kurula-
cak sermayenin  yamağı, çeteci mafyacı naylon firma-
lar aracılığı ile  işçi emeğinin kitlesel  hırsızlığı dahi  gün-
deme gelebilir...

Kıdem Tazminatı Güvenliği Açısından;
Taşeron işçiler de normal işçilerle aynı iş kanununa

tabiidir. Buna rağmen taşeron işçilik uygulamalarında,
kağıt üzerinde  işe giriş çıkış hileleri yapıp işçiler mağ-
dur edilmektedir. İş yargıya aksedip, hile tespit edildi-
ğinde ise, işçi baştan beri kıdem tazminatına hak kazan-
maktadır.

Elbette ki yasal düzenlemeler yeterli değil buna rağ-
men, iktidarın yeni getirmek istediği "Bireysel Kıdem
Tazminatı Fonu"na rağmen bu eski düzenlemeler daha da
işçiyi koruyan bir içeriğe sahiptir. İktidar, ise yeni tasa-
rı ile  işverenlerin bu hilelerini gerekçe yapıp, yeni getir-

mek istediği işçi aleyhine olan köklü düzenlemeyi meş-
rulaştırmaya çalışıyor. Yani bir taşta iki kuş vurmak isti-
yor...

Taslaktaki Yeni İş İlişkisi
“Geçici İşçilik” Yani Kiralık İşçilik;

Kiralık işçi uygulaması, işçi emeğini tekellere peşkeş
çeken modern amele simsarlığıdır. Eski amele pazar-
larındaki simsarların yasal statüye kavuşturulmuş,
halidir. Sonuç olarak Yeni taşeronluk düzenlemesinde
herhangi bir müjde yok. Tam tersine, işçinin örgütlenme
güvencesinin tamamen ortadan kaldırılması ve iş güven-
cesinin tamamen yok edilmesi, karın tokluğuna çalışmaya
mahkum edilmesi var. Yani tasarıda her zamanki gibi hile
yollu sömürü var. Palazlanan islamcı sermayaden de elbet-
teki işçi lehine düzenlemeler beklenemezdi...

Egemenler, kölecilik düzeninden başlayarak; sırayla
yığınları 1-İlkel kölelik; 2-Toprak köleliği-yarıcılık-, 3-
Ücretli-kadrolu- işçilik 4-Taşeron-kiralık işçilik, gibi
sürekli karmaşık yöntemler bularak adım adım geri
çekilir gibi görünüp, sömürüyü yeni maskelerle süsleyerek
sömürülerini azgınca devam ettirmişlerdir. İşte "Kiralık
işçilik" de milyonlarca işsizin olduğu ülkemizde “yeni
istihdam alanı açılacak” denilerek işsizlik pazarlanıyor,
işçileri daha pervasızca sömürmek için kullanılıyor.
Yine taşeronluk sistemi de daha geniş iş alanı yaratıp, işsiz-
liğin düşmesine hizmet ediyor, diye kabul ettirilmeye çalı-
şılıyor. 

AKP  işsizlikle “ölümü gösterip”, “sıtmaya” yani taşe-
ronluk sistemine razı etmeye çalışıyor. 

Ne ölümü, ne de sıtmayı kabul etmeyeceğiz.
Taşeronluk düzenini cehenneme gömeceğiz!... 

Adana’da 16 Nisan günü 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde;
Adana Özgürlükler Derneği üye ve çalışanlarının mah-
kemesi görüldü, görülen mahkemede Mehmet Bıldırcın
ve Bahri Erinç serbest bırakılırken Celal Önkoyu’nun
tutukluluk halinin devamına karar verildi mahkeme 18
Haziran’a ertelendi. Halk Cephesi İnönü Parkı’nda, mah-
keme bitiminde mahkeme ile ilgili eylem yaptı.

Eylemde, “KEYFİ TUTUKLAMA ZULMÜNE ve
CEZALANDIRMALARA SON!  TUTUKLANANLAR
SERBEST BIRAKILMALIDIR!” başlıklı bildiri okundu. 

Bildirinin devamında, "Bizler Halk Cepheliler olarak
arkadaşlarımızı her koşulda sahiplendik ve sahiplenme-
ye devam edeceğiz. Tek bir arkadaşımızı dahi zulmün eline
onun adaletine teslim etmeyecek kulaktan kulağa, sokak
sokak halkımıza anlatarak zulmün elinden çekip alacağız."
denildi. Eylem “Devrimci Tutsaklar Onurumuzdur” slo-
ganları atılarak bitirildi.

Tek Bir Arkadaşımızı Dahi
Zulmün Adaletine Teslim

Etmeyeceğiz!

Yürüyüş Dergisi Adana’nın
Akkapı Mahallesi’nde!

Adana’da Yürüyüş dergisi okurları, 19 Nisan günü
Yürüyüş dergisinin; 360. sayısının tanıtım ve satışını
Akkapı Mahallesi’nde gerçekleştirdiler. İki Yürüyüş der-
gisi okurunun katıldığı tanıtımda, toplam 34 dergi
halka ulaştırıldı.

Bir Dost
Sofrasında Bir de
Harman Dalında

Diz Kırarız!
İstanbul’da, Halk Cepheli-

ler 28 Nisan’da yapılacak 1
Mayıs Pikniği’nin çalışmala-
rına başladı. 21 Nisan günü
İkitelli Atatürk Mahallesi’nde
pikniği duyurmak amacıyla
60 adet afiş asıldı.
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Tekirdağ Çerkezköy’deki Do-
luca Fabrikası’nda çalışan Yılmaz
Şahin, işyerindeki hak gasplarını
kabul etmediği, direndiği ve teş-
hir ettiği için 13 Mart 2013 tari-
hinde işten çıkartılmıştı.

Devrimci İşçi Hareketi'nin
yaptığı açıklamada, “Yılmaz Şa-
hin 15 Mart 2013 tarihinde fabri-
ka önünde çadır kurarak direnişe
başladı. 36 gün boyunca hakları-
nı almak için fabrikanın önüne çadır
kurup direnen Yılmaz Şahin tüm
meşruluğuyla ve kararlılığıyla fabri-
ka yönetimini dize getirerek tüm
haklarını elde etti. Direnişin ilk gü-
nünden beri fabrika yönetiminin uy-
guladığı yıldırma politikaları direni-
şi bitiremedi. Tek başına kazana-
mazsın diyenler oldu,  Koca fabrika
ile uğraşamazsın diyenler oldu,  Kim-
se ses çıkarmıyor sen niye çıkarıyor-
sun diyenler oldu ama Yılmaz Şahin
haklılığına güvendi ve kazanacağını
dosta düşmana gösterdi.

Direnişe ilk saldıranlar beklendi-
ği üzere Çerkezköy polisi oldu.

Ardından fabrikanın özel güven-
lik görevlileri saldırdılar. Ama gücü-
nü meşruluğundan ve haklılığından
alan Yılmaz Şahin’i yıldıramadılar.

Koca bir fabrikaya, büyük ser-
mayeye karşı tek bir işçinin direne-
meyeceğini düşünenlere, direnişi sa-
yılara hapsedenlere Yılmaz Şahin’in
zaferi ders olmalıdır.

En büyük güç haklılık ve meşru-
luktur. En büyük güç kendine gü-
venmek, ısrarlı ve kararlı olmaktır.
Yılmaz Şahin’in zaferi bunu bize bir
kez daha göstermiştir. Tıpkı Türkan
Albayrak’ın direnişinde olduğu gibi,
tıpkı Cansel Malatyalı’nın direnişin-

de olduğu gibi... Tek kişiydiler ama
kazandılar.

Onlara zaferi kazandıran Dev-
rimci İşçi Hareketi’nin ideolojisi ve-
perspektifidir. Devrimci İşçi Hareketi
direnişin er ya da geç kazanacağına
inanır. Bu inançla mücadele eder.

Yılmaz Şahin’in zaferi yılgınlığın,
teslimiyetin kol gezdiği günümüzde
bir kez daha umut ışığı olmuştur. İş-
ten atılan, hakları gasp edilen, asga-
ri ücrete sefalet ücretine mahkûm edi-
lenlere umut olmuştur.

Artık direnişleri büyütme hepi-
mizin görevidir. Direnişleri ortak-
laştırma hepimizin görevidir. Bu bun-
dan sonraki saldırılara da barikat
olacaktır" denildi.

DİRENEN EMEKÇİLER KA-
ZANACAK!

Yılmaz Şahin haklarını kazandığı
eyleminden sonra basına ve halka di-
renişe başlama sürecini ve direniş bo-
yunca karşılaştığı baskıları anlatan bir
açıklama yaptı.

Şahin yaptığı açıklamada; 
Tekirdağ Çerkezköy Doluca Şarap

Fabrikası’nda 3 yıldır çalışmakta-
yım. 11.02.2013 tarihinde işçilere
yapılan ücret artışını kabul etmedim.
Yapılan ücret artışı sembolikti, hayat
şartlarının çok gerisindeydi. Bunu

idareye sürekli tekrarladım,
haklarımı istemem verilene razı
olmamam fabrika yönetimini ra-
hatsız etmiş olacak ki gerekçe-
ler üreterek (iş yavaşlatma)
üzerimde baskılar oluşturmaya
başladılar. Bir süre sonra raporlu
olduğum halde tutanaklarla, ih-
tarnamelerle işi aksattığımı söy-
lediler, kısa bir süre sonra da
hiçbir hakkımı, vermeden beni

işten çıkardılar. Bu haksızlığı kabul
edemezdim.

Emeğim, alın terim namusumdur
onlara bırakmayacağım, sahip çıka-
cağım. Ve öylede yaptım. İşten çıka-
rıldığım 13.03.2013 tarihinden iki
gün sonra 15.03.2013 tarihinde Do-
luca Şarap Fabrikası’nın önünde ça-
dır kurarak direnişe başladım. Dire-
nişimin ilk gününden itibaren Çer-
kezköy emniyeti ve Çetin Güvenlik
tarafından baskı ve gözaltlılarla yıl-
dırılmaya çalışıldım. Yaptığım eyle-
min meşruluğuna inandığım için bas-
kılar beni yıldıramadı. Çünkü dire-
nenin kazanacağını gösteren somut ör-
nekler vardı. Benim gibi tek başına di-
renen Türkan Albayrak ve Cansel Ma-
latyalı ablalarım, Roseteks, Hey Tek-
sil ve Darkmen işçisi arkadaşlarım ka-
zanımlarıyla öğretiyorlardı. Diren-
dim ve kazandım. Direnişimin 36 gü-
nünde tüm haklarımı kazanarak çadır
eylemini sonlandırdım. Ve buradan iş-
veren tarafından benim gibi mağdur
edilen diğer arkadaşlarıma şunu be-
lirtmek isterim ki HAK VERİLMEZ
ALINIR. Direnişim boyunca beni
yalnız bırakmayan demokratik ku-
rumlara, dostlarıma, ailemize ve Çer-
kezköy halkına teşekkür ediyorum.

Çerkezköy Doluca Şarap
Fabrikası’nda Hiçbir

Sosyal Hakkı Verilmeden
İşten Atılan Yılmaz Şahin
Direnişinin 36. Gününde

Zaferi Kazandı

DİRENEN KAZANIR SONUNDA
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Yine bir 1 Mayıs arifesindeyiz. Ve yine işçi düşmanları
tehditler savurarak halkı tedirgin etme 1 Mayıs’a katı-
lımı düşürmeye çalışmaktadır. Devrimcilerin, işçilerin,
emekçilerin kanı, canı pahasına bedel ödeyerek kazan-
dığı Taksim Meydanı’nı tekrar gasp etmek istemektedir. 

Yıllarca Taksim Meydanı’nı gasp etmişlerdir. Her tür-
lü ahlaksızlığın yapıldığı adına eğlence denilen kon-
serlere, polis kutlamalarına vs. izin verilirken halka ka-
patıldı. İşçileri emekçilere yasaklı alan oldu. Bizim ola-
nı bizim dışımızda herkese açarken biz girmek istedi-
ğimizde şehirde OHAL ilan edildi. Halk düşmanları İs-
tanbul’u tekrar tekrar işgal etti. Yılmadık, tüm satıl-
mışlara işbirlikçi sendikalara, dönek, ikiyüzlü re-
formizme, oportünizme rağmen bizim olan 1
Mayıs Meydanı’nı oligarşinin elinden ca-
nımız kanımız pahasına aldık. Bugün tek-
rar inşaat harfiyat yalanlarıyla elimizden
alınmak gasp edilmek istenmektedir. 

Asla Vazgeçmeyeceğiz!
Tarih 1 Mayıs Meydanı’na büyük bir an-

lam yüklemiştir. 1 Mayıs Meydanı halk için sı-
radan bir meydan değildir. Devrimciler alanı faşiz-
min elinden almak için yıllarca her 1 Mayıs’ta şehitle-
re söz vermişlerdir. Dalcı’ların mezarları başında and iç-
mişlerdir. O meydan ve o meydana giden yollar yıllar-
ca oligarşi tarafından kana bulanmıştır. Akan her dam-
la kanımızda yeminimiz, andımız, kinimiz daha da bü-
yümüştür. 
İşte devrimciler için, emekçiler için, halkımız için 1

Mayıs Meydanı’nın anlamı budur. Bugün inşaat, harfi-
yat yalanlarıyla bizleri 1 Mayıs Meydanı’ndan vazge-
çirmeye çalışanlar. Sadece kendilerini kandırırlar. Biz-
ler basın emekçileri olarak 1 Mayıs Meydanı’ndan asla
vazgeçmeyeceğiz. 

Tüm Basın Yayın Emekçileri 
Yürüyüş’ün Kortejinde Yürüyelim 

Biz Yürüyüş dergisi 1 Mayıs’ta Halk Cephesi safla-
rında; İrfanlardan, Enginlerden aldığımız mirası anlımızın
akıyla taşıyarak yürüyeceğiz. Gazeteciler, muhabirler,
tüm basın emekçileri, Sizleri de 1 Mayıs’ta Halk Cep-
hesi saflarında Yürüyüş dergisi kortejinde yerinizi almaya
çağırıyoruz. 

AKP iktidara geldiğinden bu yana halkın tüm kesi-
mine olduğu gibi sürekli olarak gazetecilere de saldırı-
yor. Muhabirlere, köşe yazarlarına, yayın yönetmenle-

rine kısacası tüm basın emekçilerine aralıksız
saldırıyor. Ya benim medyam benim gaze-

tecim, muhabirim olacaksın ya da işsiz
kalacaksın aç kalacaksın. Olmadı tu-
tuklanacaksın diyor. Bugün yetmişin
üzerinde devrimci demokrat gazeteci
tutuklu. Yürüyüş dergisinin yazı işle-

ri müdürü ve 3 muhabiri tutuklu. Der-
gimizin istisnasız iki sayısından biri

hakkında toplatma çıkarılmakta her sayısına
ise kesin olarak davalar açılmaktadır. Doğruyu

gerçeği yazan tüm yayınlara böyle yapılmaktadır. AKP
kendisi gibi yalancı, üçkağıtçı, para için her şeyi yapan
gazeteciler olmamızı istiyor. Biz ise onurumuzla mes-
leğimizi yapabilmek, gerçekleri yazmak istiyoruz. Fa-
şist AKP’nin bu zulmüne dur demek için, emeğimiz için,
hakkımız için, mesleğimizi onurumuzla yapabilmek için,
sansüre, yasaklamalara, toplatmalara, yayın durdurma-
lara karşı. İş güvencemiz için, sağlık güvencemiz için,
örgütlenmek için 1 Mayıs’ta 1 Mayıs Meydanı’na Halk
Cephesi saflarında Yürüyüş’ün kortejinde yürüyelim bü-
tün halkların kurtuluşu için Umudun sloganlarını hep bir-
likte haykıralım. 

Bırakın İnşaat Harfiyat Demagojilerini Mayın Alanı da Olsa
1 Mayıs’ta 1 Mayıs Meydanı’nda Olacağız! 
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Direnerek Kazanacağız
Hakları gasp edilerek işten çıkar-

tılan ve direnerek haklarını alabilme
mücadelesi vermeyi tercih eden Hey
Tekstil ve Kazova Triko işçileri, 20
Nisan günü Taksim Meydanı’nda bir
araya geldiler. 

Önlüklerini giyip pankartlarını
açan işçiler, İşçiyiz Haklıyız Kaza-
nacağız, Hey Tekstil İşçisi Yalnız
Değildir, Kazova İşçisi Yalnız De-
ğildir,  Direnen İşçiler Onurumuzdur
sloganları eşliğinde Galatasaray Li-
sesi’ne doğru yürüyüşe başladılar.
Mango mağazası önüne gelindiğinde

Hey Tekstil işçilerinin alacaklarından
sorumlu olduğunu anlatan konuşma-
lar yapılarak Mango protesto edildi.
Ayrıca halktan da ürün almayarak di-
renişe destek olunması istendi. On da-
kika süren eylemin ardından tekrar
yürüyüşe devam edilerek Galatasaray
Lisesi önüne gelindi. 

Hey Tekstil işçileri; patronları
Aynur ve Süreyya Bektaş’a karşı
435 gündür direndiklerini, defalarca
polis tarafından saldırıya uğramalarına
rağmen hala ilk günki kararlılıkla de-
vam ettiklerini ve haklarını alana
kadar mücadelelerini sürdüreceklerini

söylediler. 
Ardından sözü Kazova işçileri

sözü alarak; patronları Ümit ve Mus-
tafa Umut Somuncu’dan gasp ettik-
leri hakları alana kadar mücadelele-
rine devam edeceklerini söylediler.
Ayrıca ortak mücadelenin önemine
vurgu yaparak direnen tüm işçilerin
ortak hareket etmesi gerektiğini söy-
lediler. 

Direnen işçilerin kortejinde yürü-
yen ve onları hiç yalnız bırakmayan
şair Ruhan Mavruk işçiler için “Çöp
Toplayan Kadının Elleri” adlı şiirini
okudu.



Tutsak Kamu Emekçileri Cep-
heli Memurlar yalnız bırakılmadı.
Eylemlerle sahip çıkıldı. 

FAŞİZME KARŞI DEMOK-
RASİ, HAKSIZ TUTUKLAMA-
LARA KARŞI ADALET İSTİ-
YORUZ

Bu Topraklarda Gerçek Bir De-
mokrasi İçin Mücadele Etmenin
Zor, Bedelinin de Ağır Olduğunu
biliyoruz.

19 Nisan 2013 tarihinde Mer-
sin’de saat 12.30’da Mersin pos-
tahane önünde KESK’e yönelik
baskınlar ve KESK’li tutsakların
serbest bırakılması istemiyle eylem
yapıldı. Mersin Halk Cephesi’nin
de destek verdiği eyleme 16 kişi
katıldı. Eyleme “Devrimci Tut-
saklar Onurumuzdur!” sloganı atıl-
dı. Açıklamanın ardından arkadaş-
ları KESK’li tutsaklara toplu olarak
kart gönderdi.

Gözaltılar Tutuklamalar
Baskılar Bizi Yıldıramaz
Ankara

Ankara’da, 19 Nisan günü Yük-
sel Caddesi’nde toplanan KESK’li-
ler “KESK’li Tutuklular Serbest
Bırakılsın” pankartı arkasında el-
lerinde tutuklu KESK’lilerin fo-

toğrafları ile yürüyerek Sakarya
Caddesi’ne geldi. Yürüyüş sıra-
sında, “Gözaltılar Tutuklamalar
Baskılar Bizi Yıldıramaz”, “Emek-
çiyiz Haklıyız Kazanacağız”,
“Komploları Boşa Çıkartacağız”,
“KESK’li Tutsaklar Onurumuzdur”
sloganları atıldı.

Sakarya Caddesi’nde basın
açıklaması yapıldı. Açıklamada,
tutuklanan üyelerin serbest bıra-
kılması istendi. 100 kişinin katıldığı
eylem yine sloganlarla sona erdi. 

19 Nisan günü Kızılay YKM
önünde toplanan Büro Emekçileri
Sendikası (BES) üyeleri ise
“KESK’li -BES’li Tutuklular Der-
hal Serbest Bırakılsın” pankartı
arkasında ellerinde tutuklu BES’li-
lerin fotoğrafları ile Kızılay Pos-
tahanesi önüne kadar yürüdüler.
Burada bir açıklama yapan BES
üyeleri, iş güvencelerinden vaz-
geçmeyeceklerini vurguladılar ve
19 Şubat baskınlarının bir tesadüf
olmadığını ifade ettiler. 

Sendikaların da AKP tarafından
baskı altına alınmaya çalışıldığı
belirtildi. Eylemde, tutuklanan üye-
lerin serbest bırakılması istendi.

Tutsak KESK’lilere kart gön-
derilmesinin ardından 35 kişinin

KESK Üyesi Kamu Emekçileri Cepheli Tutsaklara Özgürlük!

Devrimci Memur Tutsaklar
Onurumuzdur!

19 Nisan Mersin’de:
“Devrimci Tutsaklar
Onurumuzdur!”

 19 Nisan Ankara’da:
“Gözaltılar, Tutuklamalar
Baskılar Bizi Yıldıramaz,
"Emekçiyiz Haklıyız
Kazanacağız", "Komploları
Boşa Çıkartacağız!"

19 Nisan Ankara’da Kızılay
Postahanesi Önünde
BES’liler: “KESK’li - BES’li
Tutuklular Derhal Serbest
Bırakılsın!”

 20 Nisan günü KESK’li
Tutsak Aileleri tarafından
Ankara Eğitim-Sen 1 No’lu
Şube’de kahvaltı yapıldı!

 23 Nisan İstanbul Bakırköy
Hapishanesi Önü: Kamu
Emekçileri Cephesi
Tutsaklarının Çocukları
Yakınlarının Özgürlüğünü
Haykırdı!

Ankara İstanbul
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katıldığı eylem sona erdi. 

20 Nisan günü KESK’li Tutsak Aileleri tarafından
Ankara Eğitim-Sen 1 No’lu Şube’de kahvaltı yapıldı.

Kahvaltı düzenlemenin suç olduğu bu dönemde kahvaltıya
17 kişi katıldı. Aileler kahvaltı da tutsaklarla ilgili süreç
üzerinden sohbetler ettiler. Kahvaltının ardından KESK’li
Tutsak Aileleri tarafından “Faşizme Karşı Demokrasi,
Keyfi Tutuklamalara Karşı Adalet İstiyoruz” kampanyası
çerçevesinde Yüksel Caddesi’nde eylem yapıldı. Eylemde,
memurların örgütlülüklerinin iktidar tarafından yasadışı
gibi gösterilmeye çalışıldığı ifade edildi. Devamında,
“Çünkü AKP’ye hizmet etmeyen, biat etmeyen politikalarına
kanıp akil adam olmayan insanların, bu ülkenin bağımsızlığı
için mücadele eden insanların hepsi terör örgütü üyesi
ilan ediliyor” denildi. Tutsakların resimlerinin taşındığı
eylemde KESK örgütleme sekreteri Akman Şimşek’in
hapishaneden yazmış olduğu mektup ve Bülent Koç tara-
fından yazılan şiir okundu. Eyleme 45 kişi katıldı.

Kamu Emekçileri Cephesi
Tutsaklarının Çocukları Yakınlarının
Özgürlüğünü Haykırdı

Kamu Emekçileri Cephesi ve tutsak çocukları 23 Ni-
san’da anne ve babalarının tutuklanmaları ile ilgili
Bakırköy Özgürlük Meydanı’nda bir eylem yaptılar. 

Daha sonra tutsak öğretmen Aşur Emir’in yeğeni
"Kapıları Çalan Benim" şiirini okudu.

Nurcan Yılmaz’ın kardeşi yaptığı açıklamada da ab-
lasının yeğenlerinin gözü önünde gözaltına alındığını,
neyle suçlandığı dahi belli olmadan, günlerdir diğer ar-
kadaşlarıyla birlikte tutuklu bulunduğunu, gittikleri
emniyet müdürlüğünde ailelerini sorduklarında saldırıyla
karşılaştıklarını belirtti. “AKP’ye söylüyoruz bizi yıldı-
ramazlar. Onları sahiplenmeye devam edeceğiz” dedi.

Acun Karadağ’ın kızının yazdığı mektubu ise Dursun
öğretmenin kızı Deniz okudu. 

Eylemde, “Gözaltılar, Tutuklamalar, Baskılar Bizi
Yıldıramaz”, “KESK’li Tutsaklar Serbest Bırakılsın”,
“Emekçiyiz Haklıyız Kazanacağız”, “Devrimci Memurlar
Onurumuzdur” sloganları atıldı.

70 kişinin katıldığı eylem Grup Yorum’dan Dilan
Balcı ve çocukların söylediği Çav Bella’yla devam etti.
Ardından çocuklar ellerindeki balonları bırakarak, tutsak
olan anne ve babalarına gönderdiler.

Ankara

Ankara

İstanbul

İstanbul İstanbul
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Uluslararası sempozyum için Bul-
garistan’dan gelen, kendi ülkesinde
sosyalizmi de yaşamış olan Anna
Grigova, Halk Cephesi’nin kolektif
çalışmasını, 550 Bin kişilik Grup
Yorum konserinde halkın sahiplen-
mesini görünce… Okmeydanı, Gazi,
Çayan, Küçükarmutlu mahallelerinde
bir hafta kalınca, aynen böyle söyledi;
“İşte sosyalizm böyle bir şey” “Böy-
le kaç mahalleniz var? Devrim işte
böyle olacak. Zor değil yeniden
devrim olabilir, sizin halkınızda
bu umut var”

Bu sene uluslararası sempozyuma
katılan delegeler daha önce defalarca
gelmiş olmalarına rağmen, ülkemiz-
deki devrimci mücadelenin halkla
olan bağını görünce hayran kaldılar.
14 - 19 Nisan 2013 tarihleri arasında
yapılan “Uluslararası Eyüp Baş
Emperyalist Saldırganlığa Karşı
Halkların Birliği Sempozyumu”
bu yanıyla da öğreticiydi. Halk Cep-
hesi'nin düzenlediği sempozyumda,
örgütler yeni deneyimler kazanarak

gücünü arttırdı. Dünyadaki en ileri,
devrimci örgütlerinin temsilcileri ka-
tıldı sempozyuma. Onlarca yıllık ör-
gütler olmalarına rağmen, “Siz nasıl
başarıyorsunuz, halk komiteleri
nasıl bir şey” diye soruyorlardı. 

Önceki yılların deneyiminden yola

çıkarak, bu yıl, sempozyum devrim-
cilerin oturduğu mahallelerde yapıldı.
Gelen konukların büyük bir kısmı
bu mahallelerdeki, halkımızın evle-
rinde ağırlandılar. Sempozyum top-
lantıları, seminerleri, Nurtepe Çayan
Mahallesi’ nde, Hüseyin Aksoy Par-
kı’nda yapıldı. Parkın ortasına, büyük
bir çadır kuruldu, çadırın içine san-
dalyeler dizildi, elektrikli ısıtıcılarla
çadır ısıtılmaya çalışıldı. Parkın çev-
resine flamalar, pankartlar asıldı. Kü-
çükarmutlu’da toplantı yaptılar, Ok-
meydanı’nda Sibel Yalçın Parkı’nda
konser izlediler. Gazi Mahallesinde
şehitlerin mezarlarını ziyaret ettiler. 

Gidilen her mahallede, halkın il-
gisiyle karşılaştılar, Halk Cephelilerin,
halkla olan güçlü bağlarını kendi
gözleriyle gördüler. Bu yüzden, sem-
pozyum vb. toplantıların, illa otel
ya da ona benzer büyük salonlarda
yapılması gerektiğini düşünenlere,
bu yöntemin ne kadar doğru olduğunu
pratikte gösterdi. Önceki yıllarda de-
falarca anlatılmasına rağmen, ülke-

ULUSLARARASI SEMPOZYUMA KATILAN HEYET HALKÇI YÖNTEMLERİMİZE
HAYRAN KALDI; ‘İŞTE SOSYALİZM BÖYLE BİR ŞEY’

Halk En İyi Öğretmendir
Halkla Birlikte, Halkın İçinde;

Devrimi Örgütlüyoruz!

Uluslararası heyet de, kısa
sürede bu yaşamın bir
parçası haline geldi.
Önceleri misafir gibi

davrananlar, sofraları
kurmaya başladı,

tencerelerin başına
geçerek yemek dağıtmaya
başladı. Bu sempozyumun

nasıl büyük emeklerle
hazırlandığını kendi
gözleriyle gördüler.

Kendileri de bu yaşamın
bir parçası oldular. 
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mizdeki devrimci
mücadeleyi yeterin-
ce anlamamışlardı,
devrimci mücade-
lenin gücünü, halkın
dayanışmasını, ulus-
lararası heyetler
görmüyordu. Defa-
larca anlatılmasına
rağmen, hissetmemişlerdi. Bu sene,
yaşadılar, gördüler… Umudun
bitmediğini, tam tersine ülkemizde
çok güçlü olduğunu gördüler. 

“Konserden sonra,
devrimin olabileceğini
hissettim, gerçekten
inandım”

Sempozyum ilk olarak 14 Nisan
Grup Yorum’un Bağımsızlık Kon-
seri ile başladı. Bütün heyet, böyle
bir birlikteliği, böyle bir gücü ilk
defa görüyordu. 550 bin kişilik
halk korosu, uluslararası heyetin
duygularını, düşüncelerini sarstı.
Bu kadar insan nasıl toplandı, nasıl
bu kadar güçlü birlik kurdunuz
diye sordular. Halk komitelerini
anlamak istediler. Alana nasıl bu
kadar kitle taşıdınız diye sordular.
“Konserden sonra, devrimin ola-
bileceğini hissettim, gerçekten
inandım” dedi heyetten bir konuk.
“Bu konserin dünyada etkisi çok
büyük olacaktır. Biz de Grup Yo-
rum konseri istiyoruz...” dedi İr-
landa’dan gelen IRA temsilcisi. 

Konserden sonra, yaşayarak
gördüler. Bu konsere nasıl bu kadar
büyük bir kitle geldi, nasıl sahip-
lendi. Önceleri anlayamıyorlardı.
Mahallelerimizde bir hafta kalınca
halkla kurulan güçlü bağları gör-
düler. Halk Cephelilerin mütevazı
yaşamı, kolektif çalışmasını gör-
düler. Önceki yıllarda ve bu sem-
pozyuma geldikleri ilk günler, bir
tatile giden, gezmeye giden, sürekli
hizmet bekleyen tatilciler gibiydiler.
Ama sempozyum için çalışanları
gördükçe, kendileri de bu yaşa-
mın bir parçası haline geldiler.
Halk Cepheliler, bir yandan sem-
pozyumda konuşmacı oluyorlardı,
diğer taraftan yemek dağıtıyorlardı,

yemeklerden sonra tabaklarını top-
luyor, ortalığı temizliyorlardı. 

Uluslararası heyet de, kısa sü-
rede bu yaşamın bir parçası haline
geldi. Önceleri misafir gibi davra-
nanlar, sofraları kurmaya başladı,
tencerelerin başına geçerek yemek
dağıtmaya başladı. Bu sempozyu-
mun nasıl büyük emeklerle hazır-
landığını kendi gözleriyle gördüler.
Kendileri de bu yaşamın bir parçası
oldular. 

Bu sempozyum
devrimcilerin
sempozyumuydu,
üşüseler de,
sızlanmadılar,
yakınmadılar

Elbette, hava çok soğuktu…
yemekler gecikti… kalınacak evlere
giderken geç kalındı… Yani birçok
sorun yaşandı. Hepsine tanık ol-
dular, hepsinin içindeydiler. Rahat
ettirilmesi gereken tatilciler değil,
devrimciler olduklarını hisseti gelen
konuklar. Bu yüzden çok üşüme-
lerine rağmen sızlanmadılar. Çünkü,
onlara anlatılmıştı, Çayan Mahal-
lesi’ndeki sempozyum çadırını ve
alanı korumak için Halk Cepheliler,
bütün gün ve gece boyu, sürekli
mahallede nöbet tutuyorlardı. Daha
çok üşüyorlardı. Mahallelerimizin
ve devrimci kurumların nasıl ko-
runduğu anlatılmıştı. Bu sempoz-
yum devrimcilerin sempozyu-
muydu, üşüseler de, sızlanma-
dılar, yakınmadılar. Önceki yıl-
larda, daha iyi koşullarda, otellerde,
iyi salonlarda toplantı yapılmasına
rağmen daha çok sızlanan, yakınan
temsilciler, bu sene tam tersine bu
zorluklara severek katlandılar. En
küçük bir şeye ihtiyaçları oldu-
ğunda, utanarak sıkılarak istediler. 
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“Biz de yürüyerek
geleceğiz”

Gazi Mahallesi’nde, mezarlığa
doğru giderken, minibüste yeterli
koltuk olmadığı için, sadece konuklar
araçla götürülmek istendi. “Biz yü-
rüyerek geliriz” dedi Halk Cep-
heliler. İrlanda ve Honduraslılar
hiç arabaya binmedi, Halk Cep-
helilerle yürüyerek gitti. Dönüşte
ise, bu defa bütün heyet, içlerinde
çok yaşlılar olmasına rağmen “Biz
de yürüyerek geleceğiz” dediler. 

Halkla olan dayanışmayı öğren-
diler, “sizden öğrenmek istiyoruz”
dediler defalarca. Halk Cephesi’ni
takip edenler de vardı aralarında.
Üst üste operasyonlar, tutuklamalar-
dan sonra sempozyum olmaz ya da
iyi geçmez diye düşünenler de olmuş.
Dayanışma ve sahiplenme için gel-
diğini söyleyenler oldu. Geldiklerinde,
önceden sempozyum toplantılarını
yürütenleri göremediler, hepsi tutuk-
lanmıştı. Daha yeni bir ekip sem-
pozyumu organize ediyordu. 

Iraklı bir konuk; “Beni en çok
etkileyen, dünyanın her tarafından
anti-emperyalistlerin bir arada ol-
ması. Bu sempozyum aynı zamanda,
sahiplenmek için ayrı bir öneme
sahipti. Geçen yıl sempozyumu ör-
gütleyen arkadaşların hepsi tutuk-
lanmıştı. Ama başka arkadaşlar ope-
rasyonlara rağmen, geçen yıldan
daha ileri bir sempozyumda ısrar
ettiler ve daha ileri bir sempozyum
oldu.” 

“Seneye yapılacak
sempozyum için, 1 hafta
önce gelmek istiyorum” 

Yine başka bir konuk; “Beni en
çok etkileyen, birşey örgütlerken ki
ısrarınız. Seneye yapılacak sempoz-
yum için, 1 hafta önce gelmek isti-

yorum. Bildiri dağıtmaktan, çadır
kurulmasına kadar hazırlığında ça-
lışmak istiyorum” diyerek etkilen-
diklerini ifade ettiler. 

İrlandalı konuk, “Ortamı gördük-
ten sonra, ne söylenirse yaparım
dedi, çünkü yapmam lazım, burada
öyle bir ortam var.” Ustalarımız çok
doğru söylemiş, “İnsan nasıl yaşarsa,
öyle düşünür” İrlandalı konuk, kendi
ülkelerinde çok küfürlü konuştuklarını
söylüyor. Ağzından İngilizce bir küfür
çıkınca, herkes aynı anda ona dön-
müş… “Burada kendimi kontrol et-
meye çalışıyorum” diyerek yaşama
uyum sağlamaya çalıştı. Halk Cep-
helilerin, halkımızla birlikte el eme-
ğiyle, gece gündüz çabaladığını gören
konuklar, kendilerini bu koşturmacaya
kaptırdılar; “Biz burada coşku ve
inanç gördük, sizin insanlarınızın
yaşamı bunun üzerini kurulu, her
işe dört elle sarılıyorlar, kendini bir
feda etme var sizde, umutlu ayrılı-
yorum.” Halk Cephelilerin yaşamı
dünyanın dört bir tarafından gelen
konukları çok etkiledi. Mesela Ça-
yandaki çadırdan görünen viyadüke,
büyük bir pankart asıldı. O anda,
kitlenin coşkusunu gördüler, hemen
herkes ayağa kalktı, sloganlar atıldı,
alkış, ıslık çalındı. O heyecanı da
gördüler. Sade, mütevazı giyimleri,
her işe el atmaları, disiplini etkiledi. 

Halk Cepheli Olmak da
Halk Cepheli’nin Misafiri
Olmak da Fedakarlık
İstiyor

Bir konuk her şeyi çok güzel
özetledi, “Halk Cepheli olmak fe-
dakarlık istiyor, Halk Cephelinin
misafiri olmak da fedakarlık istiyor,
bunu anladık” dediler. 

Sibel Yalçın Parkı’nda konuklar
için verilen konser sırasında, mahal-
leye, zırhlı polis aracı, Akrep girdiğini

gören kitle, bir
anda yukarı doğru
koşmaya başladı.
Heyettekiler, ne ol-
duğunu anlamadı-
lar, herkes yanın-
dakine soruyordu.
Mahalleyi, konuk-

ları korumak için kitlenin nasıl cüretli
bir şekilde hareket ettiğini gördüler,
hiçbir çağrı komut, slogan yoktu.
“Mahalle’ye akrep girmiş” lafını du-
yan yukarı doğru koşmuştu. Polis
saldırsaydı ne yapacaktınız diye so-
ranlar oldu. Çok sakin bir şekilde
anlatıldı, “Çatışma başka yöne çeki-
lirdi, buradaki konser devam ederdi”
diye anlattılar. İrlandalı, Lübnanlı
konuklar, Bulgar gençler, “Biz de
çatışmak istiyoruz” dediler. 

“Hadi! dediğinizde
insanlar geliyor, bu bağı
nasıl kurdunuz”

Halk Cephelilerin, halkla olan
bağı bütün heyeti şaşırttı. Küçükar-
mutlu’da Cemevi’nde toplantı yap-
tılar, Çayan’da her sokakta selam
veren, işe el atan halkı gördüler.
Cemevi yerini açmış, Okmeydanı’na
geldiklerinde, bir kafede yemek ye-
diler, mahallede halkın içinde dev-
rimcilerin, halka bağını gördüler…
Halktan insanlar gelip ihtiyaçları so-
ruyor… İrlandalı; “Hadi! dediğinizde
insanlar geliyor, bu bağı nasıl kur-
dunuz” diye sordu, bütün bunlara
tanık oldular. Yıllardır, bize normal
gelen, tanık olduğumuz, alıştığımız
bu yaşam bütün heyeti etkiledi. 

“Uyum sağlayacaklarını düşün-
müyorum.” diyen, sempozyumun ça-
dırda yapılmasını doğru bulmayanlar
da vardı. Onların düşünceleri de,
sempozyum sonunda tamamen de-
ğişti. Halkla birlikte, halkçı yöntem-
lerle sorunları çözmenin değiştirici
gücünü gördüler. Her şey para değil.
Her şey büyük klimalı rahat salonlar
değil. 

“Neden size bu kadar
güveniyorlar?”

Öğrenmek istedi konuklardan biri,
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halk neden Halk Cephelilere bu kadar
güveniyor. Yine halktan insanlar ce-
vap verdi, “Hırsızlık olduğunda, ev-
lerimiz yıkılmak istendiğinde onları
yanımızda gördük, halka zarar veren
bir eylem yapmıyorlar, özen göste-
riyorlar… ilkeli kurallı yaşıyorlar…
disiplinliler…” 

“Çok Fazla Kadın Var,
Etkilendik”

Nepal’den gelen konuk, kendi ül-
kesini anlattı, birçok yanıyla ülke-
mizle benzerliği olduğunu gördük.
Ama Nepal’de devrimci mücadele
kadınlar yokmuş, feodal bağlar güç-
lüymüş. Bunu nasıl başardınız, diye
sordu. “Çok fazla kadın var, etkilen-
dik” dediler. Ülkemde buna ilişkin
bir şeyler yapmak istiyorum dedi. 

Sanatın gücünü gördüler, devrimci
sanatçıların mütevazı yaşamını gör-
düler, ifade edenler oldu. “Sizde hep
bir görev değişimi var, Yorumcular
tutuklandı, ama sahnede yeniler
vardı bu sene. Sanatçılarınız popülist
değil, kimse kendini öne çıkarmıyor...
hep yanımızdaydılar…” Konser gö-
rüşmelerine başlayanlar oldu, ken-
dilerinin de, kültür ve sanata önem
vermeleri gerektiğini anladıklarını
söylediler. 

Halk Cephesi’nin bütün ülkelerin
devrimcilerini bir araya getirebildiğini
gördüklerinde etkilendiler. Gelen ko-

nukların başka ülkelerden haberleri
yoktu. Suriyeliler, “Bizi bizden daha
iyi anlattınız, her şeyi çok iyi bili-
yorsunuz” dediler. İlk başta gelen
heyetler, Suriye için, ortak eylem
kararı almak istemediler, çünkü bil-
miyorlardı. “Suriye’de kardeş kardeşi
vuruyor, ABD’de seyrediyor” genel
olarak böyle anlıyorlarmış. Gelen
konuklara Suriye anlatıldı, Suriyeliler
de anlattı. Halk Cepheliler “Biz bili-
yoruz, gidiyoruz öğreniyoruz, em-
peryalistlerin televizyonlarına kan-
mıyoruz. Devrimci örgütlerle ilişki
içine girerek öğreniyoruz” dediler.
Ardından, bütün örgütler ortak eylem
alınması gerektiğine ikna oldular. 

“Burası büyük aile,
gitmek istemiyorum”

Nihayetinde, misafirperverlikten
etkilendiler, Suriyeli, giderken ağladı.
Hep bencil diye anlatılan Almanlar,
ilk geldiklerinde ayrı yemek yerken,
birkaç gün içinde çok değiştiler.
Aldıkları gözlemeyi elden ele do-
laştırmaya başladılar. Birlikte ka-
labalıkta, paylaşarak yemek ye-
menin hazzını yaşadılar. “Burası
büyük aile, gitmek istemiyorum” de-
diler.

“6 gün içinde, 40 yıllık
dost gibiydik”

Iraklı konuk; “Beni en çok etki-
leyen, 6 gün içinde, 40 yıllık dost gi-
biydik. Bizler ayrı ülkelerden, ama
aynı ruha ve bilince sahip insanlarız.
Dayanışma beni çok etkiledi” dedi.
Bu yıl yapılan sempozyum, tartışılan
konuların yanında, Halk Cephelilerin
yaşam biçimiyle de örnek oldu dünya
halklarına. İnançlarını tazelediler,
umutlarını büyüterek döndüler ülke-
lerine. “Hepimiz birimiz, birimiz he-
pimiz için” duygusunu, onlarca ülke-
den gelen konuklara da hissettirdiler.
Aynı dilleri konuşmasak da, ezilen
dünya halklarının temsilcileri, halk
sofrasında kardeşliği yaşadı, emper-
yalizme karşı birlikte mücadele edi-
lebileceğine olan inancımızı büyüttük. 

Kırıklar 2 No’lu F Tipi Hapishanesi'nde tutuklu bu-
lunan özgür tutsaklar; Ahmet Alpözel, Fikret Kara,
Yusuf Dut, Emir Öztürk, Mustafa Özüsağlam, Ahmet
Doruk Turhan, Mert Toka, Binali Çelik, Gökhan Çoban
saldırıya uğradı. 

F Tipi hapishanelerde dayatılan keyfi uygulamalar
ve hak ihlallerine karşı direnen ve kapı dövme eylemi
yapan özgür tutsaklar havalandırmaya çıkartılarak
saldırıya uğradılar. Dört gün de süngerli odada bekletildiler.
Ayrıca hapishane müdürü Necmi Üçler “zaten sizin su-
yunuzu sıkmak isteyen birkaç kişi var, onları zor tutu-
yorum...” diyerek tehdit etmiştir.

Tutsak aileleri işkence yapan ve işkence yapanlara
göz yuman hapishane müdürü Necmi Üçler'i uyararak;
tutsakların başına gelecek her türlü şeyden kendisinin
sorumlu olacağı açıklandı.

Tecrite Karşı Mücadele Platformu (TKMP), 22 Nisan
günü saat 13.00’de Bakırköy Kapalı Kadın Hapishanesi
önünde yaptığı eylem ile görüş hakkı sınırlandırmasını
protesto etti. 

Hapishane önünde bir araya gelen platform bileşenleri
“Tecrite Son!” yazılı pankart açtı. “Tecrite Son!”, “Hasta
tutsaklar Serbest Bırakılsın!”, “Görüş Hakkı Engelle-
nemez!”, “Mete Diş'e Özgürlük!” sloganlarının atıldığı
eylemde, basın metnini Bahar Dikme okudu.

Açıklamada hapishanelerde keyfi saldırıların yeni
biçimlerde sürdürüldüğüne vurgu yapıldı. 

Tedavi, sohbet, kitap, görüş hakkı üzerindeki engel-
lemeler ile tecritin artırılarak uygulandığına işaret edilen
eylemde: “Kitap sınırlamasıyla, fiziki imha, arkadaş
görüş sınırlamasıyla, devrimci tutsakları teslim almaya
çalışıyorlar” denildi.
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3. GÜN
“Ülkenin işgali direnişi yaratır.

Ama zihnin işgali rıza getirir, müca-
delemizi atıl hale getirir” Eyüp Baş
Emperyalist Saldırganlığa Karşı Halk-
ların Birliği Sempozyumu üçüncü
gününde “Emperyalizmin Yozlaşma
Saldırısı ve Sanat Cephesi Oluşturma
Görevi” oturumuyla başladı. Grup
Yorum üyesi İnan Altın’ın sunumuyla
yapılan oturma konuşmacı olarak,
yönetmen Semir Aslanyürek, Ezel
Akay, Filipinler’den Dan Borjal, İtal-
ya’dan Luca Manunya, Hindistan’dan
yönetmen Nilanjan Dutta katıldı.

Emperyalizmin sadece silahlarla
saldırmadığını belirten İnan Altın,
gizli işgalin en büyük silahlarından
birinin sanatı kullanmak olduğunu
söyledi. Altın buna karşı bizim ne
yapmamız gerektiğinin tartışılması
gerektiğini ifade etti. 

Hindistan’dan gelen Manik Muk-
herjee Sovyetler’in dağılmasının ar-
dından saldırıların artdığını belirtti.
Askeri-ekonomik saldırıların halk
tarafından fark edilebildiğini ve tepki
gösterdiğini söyleyen Mukherjee
“Ancak kültürel saldırı çok daha teh-
likelidir ve insanı içten içe çürütür”

dedi.

Filipinler’den katılan Dan Borjal,
ülkesinin 300 yıl İspanyolların sö-
mürgesi altında kaldığını, fakat İs-
panyolcayı sadece işbirlikçilerin ko-
nuştuğunu ifade etti. ABD’nin daha
akıllıca hareket ettiğini söyleyen Bor-
jal, “Öğretilen dil İngilizceydi. Hal-
kımızın Amerikalılar gibi düşünüp
hareket etmesini sağladılar. Emper-
yalistler ilk olarak Filipinler’e gemiler
dolusu öğretmen gönderdiler” dedi.

Ezel Akay ise bir sosyalistin gö-
revlerinden birinin de yeryüzünde
yaşayan insanların hepsinin sanatçı
olmasını sağlamak olduğunu söyle-
yerek konuşmasına başladı. Akay
yaratıcı deneyimlerle karşı eyleme
geçmek gerekliliğini belirtti.

İtalya’dan konuşan Luca Manunya
İtalya’da çevre ile ilgili yaşanan so-
runları anlattı.

Hindistanlı yönetmen Nilanjan
Dutta “Ülkenin işgali direnişi yaratır.
Ama zihnin işgali rıza getirir, müca-
delemizi atıl hale getirir” dedi.

Son olarak konuşan yönetmen
Semir Aslanyürek sanatın sınıfsal
bir nitelik taşıdığını söyledi. Aslan-
yürek, “Devrimci sanat vardır. İn-

sanlara iyiyi propaganda eden, kö-
tülükleri ortaya koymaya çalışan sa-
nattır” dedi.

Sempozyumun üçüncü gününde
“Emperyalizmin Kültürel Saldırıları
ve Sanat Cephesini Oluşturma” otu-
rumunun ardından, Guane’dan katılan
Servais Alphonse ve Rojmand Char-
lotte ülkelerinin Fransa tarafından
sömürüsüne karşı mücadelelerini an-
lattılar.

Servais Alphonse Orta Doğu’da
ve dünyanın diğer ülkelerinde yaşa-
nanlara duyarlı olduklarını fakat
kendi ülkelerinde yaşananlardan kim-
senin haberdar olmadığını söyledi.
Kendilerini bir kimlik kartı yaptık-
larını söyleyen Alphonse bu kimlik
kartının tanınmasını istediklerini is-
tedi. Devamında Fransa’nın kendi
ülkelerini işgal ettiğini söyleyerek,
nehirlerinin kendi halklarına yasak-
landığını, zenginliklerini kullanama-
dıklarını ifade etti.

Raymond Charlotte ise kendile-
rinin her türlü insan hakkı ihlaline
karşı mücadele ettiklerini, Guane İn-
san Hakları Derneği olarak illegal
bir yapı olduklarını söyledi. Charlotte
“Biliyoruz ki aramızdaki uzaklığa
rağmen sorunlarımızı çözebiliriz.

Emperyalizme Karşı Gücümüz Enternasyonalist
Birliğimizdir! Halkların Birliğini Yükseltelim,
Emperyalizme Karşı Direnişi Örgütleyelim!

4. Eyüp Baş Emperyalist  Saldırganlığa Karşı Halkların
Birliği Sempozyumu 3. ve 4. Gününde de Devam Etti

Amerikan Konsolosluğu önünde delegelerin yaptığı eylem...
Delegeler Gazi Mezarlığı’nda bir anma gerçekleştirip

şehitlerimizin mezarlarına karanfil bıraktılar
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Orta Doğu’daki zorluklara karşı
mücadele edebiliriz” dedi.

Verilen aranın ardından ikinci
oturuma geçildi. Emperyalizmin
sosyalist basına yönelik baskısı ve
sansür konulu oturumda ilk olarak
Dilan Balcı bir konuşma yaptı. 

Kültür merkezlerinin basıldığını,
çalışanlarının işkenceyle gözaltına
alınıp tutuklandığını belirten Balcı,
iktidarın yalanlarını basının nasıl
servis ettiğini anlattı. Ülkemizde
burjuva basın yoluyla yapılmak is-
tenenin zihinleri teslim almaya ça-
lışmak olduğunu söyleyen Balcı,
“Biz ise zihinleri açmak, gerçekleri
anlatmak istiyoruz” diyerek sözü
Suriye’den gelen Salem Mustafa’ya
verdi. 

Yaşadıkları saldırıların ardından
emperyalizmin basın üzerinde ne
kadar etkili olduğunu gördüklerini
söyleyen Mustafa, Türkiye’den Su-
riye’ye gelen teröristlerin yaptıkları
katliamların Suriye Ordusu tara-
fından yapılmış gibi gösterildiğini
vurguladı.

“Savaşı yeni yeni öğreniyoruz.
Ama Türkiye halklarının Suriye’de-
ki gerçeklere aç olduklarını bili-
yoruz” diyen Mustafa, gerçekleri
yazan pek çok gazetecinin de iş-
birlikçiler tarafından katledildik-
lerini söyledi.

Son olarak Yürüyüş dergisi adı-
na Ali Ekber Kalender bir konuşma
yaptı. Ülkemizdeki devrimci basın
geleneğini sürdürdüklerini söyleyen
Kalender, bunun bedeli olduğunu
bildiklerini ve ne yaparsa yapsınlar
gerçekleri halka anlatmanın bir yo-
lunu bulacaklarını ifade etti.

Kalender, Yürüyüş dergisinin
dört çalışanının tutuklu olduğunu
ve bunlardan Musa Kurt’un tutuk-
lanma gerekçesinin “Eylem sıra-
sında polisin fotoğrafını çekmek”
olduğunu belirtti, dergi yazı işleri
müdürüne açılan davaları dile ge-
tirdi.

“Bizim yayın anlayışımız M-
L’nin doğruluğunu anlatmaktır. Ku-
rulduğumuzdan beri bunu anlatı-
yoruz” diyen Kalender, ideolojik

mücadelenin süreklilik arz ettiğini
ve devrimci basın olarak da sürekli
bu mücadeleyi verdiklerini söyle-
di.

Oturumun ardından Grup Yo-
rum konserini dinlemek için Ok-
meydanı Sibel Yalçın Parkı’na ge-
çildi.

4. Gün
Eyüp Baş Emperyalist Saldır-

ganlığa Karşı Halkların Birliği
Sempozyumu dördüncü gününde
Hapishaneler ve Tecrit Politikası
oturumuyla başladı. Halkın Hukuk
Bürosu avukatı Engin Gökoğlu’nun
sunumuyla yapılan oturuma ko-
nuşmacı olarak Lübnan’dan Mu-
hammed Safa, Filistin’den Hasan
Bargnouthi, İrlanda’dan Diarmuid
Macdubhghlais, TAYAD’lı Aile-
lerden Naime Kara, Irak’tan Aras
Hameed Ali katıldı. İrlanda’dan
gelen Diar Muid Macdubnghlais ,
“1980’lerde savaş esirlerinden 10
kişi açlık grevi sonucu öldü. Onlar
özgürlük savaşçısı siyasi tutsaklardı.
Tutsaklara sağlık imkanı yok. Tut-
saklar spor yaparken bacağını kırdı
ama onu hastaneye götürmediler.
Hapishanelerdeki çıplak üst ara-
masına karşı dışarıda da destek
eylemler yapılıyordu. Medyada
çıkmasa da dışarıda ve içeride mü-
cadeleler devam ediyor” dedi.

Venezuela’dan katılan Gustova
Conde, “Kolombiya’da 10 bin si-
yasi tutsak var. ‘isyancı’, ‘terörist’,
‘uyuşturucu kaçakçısı’ diye tutuk-
luyorlar. Halkın kafasını karıştır-
mak, devrimcileri karalamak için
bu yalanları söylüyorlar. Kanser
hastaları tedavi olamıyor, yemek-
lerin içine hayvan dışkısı konuluyor
ve ailelere cinsel tacizlerde bulu-
nuyorlar” dedi.

Lübnan’dan katılan Muhammed
Safa ise, “işkenceden daha zalim
olan unutmaktır, hainliktir” dedi.
Muhammed Safa dünyada en çok
siyasi tutuklunun bizim ülkemizde
olduğunu belirtti ve ölüm orucunda
ölenlerin sıradan hale getirildiğini
ifade etti. “28 yıldır tutuklu Georgia
İbrahim Abdullah için ilk basın
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açıklamasını Halk Cepheliler yaptı”
diyen Safa, 19 Aralık’ın tüm dün-
yada kara gün olarak belirlenip
siyasi tutsakların olmasını önerdi.

Irak’tan gelen Aras Hamid, iş-
birlikçi hükümetin hapishanelerde
baskı uyguladığını anlattı.

TAYAD üyesi Naime Kara ise,
TAYAD’ın kuruluşunu anlattı. Kara
“TAYAD gücünü önce evlatlarından
sonra ailelerden almıştır. Tecrit 4
duvar arasında renklerin yasak ol-
masıdır. Tecrit işkencedir, şiddettir”
dedi.

Birinci oturumun ardından ikinci
oturuma geçildi. İkinci oturumda
Fırat Özçelik özgür tutsakların nasıl
üretim içerisinde olduğunu göste-
rerek gemiyi, kitap ayracını nasıl
yaptıklarını anlattı. Özçelik, tecriti
etkisiz hale getirmek için ürettiklerini
vurguladı. Yunanistan’dan katılan
Yeni Sol Akım Nikola “AB ve
NATO üyesi ülkeler sermayedarlar
devletin polis gücüyle daima koru-
nuyor. Geçen ay Yunanistan-Türkiye
ortaklığıyla Yunanistan’daki göçmen
ve siyasilere saldırdılar” dedi.

Üçüncü ve son oturum olan Si-
yasi Tutsaklık Geleneği, Ödenen
Bedeller oturumuyla devam edildi.
TAYAD üyesi Ahmet Kulaksız’ın
sunumuyla Hindistan’dan Nilanjan
Dutta, Lübnan’dan Muhammed
Safa, Filistin’den Selahaddin Havvari
ve Türkiye’den Fırat Özçelik katıl-
dı.

Selehattin Havvari “Emperya-
lizm, bu zalim yöneticiler, zulüm-
lerini ilerideki nesillere korku to-
humu ekmek için yaptılar. Zulüm
aynı, sadece adı ve araçları değişti.
Dün imparatordu, bugün cumhuriyet
oldu. Tutsaklarımıza terörist diyorlar,
komplolar kuruyorlar ve hapisha-
nelere atılıyorlar. Ülkemizde en te-
mel gıdalar yasaklanıyor nedeni di-
renişin gücünü arttırdığını düşünü-
yorlar” dedi.

Hindistanlı Nilanjan Dutta tut-
sakların boş durmadıklarını, her
aracı kullanarak direndiklerini vur-
guladı. Dutta TAYAD’lı Aileler’den
ülkelerindeki tutsak aileleriyle mek-

tuplaşma isteğinde bulundu.

Fırat Özçelik, “Her eylemimizde
devrim iddiası taşıyoruz. Anadolu
toprakları için faşizme karşı müca-
dele ederken tutsak düştük” diyerek
hapishaneleri devrimcileri düşün-
celerinden vazgeçirme aracı olarak
kullanılmaya çalışıldığını belirtti.
Devrimci tutsakların düşüncelerin-
den vazgeçmeyeceklerini vurgulayan
Özçelik, “19 Aralık’ta 20 hapisha-
neye saldırdılar ve 28 devrimciyi
katlettiler. 7 yıl süren onurlu dire-
nişimizle kazandık” dedi. Özçelik
konuşmasını Özgür Tutsak Andı ile
bitirdi.

Lübnan’dan katılan Muhammed
Safa “Hapishane yeni bir yaşamdır,
tutsağa düşen orayı kendi mücadelesi
için bir alan, mevzi olarak görmektir”
dedi. Safa, her perşembe Kızıl Haç
tutsakları için eylem yaptıklarını
ifade etti.

Son olarak Ahmet Kulaksız “Ev-
latlarımızı yalnız bırakmadığımızda
mücadeleyi de bırakmamış oluruz.
Faşizm TAYAD’ı da tehdit etmeye
çalışıyor, bizi terörist örgüt yandaşı
diye soyutlamaya çalışıyor. Bizim
çocuklarımız geleceğin insanını tem-
sil ediyor. Tutuklamayı, gözaltını
göze alıyoruz her türlü eylemi meşru
görüyoruz. Şehitlerimize verdiğimiz
sözü yerine getirmek için çabalıyo-
ruz” dedi.

Dördüncü günün son oturumuyla
birlikte sempozyum da sona ermiş
oldu.

20 Nisan günü, sempozyum bi-
leşenleri İstanbul’da ABD konso-
losluğu önünde eylem yaptılar. “Em-
peryalizm Yenilecek Direnen Halklar
Kazanacak!” pankartı açılan eylem-
de, konsolosluğa yürüyüş yapıldı.
“Kahrolsun ABD Emperyalizmi”,
“Yaşasın Halkların Kardeşliği”, “El
Pueblo Unido Jamas Sera Vencido”
(Örgütlü Bir Halkı Hiçbir Kuvvet
Yenemez), “Savra Savra Hatta Na-
sır” (Direniş Direniş Zafere Kadar)
sloganların atılan eylemde, sem-
pozyum bileşenlerinin hazırladığı
açıklamayı Bülent Uluada Türkçe,
Diarmoid MacDobhghlais İngilizce
okudu. “Emperyalizm direnen halk-



ları ve M-L örgütleri teslim almaya çalışıyor”
denilen açıklamada, sempozyum bileşenlerinin
dil, din, ırk, kültür, renk gözetmeksizin her
şekilde birleşme ve dünyadaki direniş güçlerini
bir araya getirme kararlığında olduğu vurgu-
landı. Açıklamanın devamında Suriye halkının
yanında oldukları vurgulanarak, Suriye yö-
netimini emperyalizme karşı vatanını savun-
duğu müddetçe destekleyecekleri belirtildi.

Açıklamanın Türkçe ve İngilizce okun-
masının ardından Suriye’den gelen Bervin
İbrahim de bir konuşma yaptı. “Çocukları
katledenler, kadınların ırzına geçenler, bakın
dünya halkları olarak yine karşınıza geldik.
Korkun öfkemizden” diyen İbrahim, işgal
edilen toprakları kurtaracaklarını vurguladı.
Tayyip Erdoğan’a yönelik bir konuşma yapan
İbrahim, “Şimdi işbirlikçilik yapıyorsun. Ama
daha önce işbirlikçi olan Arap hükümdarlarına
dön bak. Onların boynuna ipi yine emperyalizm
geçirmiştir” dedi.

Eylem Çav Bella marşı ile sonlandırıldı.

Eylemin ardından Gazi Mahallesi’ne geçildi.
Gazi Özgürlükler Derneği sempozyum bile-
şenlerini yemeğe davet etti. Dernekte yenilen
yemeğin ardından Gazi Mahallesi’nden yü-
rüyerek, Muharrem Karademir tepesi ve Gazi
katliamında taranan yerler gösterildi. Yürüyerek
Gazi Mezarlığı’na gidildi ve burada önce
Dayı’nın mezarı başında bir anma yapıldı.
Anmada Dayı’nın devrimci mücadelesi anla-
tıldı.

Ardından Lübnan’da bulunan Kiam Re-
habilitasyon Merkezi’nden gelen Muhammed
Safa bir konuşma yaptı. Safa Dayı’nın müca-
delesinin Halk Cepheliler tarafından sürdü-
rüldüğünü ifade etti. “Bugün burada bulun-
mamız sizin ölmediğinizi gösteriyor” diyen
Safa, sizin iradenizi ve gücünüzü daha ileriye
taşımak için, şehitliği ve zaferi öğrenmek için
orada olduklarını vurguladı. Dayı’nın mezarına
karanfiller bırakılmasının ardından, direnen
halkların birliğini sağlamak için çabalayan
Eyüp Baş’ın mezarın başına geçildi. Burada
da bir anma yapıldı. Eyüp Baş’ın hastalığına
rağmen bütün ısrarlara rağmen işlerini bırakmak
istemediğinin anlatıldığı anmada, hastanede
büyük acılar çekmesine rağmen yapılacak
işlere kafa yorduğu ifade edildi.

Anmaların ardından Gazi Pir Sultan Abdal
Kültür Derneği tarafından delegelere çay ve
kek yemeye davet edildi. Burada delegelere
deyişler söylendi. Ardından Okmeydanı’nda
bulunan İdil Kültür Merkezi’nde F Tipi Film
gösterimine geçildi.

İşte Anadolu

İşte Halk

İşte Cephe

İşte şanlı Alişan

"Feda kuşağı" denir onlara

onlardan bir kahraman

heyy kanlı çizmeli

Teksas'lı kovboy

Bu topraklar Anadolu

Beşikler vermişir, salıngaçlar,
hamaklar.

Pekçok kökenden halklara
soyumuzun karelerce boyattığı 

bu ulu toprak...

Ve öfkesini

bilenelim diye

işgalci halkdüşmanlarına

Heyy kanlı çizmeli

Teksak'lı kovboy

kabaran kara toprak misali

kabaran öfkemizle

bu cenneti

cehenem yapacağız sana...

Bu vatan bizim

heyy Teksas'lı kovboy

Emek verdik

Vurduk vurulduk uğruna

kan verdik, can verdik

toprağını sürdük tarihler boyu

dağlarını yol ettik

yelken açtık denizlerine

kültür harmanladık

suyunda, havanında,
toprağında

tek bir yürek olup aktık

kim bilir kaç kere

isyanlarda

darağaçlarında

kanlı pusularda

görkemli zaferlerde

ortak ekip ortak biçtiğimiz

ve hep beraber ağlarımızı

çektiğimiz

toprak ve sularında

Bu vatan bizim

heyy Teksas'lı kovboy

kim bilir kaç kere

"bir canım var, feda olsun"
dedik.

Bu vatan bizim

heyy Teksas'lı kovboy

defolup gideceksin

kan emici ağaların ve
beylerinle

ikiz kulelerin

askeri  üslerinle

tek bir iz bırakmadan

tüm pisliklerinle

defolup gideceksin.

Bu vatan bizim

heyy Teksas'lı kovboy

defolup gideceksin

Salyalı faşist güruhunla

sefil uşak paşalarınla

"vatanı pazarlamakla
mükellef"

iybirlikçi pezevenklerinle

defolup gideceksin...

öfkemiz sana

heyy Teksas'lı kovboy

kinimiz sana

bombayız, kurşunuz sana

fedayız

Şahin bey, Ayşe Hatun,
Karayılan'ız

Mahir, Sabo, Dayıyız.

Kahramanız

Selçuk ve Mamati'yiz

Şanlı Alişan'ız

düşmanız sana oğlum

düşmanız

defolup gideceksin

defolup gideceksin.

Şadi Özpolat

DEFOLUP GİDECEKSİN
BU VATAN BİZİM

Taksim 1 Mayıs Alanı’dır YASAKLANAMAZ!222

Yürüyüş

28 Nisan
2013

Sayı: 362



Tutarlı anti-emperyalistler sadece
Marksist-Leninistlerdir. Çünkü em-
peryalizme karşı tavır alıp almama-
larını faydacı hesaplar, konjektürel
durumlar belirlemez, her zaman kar-
şısında duruşları nettir. Chavez ikti-
darının ise anti-emperyalizmi son
tahlilde içerisinde samimiyetsizliği
barındırır, bunun nedeni pragmatist
temelde şekil almasıdır. Chavez'in
bire bir uyarak şekillenmesi, aksi
durumlarda ise -FARC örneğindeki
gibi- anti-emperyalizmin rafa kaldı-
rılması tamda bu faydacı anlaşı ele
vermiştir.

Elbette ki anti-emperyalizm tüm
halk güçlerinin ulusal ve sınıfsal çı-
karlarına uyacaktır, bu doğal olandır,
aksi durumda bir sorun söz konusu-
dur. Chavez'de eleştirilmeye mahkum
olan ise anti-emperyalizmin gündelik,
dar çıkarlar olduğunu da ortaya koy-
maktadır. Che'nin Cezayir sözlerin-
deki "...emperyalizme karşı kaza-
nılan her zafer, bizim zaferimiz sa-
yılır; bir ulusun yenilgisiyse, bizim
içinde yenilgidir. Proletarya enter-
nasyonalizmini uygulamak daha iyi
bir gelecek uğruna savaşan halklar
için hem görev, hem de kaçınılmaz
bir zorunluluktur" sözü dünyadaki
gelişmelere, halklar cephesi ve em-
peryalizm cephesi gözüyle bakabilen,
nerede duracağını buna göre belirle-
yen ML'lerin yaklaşımını özetler.
Che aynı sözlerinde, “emperyalizm
ağacından bir ülkenin kopup ayrıl-
ması, yalnızca en büyük düşmana
karşı kazanılan bir çarpışma değil,
onun gerçek anlamda zayıflamasına
katkı, nihai zafere doğru atılmış bir
adımdır” der. Che emperyalizme vu-

rulan her darbenin "nihai zafere"
yani dünya halklarının emperyalist-
kapitalist düzenden temelli kurtul-
masına hizmet ettiğini belirterek, bu
uzak görüşlülükle hareket edilmesi
gerektiğine dikkat çeker. Chavez ik-
tidarı, emperyalizmin şiddetini daha
fazla üstüne çekmemek gibi dar ve
küçük hesaplarla, Kolombiya halkının
Kolombiya oligarşisi ve ABD em-
peryalizmine karşı verdiği özgürlük
savaşında emperyalizm cephesini
destekler konuma düşmüştür. Bu tu-
tumuyla Chavez, imzalanmasına ön-
cülük ettiği “Caracas Sözleşmesi”nin
de, Chavez'in “Enternasyonal”, “Anti-
Emperyalist Birlik” kurma çağrıla-
rının da altı boşalmıştır. Varsayalım
ki Chavez'in çağrıları dikkate alınıp
“Sosyalit Enternasyonal” kuruldu,
peki üyesi bir örgüt emperyalizmin
hedefi olduğunda Chavez iktidarının
tutumu ne olacaktır? FARC ve silahlı
mücadele yürüten kimi örgütlere
karşı tutumu bu soruyu sordurmak-
tadır.

Silahlı mücadeleyi savunmak ve
desteklemek büyük cesaret ve tutarlı
bir anti-emperyalist duruş gerektirir.
Emperyalizm için silahlı mücadelenin,
tüm dünyada ve özellikle güçlü bir
geçmişe sahip olduğu Güney Ame-
rika'da boğulması birinci derece öne-
me sahiptir. Bunun nedeni, dünya
halklarının emperyalist boyunduruk-
tan gerçek anlamda kurtuluşunun tek
yolunun silahlı mücadeleden geçiyor
olmasıdır. Emperyalizmin kırmızı
çizgisini silahlı mücadeleye destek
verilip verilmemesi oluşturmaktadır.

Chavez iktidarı her ne kadar

ABD'ye karşı radikal çıkışlar yapıyor
görünsede emperyalizme kırmızı çiz-
gileri aşmadığını kanıtlamaya çalış-
maktadır. Gerçek olan Chavez ikti-
darının emperyalizmin karşısında
sindirildiğidir, yazımızın en başında
değindiğimiz emperyalist saldırgan-
lıktan yeterince gözü korkmuştur
Chavez'in. Emperyalizm yayınladığı
listelerle sıranın Venezuela'ya da ge-
leceğini yıllar öncesinen duyurmuştur.
Chavez o sıranın geldiğinde neler
yaşayabileceklerinin bilincindedir;
daha öncede vurguladığımız gibi Ve-
nezuela bağımlı bir ülkedir, tek gelir
kaynağı petrol ihracatıdır, aynı za-
manda tüm ihracatının yarısından
fazlasını ABD'ye yapıyor ve yine ih-
tiyacı olan maddelerin yüzde 30'una
yakını ABD'den alıyor, enerji açığı
var ve karşılayabileceği ABD dışında
pek bir ülke yok. İran, Suriye, Küba,
Kuzey Kore ve emperyalizmin he-
defindeki diğer ülkelere olduğu gibi
Venezuela'ya da gerçekleştirilecek
bir ambargo en başta açlıktan ölümler
olmak üzere büyük sorunlara yol
açabilir. Irak'a uygulanan ambargo
1 milyondan fazla çocuğun ölümüne
yol açmıştır. Unutulmamalıdır ki
ABD dünyanın her yerinde petrol
satın alabilir ancak Venezuela'nın
petrolünü satmak için aynı olanağı
yoktur. Nitekim 2011 yılında ABD
Venezuela'nın ulusal petrol şirketi
PDVSA'ya yönelik yaptırım kararı
almıştır da. 2006 yılından bu yana
ise Venezuela'ya ABD tarafından sa-
vunma teçhizatı satışına ambargo
uygulanmaktadır. Venezulla'nın kar-
şılaşabileceği tek saldırı amborgo da
değildir, emperyalist müdahale ve

Tutarlı Anti-Emperyalistler 
Sadece Marksist-Leninistlerdir
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işgal tehditleri her zaman sıcak tu-
tulmakdır. Savaş kışkırtılcılığında
uzman ABD medyası, Venezulla'yı
"Haydut devlet", Chavez'i ise "Terörist
ve uyuşturucu kaçakçısı" olarak lanse
ediyor, dünya basınında Chavez'in
devrimci örgütlere silah desteği sun-
duğu düzenli olarak pompalanıyor.
Chavez'in tüm bunlara karşı yaptığı
ise nedir? Devrimci örgütleri, silahlı
mücadeleyi desteklemediğini kanıt-
lamaya çalışmak!

Chavez silahlı mücadeleye tavır
alarak emperyalizme uzlaşabiliriz
mesajı veriyor. Buradaki "Samimi-
yetini" kanıtlamak için FARC ve
ELN'li devrimcileri Kolombiya'ya
teslim etti. ETA üyelerini eğittiği,
iddiaları üzerine ETA'lıları "...İnsani
ve ahlaki değerlerden uzak, eli kanlı
suçlular..." olarak tanımladı. yine
FARC'nin yürüttüğü silahlı mücade-
lenin tasfiyesi için hazırlanan "Ba-
rış-uzlaşı" görüşmelerini gerçekleş-
mesi için Chavez çok büyük çaba
sarfetti. Açıkça ABD emperyalizmine,
"Biz silahlı mücadeleye destek ver-
miyoruz ve hatta tasfiyesi için em-
peryalist politikaları destekliyor, ge-
rekirse emperyalizmin kolluğu gibi
tutuklamalar dahi yapıyoruz. Sizde
bizim üzerimize daha fazla gelmeyin,
birlikte yaşamanın dengesini kuralım"
demek istiyor. Kaçırdığı noktalar ise
emperyalizm bugün saldırı ve teslim
alma politikasının doruk noktasına
çıkmıştır, 1900'lerin başında olduğu
gibi onu "Sosyal devlet" lere, sömü-
rünün azaltılmasına göz yummaya
zorlayacak, yani Chavez iktidarının
yaşamasına izin veremeye zorlayacak
hiçbir şey yoktur. Aksine, silahlı mü-
cadele tasfiye edildiğinde emperya-
lizm geriye kalan halk güçlerine sal-
dırmakta daha da pervasızlaşacak-
tır.

Chavez silahlı mücadele yürüten
örgütleri desteklediğine dair yapılan
manipülasyonların komplo, FARC
üyelerinin ülkesinde bulunmasını ise
"... Amerikan emperyalizminin Ve-
nezuela'ya saldırması için mükemmel
bir bahane" olarak niteliyor ve Ve-
nezuela Devrimini ezmeyi başarır-
larsa, bunun bütün Latin Amerika'nın
devrimci hareketlerine büyük bir dar-

be olacağını savunuyor. Chavez ik-
tidarında tam bir korku ve telaş
haliyle anti-emperyalizmin, enter-
nasyonel dayanışmanın üzerinde te-
pinme durumu söz konusudur. Kendi
"devrim"ini korumak için başkalarının
devrimini boğmayı destekleyecek
kadar küçük-burjuva pragmatizmine
batmış bir iktidardır. Che, emperya-
lizmin tüm saldırılarını üzerlerine
çektikleri sırada bile Venezuelalı dev-
rimcileri desteklemekten geri dur-
mamış, "... Kurtuluş uğruna savaşan
tüm sömürülen ülkelere dostça sesi-
mizi duyurmalı, bugün silaha sarılıp
emperyalist düşman kesinlikle "hayır"
diyen kardeş Venezuela, Guatemala
ve Kolombiya halklarına elimizi uzat-
malı, cesaret vermeliyiz" (Che/ Politik
Yazılar/ Cezayir Söylevi)

Kapitalizmin üretim ilişkileri kar-
şısına sosyalizmi koyamayanlar hiçbir
zaman emperyalizmden gerçekten
bağımsızlığını sağlayacak ve emper-
yalizm karşısında gerçekten dik du-
rabilecek güce erişemezler, Che, Ce-
zayir Söylevi'nde "... herhangi bir
emperyalizmden kopması, bağımsız-
lığını ilan etmesiyle ya da devrimci
mücadele içinde, bir silahlı çarpış-
mada zafer kazanmasıyla olmaz. Bir
halkın üzerinde emperyalizmin eko-
nomik egemenliği son bulmadıkça,
o özgürlük, özgürlük değildir" de-
miştir. "Emperyalizmin ekomomik
egemenliği"nden kurtulamayanlar ise
tutarlı birer anti-emperyalist olamaz.
Bu bilimsel doğruyu Chavez dene-
yimi bir kez daha ortaya koydu ve
ortaya koyduğu diğer nokta ise hiçbir
zaman barışçıl yollardan sosyalizm
inşa edilemez ve gerçek anlamda
emperyalzimin zincirinden kurtul-
maz.

Sosyalizmin Zaferinin 
Tek Yolu, İhtilalci Yol

Venezuela'da Chavez'in 14 yılılk
deneyiminde barışçıl yoldan sosya-
lizme geçilemeyeceği açıkça görüldü.
Bu Markisist-Leninistler için zaten
bir soru işareti değildi, tarih bunu
çok kere ispatladı ve tarihi sınamanın
da bir anlamı yoktur. Aynı tarih, bu-
güne kadar sosyalizmin zaferinin tek

yolunun, ikitdarın zor yoluyla alın-
ması ve proleterya diktatörlüğü ile
sosyalizmin inşa edilmesi, yani "ih-
tilalci yol" olduğunuda defalarca gös-
terdi. bunların ilki ve en önemlisi
olan Sovyetler Birliği'ndeki sosyalist
inşa döneminin ortaya çıkardıklarına
genel bir bakış atıldığında bile Chavez
iktidarı ve onun barışçıl yolunun sos-
yalizme yürümekten ne kadar uzak
olduğunu görebiliyoruz.

Sovyetler Birliği için savaştan yı-
kılmış bir ekonomiyle çıktı buna I.
Emperyalist Paylaşım Savaşı'nın ağır
yükü ve Çarlık Rusyası'ndan miras
kimi ekonomik yükümlülüklerde da-
hil edilmelidir- 1920 yılında devrim
öncesi Rusya'ya göre tarım yarı ya-
rıya, büyük sanayi neredeyse 7 misli
daha az üretim yapıyordu. Fabrika
ve işletmelerin çoğu çalışmıyor, ula-
şım çökmüş, en zorunlu, yaşamsal
ürünlere olan ihtiyaç dahi tam karşı-
lanmıyordu. Devrimci iktidar 1926
yılında yani 6 yılda ekonomiyi ye-
niden inşa etmişti. Stalin önderliğin-
deki Sovyet hükümeti ise kalkınma
planlarıyla 13 yıl içerisinde yüzyıllık
ekonomik geriliği tasfiye ederek sos-
yalist inşayı gerçekleştirdi. 1940 yı-
lında savaş öncesi 1915 yılına göre;
sanayi üretimi 12 kömür üretimi 7.5,
çelik 3.4, demir 4, Petrol 3,5 misli
daha fazla üretiliyordu. Sovyetler
Birliği, birçok alanda dışa bağımlı,
geri kalmış bir tarım ülkesinden Av-
rupa'nın birinci, dünayanın ikinci bü-
yük sanayi gücü oldu. Tarımdaki
kalkınma; 1930 ile 1933 arasında 14
milyon küçük ve yetersiz köylü kol-
lektifleştirilmesi sağlandı, Kollektif
ve Sovyetik çiftliklerde 523 bin tratör,
182 bin biçer döver çalışıyordu. Sov-
yetler Birliği dünyanın en büyük en
makinileşmiş tarım üleksi oldu.  Çar-
lık Rusyası'na göre toplam tarım üre-
timi iki katına çıktı, 1914'de 4 milyar
Pud tahil üretilirken 1940'da 7 milyar
Pud'a ulaştı (1 Put- 16.38 kg) Sov-
yetler Birliği'nde sosyalist inşa dö-
neminde bütün ülke inşaat alanına
döndü, tüm şehirler yeniden inşa
edildi, konut sorunu çözüldü, sıfırdan
birçok şehir ve Manitogrorsk gibi
birçok sanaiyi merkezi inşa edildi,
dünyada eşine az rastlanır büyüklükte
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sanayi tesisleri ve fabrikalar kuruldu,
dünayanın en büyük hidroelektirik
santralleri inşa edilerek ülkenin enerji
sorunu çözüldü. Sovyetler Birliği
dünyanın en gelişmiş toplu taşıma
sistemlerinden birine ve dünyanın
en uzun demiryolu ağlarından birine
sahip oldu. Sanayide gerçekleştirilen
kalkınmanın büyüklüğünü anlamak
için II. Paylaşım Savaşı'na bakmak
yeterlidir; Naziler işgal ettiği bölge-
lerde çoğunluğu son teknolojiyle do-
natılmış büyük işletmeler olan 31
bin 850 sanayi kuruluşunu tahrip etti
- devrim öncesi Çarlık Rusyası'nın
tamamında 20 bin fabrika mevcut-
tu- Sovyetler Birliği savaş son bul-
madan yıkılan işletmelerin üçte birini
yeniden elde etti. Emperyalist-kapi-
talist sistemden kopan Sovyetler Bir-
liği dünyada yaşanan ekonomik kriz-
lerden de etkilenmemeyi başarmıştır,
1926 Büyük Buhran'ı ve II.Paylaşım
Savaşı'nın hemen ardından yaşanan
ekonomik krizler esasında ekonomik
büyümesi hızla süren tek ülkeydi.

Sovyetler Birliği'nde başarılanlar
sosyalizmin üstünlüğüne örnektir.
Sovyetler Birliği, iç savaşın bittiği
1921 yılından sonra 19 yıl içerisinde
emperyalizmin ekonomik egemenli-
ğinden kurtulmayı başarmış, sosya-
lizmi inşa ederek emperyalist devlet-
lerin tamamını geride bırakacak bir
üretkenliği yakalamıştır. Bunlar Cha-
vez'in düşündüğü gibi barışçıl yolla
değil, zorun zorunluluğunu temel alan
"Proleteryanın devrimci diktatörlüğü"
ile gerçekleştirilmiştir.

Sosyalistliği Dilde Kalan 
Bir İktidar

Chavez örneği gösterdi ki sosyalist
olabilmek sadece söylemle gerçek-
leşecek bir şey değildir. 14 yılı aşkın
süredir solcu lider sıfatıyla iktidarda
ve 7 yıldan fazladır "21. yüzyıl sos-
yalizmi" söylemiyle sosyalizme yü-
rüdüğünü açık açık ilan ediyor. Cha-
vez ve bu söylemleri, tüm dünyada
reformizm, icazetçi kesimler tara-
fından kansız, savaşsız, bedel öde-
meden sosyalizme gidilebileceği al-
datmacasının propaganda edilmesinde
önemli bir malzeme haline dönüştü.

Silahlı mücadelenin mahkum edilme
çabalarından biri oldu. Bugün FARC
gibi gerilla hareketlerine silahlı mü-
cadeleyi bırakacak Chavez gibi ikti-
dara gelmeye çalışmaları öneriliyor.
Ülkemizde reformizm "Bizim neden
Chavez'imiz yok" yakınmalarında
bulunuyor. Oysa Chavez'in pratiğinde
örnek alınacak bir sosyalizm görül-
memektedir.

Chavez’in ölümünden sonraki son
seçimler bunun en somut gösterge-
sidir. Chavez’in partisinden seçime
giren Nicolas Maduro 0.6 puan gibi
çok cüzi bir farkla seçimleri kazandı.
Chavez’in sosyalizmi  karşı tarafın
alacağı çok cüzi bir oya bağlı. 

Chavez her ne kadar halkçı uy-
gulamalar hayata geçirsede ne dev-
rimci mücadeleye, silahlı mücadeleye
alternatif bir mücadele pratiği, ne de
proleterya diktatörlüğüne alternatif
bir sosyalizm modeli ortaya koya-
mamıştır ve koyamazda. Venezuela'da
sermaye sınıfının ekonomik gücü
kayda değer biçimde geriletilmiş
dahi değildir. Venezuela halkının ya-
şamındaki kısmi iyileşmeyi sağlayan
şey, sosyalizmin olmazsa olmazı mül-
kiyet ilişkilerindeki değişim değil
petrol gelirlerinin halk lehine kulla-
nılmasıdır. Devlet organının yıkılması
bir yana daha bürokrasi üzerinde
devrimci güçler tam olarak egemen
dahi olamamıştır. Chavez, iktidarı
tutarlı bir anti-emperyalist değildir.
Değil sosyalist kalkınma ülkenin en
temel sorunları dahi çözülememiştir.
Sosyalist olmanın gereği sosyalist
demokrasinin ilkelerine bağlı kal-
maktır. Oysa Chavez iktidarı burjuva
hükümetler gibi halk güçlerinden
yöneltilen eleştirileri, tartışmaları
kesmekte, hatta FARC'ye yönelik tu-
tuma karış çıkanlara baskı uygula-
maktadır. Sosyalizm halkın kendi
kendini yönetmesidir, Venezuela'da
halkın yönetime katılımını sağlayacak
örgütlenmeler sosyalizmle kıyaslan-
mıyacak kadar zayıftır. Sosyalizmi
kurma adına ortaya koyulan prog-
ramlarda ise halkın enerjisi oligarşi
ile hesaplaşmaya değil, ağırlıklı olarak
yolsuzluk, spekülasyonlar gibi tali
konularla mücadeleye kanalize edil-
mektedir. İşte Chavez iktidarının sos-

yalistliği bir eksiği bir fazlasıyla bu
kadardır.

Emperyalizmin tarihi sorunun gel-
diğini iddia ettiği, tüm halklara tüm
teslimiyeti dayattığı günümüz ko-
şullarında Chavez iktidarı gerçekten
sosyalistleşmek istiyorsa öncelikle
"barışçıl yol" zırvalıklarıyla oyalan-
maktan vazgeçmeli ve bilimsel sos-
yalizmin ön gördüğü "İhtilalci yol"
ile emperyalizme ve işbirlikçilerine
karşı silahlı halk savaşına yönelme-
lidir. Bunun için iktidar gücünü halkı
silahlandırmaya, halkın tüm iktidarı
eline alabileceği ve kendi kendini
yönetebileceği halk örgütlenmelerini,
yönetim organlarını oluşturmak, güç-
lendirmeye çalışmak için kullanma-
lıdır. Venezuela'nın Marksist-Leninist
devrimcileri ise Chavez iktidarını
oligarşi ile gerçek bir savaşa yön-
lendirmeye zorlamalıdır. Halkçı ik-
tidarın yarattığı demokratik ortamdan
yararlanarak halkı devrime silahlı
bir devrime katacak olan taban ör-
gütlenmelerini oluşturmak zorundadır.
Halkı silahlı mücadele noktasında
bilinçlendirmeli, Chavez iktidarının
silahlandırdığı halkı halk savaşının
temel güçleri haline dönüştürerek
gerçek iktidarı hedeflemelidir. Chavez
iktidarı devrimci mücadeleyi ilerlet-
mekte, sosyalizme yürünecek yolun
önünü açmakta ayak diremekte ve
yalpalamaktadır. Devrimler durak-
sadığı, kararsızlığa düştüğü noktalarda
yenilgiye uğramışlardır, devrimcilerin
ayak diremelerle oyalanacak vakti
yoktur. Venezuela'lı devrimciler halkı
silahlı mücadele saflarında birleşti-
rerek Chavez'in ve temsil ettiği küçük
burjuva kesimlerin yalpalamalarını
aşıp geçmelidir. Chavez iktidarı ta-
rihin akışında nerede duracağına
kendi karar verecektir. Chavez'in
ıkça tekrar ettiği gibi iki seçenek
vardır " Ya sosyalizm ya barbarlık"!
Dünya halklarına Chavez'in yolunu
izlemeyi tevziye edenler halklara
"Barbarlığa" mahkum olmayı öner-
mektedir. Sosyalizme giden tek yol
ise silahlı mücadeledir.

Bitti

28 Nisan
2013

225

Yürüyüş

Sayı: 362

50 Bin Halk Cepheli TAKSİM’DEYİZ!



17 Nisan 2013 tarihli Hürriyet
gazetesinde yer alan haber yargı-
mafya ilişkisini bir kez daha gösterdi
bize. “Özbizerdik'e Jet Dava” baş-
lığı ile verilen haber şöyle, “Şike
davası sanıklarından Olgun Peker’i
5 Nisan’da Şişli’de bir gece kulübü
önünde vurduğu iddiasıyla tutuklanan
Dündar Kılıç’ın torunu İsmail Onur
Özbizerdik hakkındaki soruşturma
tamamlandı. Özbizerdik hakkında
‘Silahla kemik kırığı oluşacak şekilde
kasten yaralamak, ateşli silahlar ve
bıçaklar ile diğer aletler hakkında
kanununa muhalefet’ suçlarından
14 yıla kadar hapis ve 100 güne
kadar adli para cezası ile cezalan-
dırılması istemiyle dava açıldı.”

Vurulan Olgun Peker “davacı de-
ğilim” dedi, Özbizerdik de önce
kabul etmeyip daha sonra “kaza ile
oldu” diye ifade verdi. Mahkemenin
gidişatı şimdiden bellidir. En kısa
zamanda tahliye edilecektir. 

Özbizerdik olaydan iki gün sonra
gözaltına alındı ve tam 9 gün sonra
savcılık soruşturmanın tamamlandı-
ğını söyleyip davayı açtı. Devrimciler
için ayları, hatta yılları bulan tutuk-
luluk sürelerine rağmen dava açıl-
mazken 9 günde açılan dava Hürri-
yet’i bile şaşırtmış. 

Faşist mafyacılardan Sedat Pe-
ker’in oğlu Olgun Peker ile yaşanan
son olay da mafya ilişkileri içinde
yaşanan bir çatışmadır. 

Ortada silah var, adam yaralama
var. Bu kişilerin mafyacı oldukları
açıkça biliniyor. Ne yapıyor AKP’nin
yargısı? Adli bir yaralama suçuyla 9
gün içinde soruşturma tamamlanmıştır
diyerek davayı açıyor...

Aylar boyunca dosyalarının ha-
zırlanmasını bekleyenen devrimci-
lerin, Özbizerdik’ten hukuki açıdan
farkı nedir. Devrimcilerin dosyası
en hızlısı 8-9 ayda hazırlanırken maf-
yacıların dosyası nasıl 9 günde ha-
zırlanabiliyor?

Farkı biz söyleyelim Devrim-
ciler halkın çocuklarıdır, halkın di-
rengen gücüdür, devletin faşist yani
çürüyen, asalak ve baskıcı yüzünü
ayna gibi halka gösterenlerdir, maf-
yacılar ise devletin gayrımeşru ço-
cuğudur. Devlet, yargı yoluyla gay-
rımeşru çocuklarını korumaktadır. 

Devlet yasal yolla yapamaya-
cağı işleri mafyaya yaptırmaktadır.
Başka bir deyişle kapitalizm bazen
mafyanın sopasını kullanır, bazen
de yargının tokmağını, ikisinin
arasındaki ilişki iş bölümü iliş-
kisidir. Birisinin yapamadığını di-
ğeri yapar. Herkesin bildiği maf-
yacılar vardır, devlet gibi çalışırlar
haraç toplar, cezalandırma yaparlar
ama işledikleri suçlar yanlarına kalır.
Tutuklanmazlar, suçları çok açık
halka yansıdığında tutuklanırlar ama
bu defa onlara hapishanelerde makam
odaları açılır. Örneğin Cumhuriyet
Halk Partisi Cezaevi İnceleme ve
İzleme Komisyonu üyeleri Mart ayın-
da Silivri Hapishanesi’nde yaptıkları
incelemede  mafyacı Sedat PEKER’in
makam odasına rastlamışlar. Millet-
vekili Veli Ağbaba olayı şöyle anla-
tıyor.  “Orada, ismini çok iyi bildi-
ğiniz, ‘değerli bir mafya babası’ ol-
duğu iddia edilen birinin özel gö-
rüşme odası olduğunu, özel antetli
kağıt, özel kalem, başlıklı zarf ol-
duğunu gördük. Mustafa Balbay’ı
beklerken yanlışlıkla girdik. Bir baktık
ki milletvekilleri odaları kadar bü-
yüklükte bir makam odası vardı.
Altın kaplama mektup açacağı, gibi
hakikaten çok şık şeyler vardı.”

Bir taraftan devrimci tutsaklara
kopkoyu bir tecrit uygulanırken,  ha-
berleşme, iletişim, aile ziyareti gibi
en temel hakları gasp edilirken, türkü
söyledi, slogan attı diye cezalar ve-
rilirken, infazları ertelenirken maf-
yacılara yapılan ayrıcalıklar devletin
eskaza tutuklamak zorunda kaldığı
mafyacıların kimin çocuğu olduğunu
göstermektedir. Devlet mafya ile kol

kola girmiş durumdadır. 

Devletin bir yüzünde yargı, polis,
karakol, MİT, cezaevi, bankalar eliyle
işlenen soygun, vergi artışları vb
varken diğer yüzü kontgerilla, fuhuş
ve uyuşturucu çetecileri, mafyacılar
vardır. 

Bunun en çıplak hali Susurluk
kazasında açığa çıktı, yıllardır aranan
mafyacılarla, emniyet amiri ve mil-
letvekilleri aynı arabada ortaya çıktılar.
Susurlukta gördük ki,  devlet mafya-
cılara yeni kimlik vermiş ve işlerini
yaptırıyordu. Susurluk’tan bugüne
değişen bir şey olmamıştır. Kapita-
lizmin bu bataklığını devlet besle-
mektedir. Çünkü devlet sadece maf-
yayı kullanmıyor ayrıca uyuşturucu
ve fuhuştan kar elde ediyor. Yapılan
operasyonlara dikkat ettiğimizde tüm
mafya çetelerinde, uyuşturucu ve fu-
huş işinde polislerin ortaya çıkması,
mafya ve devletin içiçe olduğunun
en iyi göstergesidir. Yargıda bu bir-
likteliğin içersindedir. Ve bu kabul
ettikleri de olmuştur. 2006 yılında
adli yıl açılış törenlerinde "Yargı
bağımsız değildir" diyen yargıçları,
"yargının yerini mafya almıştır"
itiraflarını unutmuş değiliz. Yine maf-
yacı Özbizerdik’in dedesi mafyacı
Dündar Kılıç’ın nedense tüm dosyaları
Şişli Adliyesi’nde görülüyordu.

MAFYACI ONUR ÖZBİZERDİK’E 9 GÜNDE İDDİANAME

Mafya Devletin Gayrımeşru İşlerini
Yaptırdığı Suç Örgütleridir!

Özbizerdik Kimdir? 
Annesi eski mafyacı Dün-

dar Kılıç’ın kızıdır. Babası
mafyacı Tevfik Ağa’nın oğlu
yine mafyacı İhsan Özbizer-
diktir.  Üvey babası ise faşist
Alaattin Çakıcı’dır.

Özbizerdik, çocuk yaşta ölümle sonuç-
lanan mafya çatışmalarının içine girmiştir.
Ancak buna rağmen kısa tutuklamalarla
kurtulup dedesinden miras aldığı mafyacılık
işlerinin sürdürmüştür. 

Ayağından vurulan Olgun Peker de Er-
genekon davasından tutuklu olan ama ha-
pishanede özel makam odası tahsis edilen
Mafyacı Sedat Peker’in oğludur. 

Taksim 1 Mayıs Alanı’dır YASAKLANAMAZ!26
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Devlet Kendi Eliyle
Yapamadığını, Mafya ve
Çetelerin Eliyle
Yapmaktadır

Devrimcilerin örgütlü olduğu yok-
sul halkın yaşadığı mahallelerde dev-
let bir yandan devrimcilere karşı
operasyonlar yaparken diğer yandan
mafyacı çetelerini halkın üzeri sal-
dırtmakta, mafyacılar aracılığıyla
mahallelerde uyuşturucu, fuhuş, ku-
mar, hırsızlık gibi her türlü yozlaş-
mayı halk içinde yaygınlaştırmaya
çalışmaktadır. 

Devlet bu uyuşturucu, fuhuş, hır-
sızlık çetelerini bizzat korumaktadır.
Bu çetelere karşı mücadele eden dev-
rimcilere ya bu çeteleri saldırtmakta
ya da kendisi polisi ile saldırmaktadır.
Devrimcilere, halka saldıran çeteleri
doğrudan korumakta ve kollamak-
tadır. Örneğin, Armutlu mahallesin-
deki gençleri uyuşturucuyla zehirle-
yen Ali Yıldız adındaki bir çete artığı
kendisini teşhir eden devrimcilere
saldırmış, cemevinde bir kişiye silah
çekmişti. Bunun üzerine hakkında
suç duyurusunda bulunulan Ali Yıl-
dız’a savcılık tarafından gösterilen
tanıkları bile dinlemeden takipsizlik
kararı verilmiştir.  

Ali Yıldız ve çetesi halk üzerinde
baskı kurmaya ve saldırılar düzen-
lemeye devam ediyor. Ancak Ali
Yıldız’ın suçlarını teşhir edenlere
baskınlar düzenlendi, Armutlu ablu-
kaya alındı onlarca kişi gözaltına

alındı, bir kısmı tutuklandı. Tutuk-
lananlar hakkında 1,5 yıl sonra dava
açıldı. Benzer olay Gülsuyu  Ma-
hallesi’nde yaşandı, uyuşturucu satan
kişinin uyuşturucusuna el konulup,
yok edilmesi ve tokat atılması nede-
niyle mahalleye 19 Kasım 2012 ta-
rihinde baskın yapıldı ve devrimciler
mafyacı ve uyuşturucu çetesini teşhir
ettikleri için tutuklandılar. Üzerinden
5 ay geçmesine rağmen hala mah-
kemeye çıkarılmadılar. 

Sonuç olarak, devlet mafyacılara,
çetecilere ihtiyaç duyduğu için onları
besliyor, kullanıyor, gayrımeşru iş-
lerini yaptırıyor, bu nedenle varlı-
ğından rahatsız değildir. 

Devletten gizli faaliyet yürüten
hiçbir mafyacı ya da çeteci yoktur.
Aksine mafya ile mücadele eden
devrimcilere saldırtıyor. Halkı yoz-
laştırmak için kullanıyor. 

Polis sahte evraklar ve gizli ta-
nıklarla devrimcileri tutuklarken sav-
cılar devrimcilerin soruşturma dos-
yalarını aylar sonra  tamamlıyorlar.
Oysa iddianame yazmak Özbizerdik
dosyasından anlaşılacağı üzere sadece
9 gün sürebiliyormuş. Üstelik silahlı
çatışmaların yer aldığı dosyada
inceleme raporlarının, Adli Tıp
raporlarının gelmesinin beklenmesi
gerekir. İddianame ondan sonra ha-
zırlanır ki, suçlama somutluk kaza-
nabilsin. Suçun yaralama mı, öldür-
meye teşebbüs suçu mu Adli Tıp ra-
porlarından anlaşılabilsin. Fakat 9
gün içersinde dava açılmışsa rapor-

ların gelmesini ya beklenmedi ya da
hızlıca getirtildi ve dava böylece
açıldı. Peki devrimcilerin davaları
neden aylarca bekletiliyor? Üstelik
aylar süren soruşturmada bir adım
ileriye gidilmez, yeni bir şey eklen-
mez. Ne tanık vardır ne delil. Çoğu
mahkeme gizli tanık ifadeleri ile gö-
rülür. 

Savcılar, tutuklananlar tahliye edi-
lebilir korkusuyla olabildiğince süreci
uzun tutuyorlar. “Polis suçlu diyorsa
suçludur, kanıt olmasına gerek yok,
ne kadar yatırabilirsek o kadar iyidir”
şeklinde düşünüyorlar. Devrimcileri
bu kadar süre yatıran anlayış maf-
yacıları neden hapishanede yatırmak
istemez. Çünkü onlar aynı taraftalar,
aynı merkeze bağlılar. İhtiyaç oldu-
ğunda yargı hemen yardıma koşar.
Bütün hızıyla  çalışır. Hal böyleyken
18 Ocak’ta komployla, yalanlarla tu-
tuklanan avukatlar, sanatçılar, Dev-
Genç’liler 4 ay geçmesine rağmen
davanın açılmasını bekliyorlar. Daha
ne zaman açılacağı da belli değil.
İşte devletin gerçeği budur. Mücadele
etttiğimiz ve değiştirme iddiasında
olduğumuz gerçek de budur. Bu ada-
letsizlik karşısında susun, itiraz et-
meyin, böyle kabul edin, rıza gösterin
diyorlar. Hayır bu adaletsizlik devam
ettikçe adalet mücadelemizden vaz-
geçmeyeceğiz.  ADALET İSTİYO-
RUZ! ALACAĞIZ!

MERSİN: 1 Mayıs’ta
Taksim’deyiz!

21 Nisan günü Mersin Halk Cephesi, Adanalıoğlu
Şıh İbrahim (Hz.) Ziyareti’nde 1 Mayıs pikniği düzen-
ledi. Piknik alanına gelinmeden önce devrim şehidi
Bedii Cengiz Kazanlı'da, mezarı başında, anıldı. Daha
sonra piknik alanına geçen Halk Cepheliler piknikleri-
ne kahvaltı ile başladı. Piknikte Taksim'in geçen
seneye kadar devrim şehitleriyle kazanıldığı fakat bu
sene yürüyüşe açılmak istenmediği söylendi. 
AKP'nin zulmüne, baskılarına ve yasaklarına rağmen
yine 1 Mayıs' ta Taksim'e gidileceği vurgulandı. 

Piknikte, saz çalınıp deyişler söylendi, halaylar
çekildi. Halk Cephelilerin bulunduğu masaya diğer

masalardaki insanların ilgisi yoğundu. İp çekme yarışı,
mendil kapma yarışı gibi oyunların oynandığı pikniğe
37 kişi katıldı.
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Mafyacı Sedat Peker’in Oğlu Olgun
Peker 5 Nisan’da İstanbul Şişli’de bir
gece kulubünde yine mafyacı Dündar
Kılıç’ın torunu Onur Özbizerdik ta-
rafından ayağından vuruldu. Onur Öz-
bizerdik iki gün sonra 7 Nisan’da ya-
kalandı ve tutuklandı. Tutuklanmasının
üzerinden tam 9 gün sonra 16 Nisan
tarihinde Özbizerdik’in soruşturmasının
tamamlandığı söylenerek “Silahla ke-
mik kırığı oluşacak şekilde kasten
yaralamak, ateşli silahlar ve bıçaklar
ile diğer aletler hakkında kanununa
muhalefet” suçlarından dava açıldı.

Burjuva basında bile “Özbizer-
dik’e jet hızıyla dava” diye haber
yapıldı. 

Devrimcilerin tutuklandığı dava-
lara bakıldığında yıllarca soruşturma
dahi açılmadan hapishanede tutulan
tutsaklar var. 

Devrimciler için neredeyse 6 ay-
dan önce açılan bir soruşturma yok.
Neyle suçlandıkları bile belli olmadan
bir yıl, iki yıl tutsak kalanlar var. 

Devrimciler için ortada bir delil
toplama, soruşturmanın yürümesi ve
benzeri yok. Gizli tanık ifadeleri de-
nilerek tutuklanıyor ve mahkeme
gizli tanık ifadeleri ve polis soruş-
turmasıyla  görülüyor. 

Tutukluluk bir “tedbir” olmaktan
çıkıp doğrudan cezalandırmaya dö-
nüşüyor. 

Hukuk yok, adalet yok... Oligar-
şinin yargısı halkı cezalandırma, sin-
dirme, yıldırma, teslim alma aracı
olarak kullanılırken, mafyayı, çeteleri,
kontrgerillayı, işkencecileri koruyan,
kollayan ve aklayan bir kurum olarak
işlev görmektedir.

Mafya Kapitalist 
Devletin Suç Örgütüdür!

Oligarşi içi çatışmanın ve mafya
düzeni içindeki pastanın paylaşımı
nedeniyle devlet mafyaya yönelik
sürekli operasyonlar yapar. Bu maf-
yanın devletin suç örgütü olduğu
gerçeğini değiştirmez. 

İçinde devlet polisinin, askerinin,
MİT’in, yargıcının, hakiminin, sav-
cısının olmadığı tek bir mafya ope-
rasyonu yoktur. 

Devrimci bir dergi okuyan liselinin
peşine bile polis takan, ailesine kadar
mektup gönderen, telefon açıp tehdit
eden devletin bilgisi dışında milyar-
larca dolarlık paranın döndüğü maf-
yadan haberinin olmaması mümkün
mü? Elbette mümkün değil. Uyuş-
turucu, kadın ticareti, fuhuş, kumar,
hırsızlık vb. her türlü gayrımeşru pis
işler doğrudan devletin denetimi al-
tında yapılmaktadır.  

Devlet mafya ilişkisini görmek
için mafya babalarının cenaze tö-
renlerine  bakmak yeterlidir.  Mil-
letvekili, bakanı, valisi, emniyet mü-
dürü... bütün devlet erkanı temsilen
bulunurlar cenazede... 

Mafya-Devlet İlişkisinin
Siyasi Ekonomik
Temelleri Eskiye Dayanır!

“Devletin içine sızmış mafya çe-
teleri” yoktur, çeteleşen, mafyalaşan
bir devlet vardır. Özellikle halkın
devrimci mücadelesinin geliştiği sü-
reçlerde mücadeleyi bastırmak için
başvurduğu gayrımeşru yöntemlerdir. 

1900’lerin ilk yarısında, özellikle

kapitalizmin krizinin ağırlaştığı süreç-
te, Amerikan işçi sınıfının direnişle-
rinin kırılması, sendikaların dize ge-
tirilmesi için, kapitalizmin gayrımeşru
çocukları olan mafyacıların patronlar
ve sistem adına saldırıları bilinir.

Bizim ülkemizde mafya başlan-
gıçta sendikalara, işçi grevlerine karşı
kullanılmasa da yine düzenin ada-
letsizliğinin ortaya çıkarttığı bir ya-
pıdır. Sonuçta devlet, her dönem
mafyayı kendi kurumlarıyla teşhir
olmamak için yapamadığı geyrımeşru
işlerinde kullanmıştır. Özellikle dev-
rimcilere karşı kullandıkları faşist
katilleri, 12 Eylül’den sonra  mafya
içinde istihdam ederek mafyayı da
tamamen denetimi altına almıştır.

Mafya Devletin “Rutin 
Dışına” Çıkan İşlerinde 
Kullandığı Suç 
Örgütlerindendir!

1980’lerin başlarında Çatlılar,
Kırcılar, Asala örgütü başta olmak
üzere daha özel operasyonlarda ve
daha farklı ilişkiler içinde kullanı
ldılar. Sonra MHP’liler Özel Timlerde
istihdam edildi, katilamcılar resmi
üniformaya kavuşturuldu.

Devrimcilere Soruşturma Açmadan Yıllarca Hapis Yatıran AKP,
Mafyacı Onur Özbizerdik’e 9 Gün İçinde Soruşturma Açtı!

Mafya Devletin Gayrımeşru Çocuğudur! 
AKP Mafyacıları, Kontracıları Koruyan,

Kollayan İktidardır!

Oligarşik devletin iradesi
dışında bir çete mafya düzeni
yoktur. Çetelerle devletin ilişkisi
de, iddia edildiği gibi, devlet
içindeki kimi unsurlarla sınırlı
bir ilişki değildir. Organik bir
ilişkidir ve en açık ifadesini Su-
surluk’ta bulan kontrgerilla po-
litikalarının bir ürünüdür.
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Halkı her dönem sindirmeyi esas
alan bir ülkede, baskı ve terörün res-
mi, gayrıresmi çeşitli biçimleri de
olacaktır. Demirel’in deyimiyle devlet
“rutin dışına” çıkacaktır. 

Oligarşik devletin iradesi dışında
bir çete mafya düzeni yoktur. Çete-
lerle devletin ilişkisi de, iddia edildiği
gibi, devlet içindeki kimi unsurlarla
sınırlı bir ilişki değildir. Organik bir
ilişkidir ve en açık ifadesini Susur-
luk’ta bulan kontrgerilla politikala-
rının bir ürünüdür. 

Herkes bilir ki, devlete rağmen
hiç kimse mafya işleri örgütleyemez.
Yapmaya kalkanın ömrü kısa olur.
Çünkü bu faaliyetlerin babası her za-
man MGK olmuştur, ordu olmuştur,
MİT, polis, hükümet, TBMM olmuştur. 

Susurlukçu katil Mehmet A-
ğar’dan Ünal Erkanlar’a kadar devlet
görevlilerinin mafya liderleri ile yap-
tığı toplantılar, devletle birlikte ça-
lışmaları karşılığında önlerinin açıl-
ması bilinen gerçeklerdir.

Mafyacı; Alaattin Çakıcı, Drej
Ali, Nurullah Ağansoy, Oral Çelik,
Haluk Kırcı, Ali Fevzi Bir, Sami
Hoştan, Tarık Ümit, Abdullah Çatlı,
Sedat Peker, Kürşat Yılmaz, Nihat
Akgün vb... bakıldığında da, tüm
bunların aynı zamanda devletin halka

-karşı savaşta kullandığı kişiler olduğu
görülecektir. Hepsi, halka, devrim-
cilere karşı katliamlardan sabıkalıdır.
Devletin resmi kurumlarınca yapıl-
masında düzenin meşruiyeti açısından
sakınca görülen işler, kimi zaman
faşist mafya çetelerine yaptırılmış
kimi zaman da korucu, itirafçı-Jİ-
TEM’cilerden oluşan kontrgerilla
örgütlenmeleriyle hayata geçirilmiştir. 

“Türkiye Mafya 
Cumhuriyetine 
Dönüşmüş!” 

Eski Başbakanlardan Mesut Yıl-
maz; “TÜSİAD toplantısında bana
çeteleri neden yakalayamadığımı
sordular. Hepsinin yüzüne baktım
ve cevap verme gereği duymadım.
Çünkü bana bu soruyu soranlar
mafyaya, çetelere haraç veriyorlar."
diyerek durumu en özlü biçimiyle
şöyle özetlemişti: “Türkiye mafya
cumhuriyetine dönüşmüş!” 

Burjuvazinin sözcüleri, Türkiye'de
bir yıl içerisinde piyasada dönen kara
paranın tutarının 50 milyar doların
üstünde olduğunu açıkladılar. Bu
birçok ülkenin bütçesine denk bir
miktardır. 

Öyle dönemler yaşandı ki, Tansu
Çiller döneminde, Mehmet Ağarlar

uyuşturucu ticaretini tümüyle kendi
denetimlerine almak için “örtülü ope-
rasyonlar” düzenlediler. Kaçırıp, iş-
kence yapıp katlettikleri uyuşturucu
kaçakçıları oldu. Bugün Ağar’a ha-
pishanede yapılan özel muamelenin
nedeni AKP iktidarının çetecilerini,
mafyacılarını, katillerini nasıl koru-
duğunun, mafya devletinin AKP ta-
rafından yaşatıldığının en somut gös-
tergesir. 

Eski Başbakanlardan Mesut Yıl-
maz’ın, Türkiye’nin bir mafya cum-
huriyetine dönüştüğünü söylemiş ol-
masının nedeni de bu durumdur.
Devlet, kendi göstermelik yasalarını
bile bir yana bırakarak, doğrudan
fuhuşun, uyuşturucunun, kumarın,
çek-senet işlerinin resmi destekçisi
olduğunu herkese ilan etmiştir.

Bütün pis işlerin arkasında bu
devletin kendisi vardır. Hemen her
tür pis ilişkinin, mafyacılığın, çete-
ciliğin doğrudan sorumlusu bu dev-
letin kendisidir.

Kapitalist devlet katildir... halkı,
devrimcileri katletmeden ayakta du-
ramaz. Kapitalist devlet hırsızdır...
Sistemin ekonomisi emek sömürüsü
üzerine kuruludur. Kapitalist devlet
ahlaksızdır... Fuhuş ve uyuşturucu
vazgeçilmez gelir kaynaklarıdır. 

Mafya ile burjuva siyasetin her
zaman ilişkisi olmuştur. Mesut Yıl-
mazlar, Eyüp Aşıklar, Demireller,

mafyacıları ihracatçı yapmakla
övünen Özallar... kısaca bütün bur-
juva partileri ve hükümetler bu
ilişki ağının içinde olmuşlardır.
AKP’nin bu sistemin dışında olması
için bir neden mi var?

AKP İktidarında Yapılan 
Mafya Operasyonları 
Kimseyi Yanıltmasın! 
AKP Mafyanın 
Hamisidir!

AKP iktidarında Atabeyler, Sau-
na operasyonu, Bufalo operasyonu,
Sedat Peker’in tutuklanması, Ça-
kıcı’nın yurtdışından getirilmesi,
çok sayıda uyuşturucu fuhuş ope-
rasyonları yapıldı. AKP bunların,
“mafyaya, çetelere karşı müca-

Bursa’da yapılan bir ‘Çete Operasyonu’ DEVLET, MAFYA, ÇETE ilişkisini
bir kez daha ortaya koymaktadır. 

Bursa’daki ‘Çete Operasyonu’nda bir uzman çavuşla birlikte tutuklanan,
Jandarma Alay Komutanı Albay Aydın Yeşil, Genelkurmay’ın devreye girmesi
ile hemen tahliye edildi. PKK itirafçılarından oluşan çete ile ilişkileri, Güney-
doğu’da halka karşı savaşa dayanan, bu savaşta itirafçıları kullanan Albay,
tayininin çıkmasının ardından, onları da Bursa’ya getirerek, çeteyi kurandır.
Şemdinli’deki kontracılar gibi, “istihbarat amaçlı çete ile ilişkideydik”
savunması, yalandır. Albay Yeşil’in avukatı Konuralp Yeşil'in daha önce
de faşist mafyacı Çakıcı'nın avukatı olması dahi, her şeyi açıklamaya ye-
terlidir.

Ankara’daki 'Kantar' adlı çete operasyonunda, Polis Akademisi'nde
görevli Emniyet Amiri Soner Güngör adlı polis şefi çıktı. Susurlukçu maf-
yacılardan Hadi Özcan ile bir başka çete 10 Mart’ta İzmit’te çatıştı. Özcan'ın
içinde olduğu otomobil ise, Ülkü Ocakları Kocaeli Şb. Başkanı Uğur
Sevim'e ait. Sadece son bir haftada yaşandı bunlar. TSK komutanları, itirafçılar,
mafyacı faşistler ve polis müdürlerinin içinde yer almadığı bir tek çete var
mıdır acaba? Bakmayın siz “temizlik operasyonları” yapıldığına, bu şovları
daha önce de gördük. (Yürüyüş, 19 Mart 2006, Sayı: 44)
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dele” olarak propagandasını yaptı. 

Ancak bu bir yalandır. Her şeyde
olduğu gibi AKP bunu da halkı kan-
dırmak için kullanmasını bilmiştir.
AKP, mafya çetelerini iktidarları bo-
yunca halka karşı kullanmış ve kul-
lanmaktadır. Yoksul gecekondu ma-
hallelerinde uyuşturucu, fuhuş,
hırsızlık gibi yozlaşma politikaları
bizzat AKP tarafından polis ve
mafya işbirliği içinde yürütülmek-
tedir. Mafya çeteleri bizzat AKP ik-
tidarı tarafından korunup himaye
edilmektedir. Gecekondu mahalle-
lerinde uyuşturucu, fuhuş, hırsızlık
ve benzeri her türlü yozlaşmaya karşı
mücadele eden devrimcilere sürekli
operasyonlar yapılırken, onlarca kişi
tutuklanıp yıllarca hapis cezaları ve-
rilirken uyuşturucu, fuhuş ve hırsızlık
çeteleri mahallelerimizde polisin ko-
ruması altında cirit atmaktadır. 

Yapılan çete operasyonları oligarşi
içi çatışmanın ürünüdür. Hatta deni-

lebilir ki AKP iktidar değişikliğini
önce gayrımeşru kurum ve yapılan-
malarını denetim altına alarak ger-
çekleştirmiştir. Yapılan çete operas-
yonları birincisi; “ehlileştirme”, yani
kontrol dışı unsurları kontrol altında
çalıştırmak için, ikincisi; oligarşi içi
çatışmaların  ürünü olarak yapılmak-
tadır. 

Ve tarihe bakıldığında, hiç bitmez
bu “temizlik operasyonları”, ama
hiçbir şekilde de temizlenmez.

Örneğin;1998’de iş adeta bir
“kampanya”ya dönüştürülmüştü. O
sene 169 çetenin ortaya çıkarıldığını,
bu çete operasyonlarında 1087 kişinin
yakalandığını ve 347'sinin de tutuk-
landığını söyleyen iktidar kameraların
karşısına geçip gerine gerine "98
yılı çetelerle mücadele yılı oldu"
demişti. Sadece bu rakamlar ve çe-
telerin o günden bu yana da aynı
yoğunlukla sürüyor oluşu, bu çeteleri
düzenin ürettiğini göstermeye yetmez

mi? Adaletin, demokrasinin olmadığı,
ekonomisi çarpık şekillenen ve yağ-
manın, talanın, soygunun en yoğun
olduğu AKP döneminde mafyanın
olmaması da mümkün değildir. Bugün
hemen hepsi “saygın iş adamı” gö-
rünümü altında faaliyetlerini sürdür-
mektedir. 

Çünkü sistem, hem ekonomik ne-
denlerle, hem de yukarıda izah etti-
ğimiz siyasi nedenlerle mafyayı üret-
mektedir.

Adaletin olmadığı bir düzen zaten
mafya düzenidir. Yağmanın talanın
soygunun olduğu bir düzende mafya
kaçınılmazdır. Sonuç olarak mafyayı
üreten sömürü düzeni kapitalizmin
ta kendisidir. 

AKP, düzeninde Onur Özbizer-
dikler hep olacaktır ve yargı onların
hep hamiliğini yapacaktır. 

Mafya düzenine devrimle, sos-
yalizmle son vereceğiz... 

Derneğe gideli çok olma-
mıştı. Tarihimizi örgütlülüğü-

müzü çok fazla tanımıyordum. Basın açıklaması afiş
yapma, bildiri dağıtma gibi eylemlere katılmıştım. Halkın
içinde olmak bildiklerini aktarmak, onlardan dinlemek
çok keyifli geliyordu. Kendim dergi okuyarak tanış-
mıştım bizimkilerle o yüzden dergimizi çok seviyordum.
Onu halkla buluşturmak bir kıvılcımın karanlığı delip
çıkması, bir gerçeğin yalanı parçalaması, bir doğrunun
elden ele çoğalması anlamına geliyordu. Bu çok heyecan
vericiydi. 

Koyu sansür günlerinden geçiyorduk, hapishanelerde
ölüm oruçları devam ediyordu. Özgür Tutsakların sesi
duvarları ancak dergimizle aşabiliyordu. O halde girilmedik
ev, çalınmadık kapı kalmamalıydı.

Dernekteki arkadaşlar dergi dağıtacağımızı ve bunun
nasıl yapıldığını anlattılar kısaca. İkişer gruplar halinde
mahallede sokak sokak dağılacaktık, 2 saat sonra bulu-
şacaktık. Benim yanımda dergi dağıtacağımız mahallede
oturan bir arkadaşımız vardı. Tabi ben mahalleyi tanı-
madığımdan dahası mahalle çalışmasını bilmediğimden
o arkadaşın dediğini yapıyorum. Kendisi gel seninle yu-
karıya çıkalım dedi. Tamam dedim. Çıktık gideceğimiz
yere. Elimizde belli sayıda dergi vardı. Cadde üzerinde
bulunan her esnafa girdik. Dergiyi daha önce okuduğum
için girdiğimiz dükkanın özelliğine göre bir konu seçiyor
ve anlatmaya başlıyordum. 

Müthiş bir duyguydu. Sanki dergimiz halkın acılarını
dindiriyor, yaralarını sarıyor, düğümlenmiş sorunlarının
ilmeğini söküyordu. En yoksul dükkan en çok muhabbet
ettiğimiz yer oluyordu. Özellikle bir ayakkabı tamircisinin
o yoksul küçücük boya kokulu yerinde zorla bize çay ıs-
marlaması bizi çok mutlu etmişti. Amca her zaman gelin
beklerim deyip, bizi yolculamıştı.

Bu şekilde mutlulukla ayrıldık o mahalleden. Dönerken
arkadaşım biliyor musun bu mahallede uzun yıllardan
beri ilk defa böyle bir çalışma yapılıyor, üstelik böylesi
bir zamanda ve biz mahalle arasında evleri değil, en
işlek caddesinde çalışma yaptık, diğer arkadaşlar duyunca
çok şaşıracaklar dedi. Arkadaşlarla kararlaştırdığımızdan
çok önce işimizi bitmişti, bir kafede oturup onları
bekledik. Arkadaşlar bizi görünce ne yaptınız dergiler
bitti mi diye sormuşlardı. Yanımdaki arkadaş da durumu
anlatmıştı. 

Arkadaşlar haber vermeden öyle bir yere gittiğimiz
için bizi eleştirse de sonuca hem şaşırmış hem de sevin-
mişlerdi. Ama onlar açısından sonuç pek iyi değildi.
Sürekli çalışma yapılan bir mahallemizde çok az dergi
dağıtmışlardı.

Bizim uzun süre gidilmeyen bir yerde dergi dağıtmamız
onlar için de güzel bir örnek olmuştu. Biz haklılığımızla
her yere girebilir, her kapıyı kendimize açtırabiliriz.
Yeter ki halkın gözlerine bakabilelim, o gözlerde kendimizi
görebilelim.

Hayatın 
Öğrettikleri

Gerçeğin Sesi Mahallemizde
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Amerikan beslemeleri harekete
geçtiler. Saldırıyorlar dört bir yandan.
Uşaklığını yaptıkları efendilerine ya-
ranmak istiyorlar. 

Yalan, düzmece, kontra haberlerle
devrimcileri halkın nezdinde kara-
lamaya çalışıyorlar. 

Bu konuda hiçbir ahlaki ölçüleri,
değerleri yok. “Amaca ulaşmak için
her yol mübah” Alişan Şanlılar  Ame-
rika’ya karşı onur, namus savaşında
canını ortaya koyarken emperyalizmin
kapı kulları; Tayyip Erdoğanlar, Fet-
hullah Gülenler ve nicesi bu savaşı
tabiatlarına uygun olarak ahlaksızlıkla,
komplolarla, yalanlarla, psikolojik
savaşın en bayağısıyla yapıyorlar.
Kendilerinden olmayanı, doğru bildiği
yoldan şaşmayan herkese saldırıyor,
sindirmeye çalışıyorlar. Fethullahçılar
yayınlarında, örgütlenen emekçi halka
ve devrimcilere yönelik kontra ha-
berler hiç eksik olmaz. 

Fethullah Gülen gibilerinin en bü-
yük çabası halk düşmanlıklarını sak-
layabilmektir. Bunun için  halka, di-
renenlere ve devrimcilere saldırıyorlar.
Bu saldırıların örneklerini özellikle
Alişan Şanlı’nın Ankara’daki Ame-
rikan Elçiliğine yaptığı feda eyleminin
ardından bolca görüyoruz. FEDA ey-
leminin ardından ABD’ye yaranmanın
derdine düştü işbirlikçiler. Fethullah
Gülen’in Zaman gazetesi de bu derdi
sahiplenip kontra haberlerde başı çe-
kenlerden. 14 Nisan 2013 tarihli Za-
man gazetesinde “Ben teröristken”
ismi altında 3 sayfalık kontra haberler
yayınlandı. Polis kaynaklarından ya-
rarlandığı açıkça belirtilen haberde
anlatılan uydurma hikayelerle doludur
bu yazı. Sözde DHKP-C’ nin şifrele-
rinin itirafçıların yardımıyla çözüldüğü
iddia ediliyor. “DHKP-C terör örgü-
tüyle ilgili akıllara takılan sorulara
cevap bulmak için hummalı bir ça-
lışma yürüttük.” diyor kontra haberin
yazarı Bünyamin Köseli. Ne kadar

yazık ki bu yalanlarını
bile temellendirebilmek
için üç dört uydurma hi-
kaye bulmaktan öteye
gidememiş.

Ne oldu da Fethullahçı Zaman
gazetesi DHKP-C’yi deşifre etme
derdine düştü. Fethullah Gülen kimin
hesabına yaptırıyor bu haberleri?

Fethullah Gülen DHKP-C’yi an-
latmayı çözmeyi bıraksın da kendi
düzenbazlıklarına baksın. Gerçekleri
anlattığında kimsenin Parti- Cephe’yi
haksız bulmayacağından emin olduğu
için nereden bulsam da bu şanlı tarihi
lekelesem diye senaryolar yazıyorlar.
Fethullah Gülen istediği kadar ger-
çekleri çarpıtıp yalanlarla halkı al-
datmaya çalışsın. Halk kimin ne ol-
duğunu çok iyi biliyor. Bu tarih
halkın içinde yazıldı. 

Fethullah Gülen’e ne olduğu açık-
tır. Neden taaruza geçtiği bellidir.
Fethullah Gülen Amerika’nın men-
faatlerini korumak, emperyalizme
yaranmak için DHKP-C’yi hedef al-
mıştır. 

Fethullah Gülen dünya ülkelerince
tescillenmiş bir Amerikan işbirlikçi-
sidir.

“Rusya Federasyonu, 2001 yı-
lından bu yana, Fethullah Gülen'e
ait 16 okulu kapattı, 2003 yılında
Başkurdistan'daki Gülen okullarında
çalışan 10  öğretmeni sınır dışı etti,
sınır dışı edilen öğretmen sayısı son
bir yıl içinde 50'ye yaklaştı. Rus gizli
servisi FSB, bu okullarda Rusya Fe-
derasyonu'nun ulusal güvenliğine
aykırı eğitim ve öğretim yapıldığını
ortaya çıkardı. Bu okullarda çalışan
öğretmenlerin, ABD ve İngiltere adına
ajanlık yaptığı, Türk Cumhuriyetle-
ri’nde bazı darbe girişimlerine ka-
rıştığı, yine bu ülkelerde patlak veren
bazı iç karışıklıklarda rol oynadığı
saptadı. Fethullah Gülen'in Rus-

ya'da-
ki temsilcisi Tolerans Vakfı Baş-
kanı Mustafa Kemal Şirin'in de Eylül
2003 tarihinde Rusya Federasyonu'na
girişi yasaklandı.” (9 Şubat Cum-
huriyet 2006)

Fethullah Gülen sırtını kime, da-
yadığını, hangi ilişkilere dayanarak
Amerika’nın özel olarak ilgilendiği
ülkelerde dahil olmak üzere 500’den
fazla okul açtığını anlatsın. Alman-
ya’da, Avusturalya’da, Rusya’da,
İran’da ve birçok ülkede, Amerika
için misyonerlik, ajanlık gibi kanıt-
lanmış ilişkilerini anlatsın.

İşte Fethullah Gülen’in DHKP-
C düşmanlığının altında yatan ne-
denler bunlardır. Fethullah Gülen ce-
maati Amerika’nın dünyanın dört bir
yanında yeni sömürgeleştireceği ül-
kelerde kullandığı ajanıdır. 

Fethullah Gülen özellikle de Ra-
dikal İslamcılığa karşı kullandığı
Amerika’nın piyonudur. Devrimcilere
karşı kini de Amerika’nın bundan
gelir. 

Irak ve Filistin işgallerinde, mil-
yonlarca Müslüman’ın katledilmsine
tek damla gözyaşı dökmeyen, yap-
tıkları haberlerle Suriye’nin emper-
yalizm tarafından ablukaya alınmasına
alkış tutan, Suriye’deki işbirlikçileri
AKP ile birlikte kayıran Fethullah
Gülen’dir.  Vaazlarında sahte salya
sümük gözyalarıyla insanları aldatan,
dini emperyalizmin hizmetinde kul-
lanan bir sahtekardır. Bu misyonundan
dolayıdır ki Fethullahçı yayınlarda,
halkı için ve tüm ezilen dünya halkları
için emperyalizmden hesap soran
devrimcilere saldırılmaktadır. 

Fethullah’ın yayınlarında devrim-

AMERİKA’NIN İŞBİRLİKÇİ UŞAKLARI FETHULLAHÇILAR
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cilere yönelik  kontra haberler eksik
olmamaktadır. Haber kaynakları iş-
kenceci katliamcı polisin düzmece
dosyalarıdır. Fethullahçı yayınlar
DHKP-C’ yi analize kalkar, binbir
yalan sıralar, ancak hiçbir yayınlarında
bir tek sadece bir tek emperyalizme
yönelik eleştiri yoktur. 

DHKP-C’nin halka veremeyeceği
hiçbir hesabı yoktur. 

43 yıllık onurlu, şanlı DHKP-C

tarihi halkın içinde halkla yazılmıştır.
Emperyalizme ve faşizme barikat
olarak yazılmıştır. Bu yüzden halk
düşmanlarına karşı yapılan Cephe
eylemlerinde daha örgüt tarafından
sahiplenme açıklaması yapılmadan
halk eylemi kimin yaptığını bilir.
Kanla yazılmış PARTİ-CEPHE tarihi
soysuz Amerikan beslemesi Fethul-
lah’ın yalanlarıyla karartılamaz. 

Devrimciler dünyanın en onurlu

insanlarıdır. Halkın inançlarını paraya
dönüştüren, Amerika’ya uşaklık ya-
pan, Fethullahçılar gibi din bezir-
ganlarının yalanları Cephe’nin tarihine
leke süremez. 

Halkı için, vatanı için canını feda
edenler devrimcilerdir. Amerikan
beslemeleri bunu anlayamaz. 

Siz Amerika’ya uşaklık yapmaya
devam edin. Amerika ile birlikte to-
punuzun sonunu getireceğiz!

İstenmeyen bir sonuç, istenmeyen
bir olay yaşadığında herkes etkilenir,
üzülür. Elbette ki Cepheliyi de etki-
leyen durumlar vardır. Cepheli de
istenmeyen bir sonuçtan etkilenebilir.
Aksi halde Cepheli vurdumduymaz
olur. Öyleyse esas olan Cepheli’nin
nelerden nasıl etkilendiğidir.

“Devrimciler üzülmez, ağlamaz,
sevmez, öfkelenmez vs.” derler. Oysa
tüm bu devrimci duygular bir elin
parmakları gibidir. Her Cepheli’de
bu duygular fazla ya da az mutlaka
vardır. O parmaklar birbiriyle doğru
şekilde sıkıldıklarında yumruk olur-
lar.

Cepheli üzülür; halkının, yoldaş-
larının yaşadıklarına üzülür, olumsuz
sonuçlar aldığında üzülür. Bekledi-
ğini bulamayınca üzülür, hedefine
ulaşamayınca üzülür, yoldaşlarının,
kendisinin gerilediğini fark ederse
üzülür, kayıplarımız karşısında üzü-
lür… Her Cepheli bunlara kendi-
sinden yola çıkarak başka üzüntü
nedenleri ekleyebilir. Bunda yanlış
ya da eksik olan bir şey yoktur.
Üzülüyor olması Cephelinin zayıflığı,
çaresizliği değildir. Bizi üzen şeyler
mücadeleye dair olduğu sürece üzün-
tümüz; acımızı, öfkemizi bileyler.

“Yuvarlanıyor iri sıcak damlalar
/ Bakır yanaklarımızdan / Yuvarla-
nıyor iri sıcak damlalar kalbimize /
Kalbimiz artık dar geliyor bize ko-
pararak kanlı sargıları yaralarımızdan
/ Sokaklarda haykırmalıyız hep bir
ağızdan / Dişi bir kaplanız ki biz /

Dişlerimizle taşıyoruz / Altınbaşlı
yavrularımızın ölüsünü / Kinin kızıl
gözlü sarı alnına serdik sevginin be-
yaz çiçekli örgüsünü / Kan geliyor
kainatın rengi bize / Yuvarlanıyor
iri sıcak damlalar / Bahar yanakla-
rımızdan kalbimize (Nazım Hikmet) 

Nazım’ın anlattığı Cephelinin
acısıdır. Sevgisi kadar üzülür Cepheli
ve üzüntüsü kinidir. Nelere üzüldü-
ğünü bilir, çünkü üzüntüsü de Biz’in
bir parçasıdır. Geliştiren, dönüştüren,
güçlendirendir.

“Ateşe çok bakan gözler kolay
kolay yaşarmaz” der halkımız. Ateşle
yıkanmış bir acıdır bizimki. Haya
huya, çere çöpe, hele de kendine
üzülmez Cepheli. Kendine üzülmek
haksızlığa uğradığını düşünmektir,
zayıflıktır, çözümsüzlüktür. Cepheli
ne kendine ne de başkalarına acımaz.
Üzüntüsü acımak değildir. 

Elbetteki nasır tutmuş değildir
Cephelinin yüreği. “Dünyanın bir
ucunda halkın yüzüne atılan tokadın
acısını yüreğinde hissedebilmelisin”
der CHE. Cepheli hissedendir.

Yoldaşı vurulup düşmüşse, yol-
daşları-dostları tutsak düşmüşse Cep-
helinin üzülmemesi mümkün mü?
Ya da göçük altında işçilerin kaldığını
öğrenmişse Cepheli üzülmez mi?
Her gün yanında yöresinde gencecik
insanların uyuşturucu bağımlısı ol-
duğunu gördükçe üzülmez mi? Üzü-
lür elbet. Halkın acıları, üzüntüsüdür.
Ancak asla üzüldüğüyle kalmaz Cep-
heli.

Cepheli Nasıl üzülür? 
Yanıp yıkılmaz, üzüntüsü elini

ayağını bağlamaz. Üzüntüsünün ne-
deni üzüntüsünün şeklini de belirler.
Üzüntüsü inancıdır, kinidir. Üzüntüsü
harekete geçirendir. Cephelinin üzün-
tüsü de yapıcıdır, harekete geçiren-
dir.

Cephelinin üzüntüsü bencilce de-
ğildir. Cepheli sevdiklerine üzülebi-
lendir. Üzülür ve üzüntüsünün nede-
nini ortadan kaldırmak için çalışır.

Düşman karşısında çelik gibi,
yoldaşlarına dostlarına sevecendir.

Hayriye Ananın (Ersoy) üzüntüsü
gibidir Cephelinin üzüntüsü. Şehit
kızı (Fatma) ona “anne ağlama” de-
diği için yıllarca gözyaşlarını içine
akıtandır. F Tipi Film’de rol gereği
ağlamaya bile bu nedenle itiraz eder.
Ancak yine de kızının düşüncelerine
hizmet edeceği için ağlar.

Cephelinin mayası sevgidir.
Üzüntüsü sevgisine leke düşürmez.
Gözyaşlarını ağır bir halka gibi boy-
nunda taşımaz. Cephelinin öfkesi,
kini ve halkın öncüsü; acısı, üzüntüsü
ve onu yaşayışı da halkadır. Sade
doğal, fedakar, içtendir.

Cepheli, yoldaşlarının cenazele-
rini uğurlarken, yoldaşlarının par-
çalanmış bedenini toplarken üzül-
memesi mümkün mü? Ama üzüntü
yangına serpilen birkaç damla su
gibidir. Ateşe serpilen birkaç damla,
ateşi harlar. O üzüntü sevgidir, bağ-
lılıktır. O üzüntü, savaşa daha bir
sıkı sarılma nedenlerindendir.

Kendini Geliştirmeyen Düzeni Geliştirir

Nelere Üzülür,
Nasıl Üzülürüz
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Faşizmin Hukukunda
Tekellere Kar, Çocuklara

Ölüm Düşüyor!
Kapitalizm  tarih sahnesinde

yerini aldığından beri daha faz-
la kar etme hırsı ile insanı, doğayı
kısacası hayata dair ne varsa
katletmektedir. Onun tek hedefi
en az maliyetle en fazla kar elde
etmektir. Bunun için de her yol
mübahtır!

Kapitalistlerin bu kar hırsla-
rı nedeni ile fabrikalarda, tersa-
nelerde, inşaatlarda, madenlerde, tarlalarda hayatın her
alanında gerek dünyada, gerekse ülkemizde iş cinayet-
leri artarak sürmektedir. Kapitalizm kar hırsı ile insan ha-
yatını hiçe sayan çalışma koşulları yaratarak meslek has-
talıklarına, yaralanmalara ve ölümlere sebep olmaktadır. 

Öyle ki; kapitalizmin yarattığı bu koşullar nede-
ni ile dünyada iş cinayetleri sonucu ölenlerin sayısı sa-
vaşta ölenlerden daha fazladır. 

Dünyada her 15 saniyede bir işçi çalışma koşulları
nedeni ile hayatını kaybederken, 165 işçi de iş kazasıy-
la karşı karşıya kalmaktadır. 

Dünyada her gün 6 bin 300 işçi, yılda ise tam 2 mil-
yon 300 bin işçi iş cinayetleri nedeniyle hayatını kay-
betmektedir. 

Dünyada her yıl 22 bin çocuk işçi iş cinayetlerine kur-
ban gitmektedir. 

Ülkemiz iş cinayetleri sıralamasında Avrupa’da birinci
dünyada ise üçüncü sıradadır. 

Ülkemizde çocuk işçi sayısı her geçen gün artmaktadır.
Bunun başlıca sebebi, AKP’nin yürüttüğü politikadır. Bu-
gün AKP’nin çocukları getirdiği duruma bir bakalım. 

Ülkemizde 7-14 yaş arasındaki her 3 çocuktan biri
çalışmaktadır. Devlet İstatistik Enstitüsü’nün yaptığı bir
araştırmaya göre, 6 ile 14 yaş arasındaki toplam 11 mil-
yon çocuktan 3 milyon 842 bini çalışmaktadır. Bu ço-
cukların yarıdan çoğu ise okula bile gitmemektedirler. 

AKP, mevcut yasalarda suç sayılan çocuk işçi çalış-
tırmayı yasallaştırmak amacı ile yeni düzenlemeler yap-
maktadır. ‘İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Yasa Tasarısı’
ile çocuk çalıştırma yaşını 13’e düşürmeyi planla-
maktadır. Böylece AKP çocuklarımızı ucuz emek gücü
olarak tekelci burjuvaziye peşkeş çekmek istemektedir. 

16 Mart 2013 tarihli gazetelerde okuduğumuz bir ha-
ber, çocuk emeğinin nasıl sömürüldüğünü ve yaşamları-
nın nasıl hiçe sayıldığını bir kez daha gözler önüne serdi. 

‘Adana’da ilköğretim 7. sınıf öğrencisi Ahmet Yıldız
adlı bir çocuğun (13 yaşında) eğitim masraflarını karşı-
lamak için haftalık 100 TL karşılığında Ali Koç’a ait bir
plastik fabrikasında çalıştığı ve fabrikadaki presleme ma-

kinesine başı sıkışarak öldüğü
haberi yer aldı. 

İlköğretim temel eğitimdir ve
herkes için zorunludur. Bu Ana-
yasa’nın 42. Maddesi’nde de
açık olarak belirtilmiştir. Ana-
yasa'nın 42/5. Madesi’ne göre;
“İlköğretim kız ve erkek bütün
vatandaşlar için zorunludur ve
devlet okullarında parasızdı”

demektedir. Ancak anayasada yer almasına rağmen bu-
gün eğitim paralı hale dönüştürülmüştür. Parası olmayanın
ilköğretim hakkına erişmesi dahi engellenmektedir. 

Bir yandan okumak isteyen, ancak parası olmayan Ah-
met Yıldız gibi ilköğretim öğrencileri, okuyabilmek için
iş cinayetlerinde yaşamını yitirirken, diğer yandan ‘Pa-
rasız eğitim’ istedikleri için yıllarca hapislerde yatan ve
onlarca yıl hapis cezası ile cezalandırılan öğrenciler bu-
lunmaktadır. 

Hani eğitim parasızdı!

Eğer zengin değilsen ve eğitim almak istiyorsan be-
delini ya canınla ya da hapishanelerde ödemek zorun-
dasındır. 

Ey yoksul halk çocuğu! Okumak senin neyine! Eğer
çok okumak istiyorsan meslek okullarına git ve oralar-
da oku! Karlarına kar katmak isteyen tekellerin ‘staj eği-
timi’ gibi bahanelerle senin emek gücüne ihtiyaç oldu-
ğunu unutma ve bu bilinçle oku!

Bir konuşmasında tekelci patron Rahmi Koç “meslek
lisesi memleket meselesidir” demişti. Kendince doğru söy-
lemiştir! Çünkü; meslek liselerinde okuyan öğrenciler
‘staj’ adı altında her yıl Rahmi Koç gibilerin fabrikala-
rında uzun çalışma saatlerinde, çok düşük ücretlerle (as-
gari ücretin ¼’ü) çalıştırılmaktadırlar. 

AKP, Rahmi Koç gibi tekelcilerin karlarına daha faz-
la kar katmasını sağlamak için mevcut yasalarda dü-
zenlemeler yaparak staj eğitim gün sayısını 120 günden
150 güne çıkarmıştır. Yani bir öğrenci neredeyse staj eği-
timi süresi boyunca (9 aylık eğitim süresi (1 yıl)) hiç oku-
la gitmeyecek ve staj eğitiminin tamamını Rahmi Koç gi-
bileri daha da zengin etmek için çalışarak geçirecektir. 

AKP bununla da yetinmeyerek 4+4+4 eğitim sistemini
uygulamaya geçirmiştir. Bu sistemde ‘staj eğitimi’ adı al-
tında çalışmak zorunda bırakılan çocukların yaş ortala-
maları 13’ün bile çok altında kalmış, 9,5 yaşa kadar in-
miştir. AKP tekellere çocuklarımızı kölelik koşullarında
pazarlamanın adına ‘eğitim’ diyerek halkımızı kandırmaya
çalışmaktadır. Bu eğitim sistemi ile kan emici asalakla-
rın zenginliklerine zenginlik katmanın yolunu açmıştır. 

Dünyada her gün 6 bin
300 işçi, yılda ise tam 2
milyon 300 bin işçi iş 
cinayetleri nedeniyle

hayatını kaybetmektedir 
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AKP  tekelci burjuvazinin çıkarları doğrultusunda ya-
salar çıkarmak ve yeni düzenlemeler yapmakla da ye-
tinmemektedir. Halkımıza 3 çocuk yapmaları konusun-
da sürekli telkin ve teşviklerde bulunmaktadır. Hatta hı-
zını alamayan Erdoğan 3’te yetmez 5 olsun demektedir.
Bu gün asgari ücretin 774 TL olduğu, çalışanların yarı-
ya yakınında asgari ücretle ve güvencesiz çalışma koşulları
altında çalıştığı ülkemizde, AKP’nin neden 5 çocuk diye
her gittiği yerde çığırtkanlık yaptığı açık değil midir?

Hepimizin bildiği gibi tekellere karın tokluğuna ça-
lışacak ucuz emek gücü lazım. Halkın değil, tekellerin
partisi olan AKP’de onların çıkarları doğrultusunda ça-
lışmak ve halkı kandırmak için bu uğurda tüm gücünü se-
ferber etmektedir. 

AKP’nin 11 yıllık icraatı döneminde, çıkardığı ya-
saların tamamına bakıldığında görülebileceği gibi, hal-
kın yararına yapılmış tek bir yasa maddesi bile yoktur.
Aksine, halkların yüzyıllar boyu mücadelesi ile yasala-
ra girmiş olan hakları da AKP’nin yaptığı yasalarla, söz-
de hak veriyormuş aldatmacası ile bir bir ellerinden alın-
maktadır. Örneğin; kıdem tazminatı, esnek çalışma, is-
tihdam büroları, bölgesel asgari ücret... bunlardan bir kıs-
mıdır. 

Bu yasalarla işçi ve emekçilerin payına açlık, yok-
sulluk, sömürü, zulüm düşerken, tekellerin payına daha
çok kar yeni yatırımlar ve zevki sefa içerisinde asalak-

ça bir yaşam düşmektedir. 

Adalet istiyoruz. Evet ADALETSİZ bir düzende
yaşıyoruz. ADALET İSTİYORUZ. 

AKP son dönemde sağlıkta, eğitimde, barınma hak-
kında, ceza kanunlarında sürekli yeni düzenlemeler yap-
maktadır. Bu düzenlemeler onların iddia ettiğinin aksine
halkımızın çıkarı ve iyiliği için değil, emperyalizmin ve
onların hizmetinde olan tekellerin ihtiyacı için çıkartıl-
maktadır. Reklamı yapılan ve iyi olarak gösterilen dü-
zenlemeler ise ya yıllardır ödediğimiz bedellerin ve ver-
diğimiz savaşımın kazanımıdır ya da daha önce kanunda
olan düzenlemelerin yeni bir biçimde sunulmasıdır sade-
ce. Haklarımıza sahip çıkmanın ve onları ellerimizde tut-
manın tek güvencesi ve yolu örgütlenmekten ve mücadeleyi
yükseltmekten geçiyor. Yoksul, aç, evsiz bırakılıyoruz, ço-
cuklarımızı bırakın eğitim hakkından yararlandırmayı sağ-
lıklı büyütemiyoruz bile. Ama çözüm yine bizim elimiz-
de Nazım Hikmet'in dediği gibi, “Hani şimdi evimize / Haf-
tada bir et gelir / Çocuklarımız işten eve / Sapsarı iskelet
gelir / Hani şimdi inanın / Güzel günler göreceğiz” evet
güzel günler göreceğiz, çünkü yoksulluğa ancak yoksul-
lar son verebilir, zulme sadece zulüm görenler son vere-
bilir. Adaleti adaletsizliğe uğruyanlar sağlayabilir. Adale-
ti biz sağlayabiliriz. Adaletsizliği yok edinceye kadar bey-
nimizde, yüreğimizde, dilimizde tekrar ettiğimiz ve uğrunda
mücadele ettiğimiz şey ADALET OLACAK, ADALET
İSTİYORUZ! diyeceğiz. 

İstanbul
7 Nisan günü Bahçelievler

Özgürlükler Derneği'nde aileler-
le dayanışma kahvaltısı yapıldı.
Kahvaltıya katılanlarla birlikte
“30 Mart-17 Nisan Şehitlerimizi
Anma ve Umudun Kuruluşunu
kutlamak” için anma yapıldı.
Başta Türkiye olmak üzere
bütün devrim şehitleri nezdinde
1 dakikalık saygı duruşu ile baş-
layan anmada gündeme ilişkin
açıklama okundu. Şehitlerle ilgi-
li yapılan sohbetin ardından
anma sonlandırıldı.

İzmir:
İzmir’de Halk Cepheliler 18

Nisan günü 30 Mart-17 Nisan
şehitlerini anıp umudu selam-
ladı. Şehitlerin fotoğraflarıyla
panonun hazırlanmasının ardın-
dan anma devrim şehitlerine
saygı duruşuyla başladı. Saygı

duruşunun ardından hazırlanan
açıklamada “Oportünist ve refor-
mistler bayraklarından orak
çekici çıkarırken, biz Mahirler-
den Alişanlara 43 yıllık tarihi-
mizde umudu büyütmeye ve
devrim iddiamızı sürdürmeye
devam ediyoruz. Şehitlerimiz
bize bu yolda ışık olup, yol
gösteriyor” dendi ve Kahraman
Altun ile Ümit İlter’den şiirler
okundu. Grup Günışığı’yla bera-
ber şarkılar ve marşlar söylendi.
Anma yemek yenilip, sohbetler-
le sonlandırıldı.

Mersin
Mersin' de 19 Nisan günü 30

Mart-17 Nisan devrim şehitleri
anıldı. Devrim şehitlerine saygı
duruşuyla başlayan programda,
“Mahirlerden Alişanlara umudu;
feda ruhuyla savaşı büyütmeye
devam ediyoruz” denildi.

30 Mart - 17 Nisan Şehitlerimizi
Anıyor Umudu Büyütüyoruz! 

Mersin

İstanbul
Bahçelievler
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8 Ocak 2013 tarihinde, “kaza” adı
altında madenci katliamlarından biri
daha yaşanmıştı Zonguldak’ta. Ve bu
katliamda patronların kar hırsı yü-
zünden 8 maden işçisi yaşamını yi-
tirmişti.

Kapitalist sistemde insanın hiçbir
değeri yoktur. Son yaşanan madenci
katliamı, bu sözün ne kadar haklı ol-
duğunu bir kez daha kanıtladı. İşçi,
kapitalistin gözünde en ucuz araçtır,
işçinin canının hiçbir değeri yoktur.
Bu durum, kapitalist düzenin hüküm
sürdüğü tüm ülkelerdeki yasaların,
yönetmeliklerin de ruhuna işlemiştir. 

8 Ocak’ta Zonguldak Kozlu’da
Star İnşaat ve Ticaret AŞ’nin Türkiye
Taşkömürü Kurumu Kozlu Müessese
Müdürlüğü’nde yürüttüğü iş sırasında
yaşanan katliamın ardından başlatılan
soruşturmada, Çalışma ve Sosyal Gü-
venlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu Baş-
kanlığının “kaza”yla ilgili inceleme
raporunda, şirkete mevzuata uymadığı
gerekçesiyle 25 bin 333 lira ceza
verilmesi istendi. 8 işçiyi daha fazla
kar etmek için katletmenin bedeli sa-
dece 25 bin lira!

Madende asgari ücretle çalışan
işçilerin yaşamları, kazaların ya-
şanmaması için alınacak önlemlerin
maliyetinden daha ucuzdur.

Katliamların nedeni budur. Pat-
ronlar niye önlem alsın ki? Onlardan
bu cinayetlerin son bulması için önlem
almasını beklemek saflık değil mi? 

Raporun açıklanmasının ardından,
madende ölen işçilerden Satılmış Ars-
lan’ın eşi Çiğdem Arslan, “Eğer vic-
danları rahatsa ben hiçbir şey söy-
lemiyorum” diyor.

İşçilerin ölümünün ardından pat-
ronların bir kez bile kapılarını çal-
madığını, başsağlığı için bile arama-
dıklarını söylüyor. 

Tüm Kusurlar İşlenmiş
Ama Ceza Yok!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ba-

kanlığı İş
Teftiş Kurulu
Başkanlığı ta-
rafından hazır-
lanan raporda
ölen işçilerin
gaz maskeleri-
nin yanlarında
olduğu ancak
kullanılmadığı belirtildi. Raporda şu
tespitlere yer verildi: 

İşçilerin ilerlenen metre ora-
nında ücret vererek çalıştırmaları,
fazla iş yapmak ve ücret almak adına,
iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine
uyma ve daha dikkatli çalışmayı za-
yıflattığı, 

Merkezi gaz izleme istasyonu
ile ocak arasında telefon haricinde
seri megafon, benzeri iletişim ve sesli
uyarı sistemi bulunmadığı, sensörlerin
sessiz olduğu, 

Galeride sondajların sayı ve
özellik bakımından yeterli olmadığı,
degaj riskinin önlenmesi zorunlulu-
ğuna rağmen alt işverenin tek sondaj
ustası çalıştırdığı,

Bakım işçisinin sondajda ça-
lıştırıldığı, işin güvenliği için ekip
oluşturulmadığı, işçilerin degaj ko-
nusunda eğitim almadığı,

İş yerinde iş güvenliği uzma-
nının bulunmadığı, aylık iş sağlığı
ve güvenliği kurul toplantılarında
sondajlarla ilgili kararlar alındığı
ancak uygulamanın takip edilmediği, 

İş sağlığı ve güvenliği dene-
timleri 1. derece gazlı ocak güvenliğine
uygun yapılmadığı, 

Ocaklarda eksi 630 katı ve
üzerindeki katlarda kesilen damarların
gaz içeriğinin uzun süredir ölçülme-
diği, 

Ateşlemenin, emniyetli mesa-
feden gerekli güvenlik önlemleri alı-
narak yapılmadığı, 

İşçilerin tehlike ma-
hallinden uzaklaştırılması için seri
tahliye, uyarı ve haberleşme sisteminin
oluşturulmadığı tespit edilmiştir. 

Benzer kazaların önlenmesi
amacıyla işverene 25 bin 333 lira
ceza verilmesinin uygun olacağı ka-
naatine varılmıştır.

Görüldüğü gibi, patronlar katliamın
gerçekleşmesi için bütün ihmalleri
yapmış. Bunun adı tahammüden ci-
nayettir. Bu madende hiç bir önlem
alınmamıştır. Ama sonuç; işçi başına
3 bin lira para cezası. Bizim ömrümüze
biçilen fiyat bu... 

Bu düzenin kökünü kazımadan bu
durum değişmeyecektir. 

1 Mayıs’ta Devrimci İşçi Hare-
keti saflarında olalım. Sömürücülere
boyun eğmeyeceğimizi haykıralım. 

Arslan’a ve ölen diğer işçilerin
ailelerine, yakınlarına tekellerin vic-
danının olmadığını bir kez daha ha-
tırlatmak istiyoruz. “Hiçbir şey söy-
lemeyerek” katliamlara sessiz kalmak,
katillerin işçi kanı dökmelerinde daha
pervasız davranmalarını sağlayacaktır.
Sessiz kalmayalım, ölülerimizin he-
sabını soralım. Alınterimizin, ödedi-
ğimiz bedellerin hesabını soralım.

Alınterimizin, ödediğimiz bedel-
lerin hesabını ancak örgütlenerek, bir-
likte mücadele ederek sorabiliriz.

1 Mayıs işçinin 8 saatlik işgünü
ve gelecek mücadelesi içinde doğ-
muştur. 1 Mayıs’ta, kapitalizmin kar
hırsı karşısında emeğimizin değerini
savunmak için, iş cinayetlerine karşı
adalet için, güvenli bir çalışma ortamı
ve geleceğimiz için 1 Mayıs’ta 1
Mayıs Alanı’nda olalım!

İşte AKP’nin Adaleti! 8 Madenciyi Katletmenin Bedeli 25 Bin Lira!

Kapitalizmde Geçerli Tek Değer
Daha Fazla Kardır!
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14 Nisan 2013 günü ülkemizde
şimdiye kadar oluşturulmuş, en büyük
halk korosu üç saat boyunca marşlar,
türküler söyledi. İstanbul’un bütün
mahallelerinden, Anadolu’nun dört
bir yanından ve Avrupa’dan halkımız
akın akın geldi. İstanbul Bakırköy
Halk Pazarı’ndaki konserde, dünyanın
ilerici, devrimci örgütlerinin temsil-
cileri de yerlerini aldılar. 550 bin ki-
şilik dev Grup Yorum halk korosu
umudumuzu büyüttü, coşkumuzu ar-
tırdı. 

Grup Yorum konserinde, bu büyük
halk korosunda yer almak isteyen,
ama gelemeyen çok daha büyük bir
kitle olduğunu biliyoruz. Konseri iz-
leyemeyenlerle de heyecanımızı pay-
laşmak, bağımsızlığı yaşadığımız 3
saatin hazzını paylaşmak istiyoruz. 

Konser hazırlığında her kesimden
halkımız emeklerini kattı. Hiçbir or-
ganizasyon firmasının altından kal-
kamayacağı işleri başardı. Konserden
hemen önce, dernekler, kurumlar ba-
sılmış, Yorum elemanları ve yüzlerce
kişi tutuklanmıştı. Ama halkımız sa-
hiplendi. Konser günü gördüğümüz
her şey, bir hafta öncesinden hazır-
lanmaya başlanmıştı. Önce ses sistemi
için, kamyonlar, tırlar geldi. Pazartesi
günü tırlarla getirilen platform mal-
zemeleri indirildi. Bir inşaat alanı
gibiydi. Pazartesiden konser gününe
kadar, tırlar, kamyonlar gelip gitmeye

başladı. Önce zemin, platform ku-
rulmaya başladı. Bu kurulum, dört
gün sürdü. Sahnenin, yan tarafların-
daki demir iskelet, yani truss sistemi
kuruldu, sahnenin çatısı monte edildi.
Yağmur ve fırtınaya karşı önlem ola-
rak, birer ayak, iskelet daha eklendi.
En son çatıya çadır kuruldu. Geçen
iki yıl başka bir firma gelip kurmuştu,
sahnenin yan tarafları ve arkasına,
inşaat iskeletlerinden, adeta duvar
örülmüştü. Etrafı brandayla kaplan-
mıştı. Bu sene sahneyi kuran firma,
sadece birbirine geçmeli sahne iskeleti
olan farklı bir sistemle sahneyi kurdu.
Sahnenin etrafı brandayla kapatılmadı,
sahnedekiler biraz üşüyecek. Bu ay-
rıntılar, bir yandan, gelecek olan yüz-
binlerce izleyicinin sahneyi görmesini
sağlamak için, bir yandan da, herhangi
bir fırtına, yağmur durumunda hem
sahne yıkılmasın, hem konser devam
edebilsin diye defalarca üzerinde dü-
şünülmüştü. 

Sahne kurulmaya devam ederken,
özel bir çağrı yapılmasına gerek kal-
madan, Zeytinburnu’ndan, Bakır-
köy’den, mahalleden halkımız, gelip
sahiplendi, sahnenin güvenliğini al-
mak için, bir hafta boyunca gece
gündüz nöbet tuttular. Artık üç yıldır
yapılıyor, adı konmasa bile herkes
yapacağı işi biliyor. Önceki yıllarda
da yemek getirenler, çay getirenler,
kendiliğinden yemek getirdi, nöbet

tuttu. Nöbettekiler üşümesin diye,
odun getirdiler, ateş yaktılar. 

12 Nisan günü artık sahne her
şeyiyle hazırdı, Yorumcular gelip
prova yaptılar. Tek tek enstrümanlar
kontrol edildi. Cuma günü, akşam
saatlerinde, 250’ye yakın görevli
de Bakırköy’e gelerek, işleri bö-
lüştüler. Provanın bitmesi ve görev-
lilerin dağılması akşam 22.00’ye ka-
dar sürdü. 

13 Nisan Cumartesi… Dev sah-
nenin etrafında Bakırköy’de halk pa-
zarı kuruldu. Pazarın ortasında dev
bir sahne ve etrafında pazar tahtaları
vardı. Sahnenin etrafına güvenlik
bariyerleri dizildi. Pazarcılar da, artık
üç yıldır, ev sahibi olarak, kendi
pazar tezgahlarını kaydırarak, bir-
birlerine yardımcı oldular. Konserin
davetiyelerini dağıtarak sahiplendiler. 

13 Nisan akşam saat 22.00 gibi
artık pazar alanı tamamen boşalmış,
belediye araçları ile alan tamamen
temizlenmişti. Ses sistemi için ek
olarak konacak olan, dev ekranlar,
vinçler alana girmeye başladı. Sesçiler
kendi işiyle uğraşırken, yemek fir-
maları, geceden hazırlıklara başladı.
Çadırlar, ısıtıcılar kurulmaya başladı.
Gündüzden bu hazırlıkların yetişme
imkanı olmadığı için işe geceden
başlandı. Kitap standları için, çadırları
başka bir ekip kurmaya başladı. Pan-
kartlar getirildi ve alanın her tarafına

550 BİN KİŞİLİK HALK KOROSU’YLA 
3 SAAT BAĞIMSIZLIĞI YAŞADIK! 

TEŞEKKÜRLER HALKIMIZ, 
TEŞEKKÜRLER GRUP YORUM
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asıldı. Büyük direklere dev flamalar,
sepetli vinçler kullanılarak asıldı.
Seyyar tuvaletler getirildi… 

Yüzlerce metre bariyer, tırlardan
boşaltıldı ve kapılara, sahnenin et-
rafına dizildi. Sahne önünde, herhangi
bir sağlık sorununda, kitle içinde gü-
venlik koridoru oluşturmak için bu
bariyerler kullanıldı. Girişlerde, kit-
lenin güvenlik denetimi için bariyerler
dizildi. Yani alanın her tarafında on-
larca kişi çalışarak, sabaha kadar bü-
tün düzenlemeyi bitirmişlerdi. 

14 Nisan 2013 
Sabah saat 10.00’da alanın her

tarafı pankartlarla donatılmış ve dev
kızıl flamalar dalgalanıyordu. Gök-
yüzü kapalıydı, her an yağmur bek-
lentisi vardı. Ki konser süresince
hafif hafif atıştırdı, hava oldukça so-
ğuk. Görevliler gelmeye başladı,
Anadolu’nun birçok ilinden otobüs-
lerle gelenler alana gelmeye başladı.
Giriş saati 12.00’ydi. Görevliler ise
daha erken alana geldi. Herkes görev
yerine gitmeye başladı. Bu arada
sahnede, orkestra provalara başladı. 

Orkestradan sonra, Yorumcular
da sahneye çıktılar provaya dahil ol-
dular. Erkan Oğur erkenden provada
yerini aldı. Defol Amerika, Soluk
Soluğa şarkılarıyla provaya başlandı.
Sahnede ayrı bir heyecan da vardı,
Yorum’un iki öğrencisi Damla ve
Sultan’nın heyecanını koro öğren-
cileri de paylaşıyordu, ikisi ilk defa
solo şarkı okuyacaklardı. Onlar da
prova yaptılar. Damla ilk defa sahnede
Yorumla birlikte flüt çalacaktı, or-
kestradakiler dahil, herkes Damla’yı
yüreklendiriyordu. 

11.45… sahnenin arka tarafında
halk oyunları ekibi, son provalarını
yapmaya başladı. Bu arada, kapının
önünde biriken kitle içeri alındı, gö-

rülmeye değer bir gösteri gibi girdiler.
Koşarak, sloganlarla alana bir insan
seli girmeye başladı. Yıllarca hasretlik
çekmiş olanların özlemi gibi, hiçbir
anı kaçırmak istemeyen halk, Yo-
rum’u kucaklamak için sahneye doğru
heyecanla koşuyordu. 12.00’den iti-
baren sahnenin önü dolmaya başla-
mıştı. Sahneye yakın olmak isteyenler,
yerinden ayrılmıyordu. 

14.30…Konserin başlamasına ya-
rım saat kala, konuk sanatçılar da
teker teker gelmeye başladı. Erdal
Bayrakoğlu, İbrahim Karaca ilk ge-
lenler arasındaydı. Saat yaklaştıkça,
herkesin yüzünden heyecan okunu-
yordu. Kitlenin heyecanı ve coşkusu
herkesi etkiliyordu. Artık alan tama-
men dolmuştu, saat 15.00’e doğru
yüzbinlerce kişi tek bir ağızdan tüyleri
diken diken eden bir coşkuyla, “Fa-
şizme Karşı Omuz Omuza” sloga-
nıyla Bakırköy’ü inletti. Uluslararası
Eyüp Baş Sempozyum’u için gelen
konuklar bu coşku, kitlesellik karşı-
sında heyecanlarını gizleyemediler.
Dünyadaki ilerici örgütlerin temsil-
cilerinin, yüzbinlerce kişinin, tek bir
kişiymiş gibi attığı sloganlar karşı-
sında nefesi tutuldu. Almanya’dan
Berlin’den gelen, Willi “İnsanları
görünce nefesim kesildi, Coşku ve-
rici bir tablo, bütün şehir bizim
sanki” diyerek hayranlığını gizle-
yemedi. Senegalli Diouf, çok az bil-
diği İngilizcesiyle, defalarca tekrar
etti; “great people!” (büyük bir
halk)

Artık konserin başlamasına da-
kikalar kaldı, Suavi ve Genco Erkal,
televizyona röportaj veriyorlar.
Adile Yadırgı, Hüseyin Turan, Do-
lunay Soysert, Suavi, Selçuk Balcı,
Apolas Lermi, Cahit Berkay, Ha-
kan Yeşilyurt, Grup Abdal, Marsis,
Erdal Bayrakoğlu, Yasemin Göksu,

İbrahim Karaca,
Nejat Yavaşoğulla-
rı, Niyazi Koyun-
cu, Yaşar Kurt,
Karmate, Eşber
Yağm u r d e re l i ,
Derya Petek sah-
nenin arkasında he-
yecanla beklemeye
başladılar. 

Konser başlamadan önce, dev ek-
ranlardan yazılar akmaya başladı;
“başbakan yalan söylüyor” “Dev-
rimci avukatlar ezilen halkları sa-
vundu.” Devrimci avukatların, halkla
birlikte katıldıkları eylemlerden fo-
toğraflar gösterilmeye başlandı ek-
ranlardan. Kameralar yurtdışından
anti-emperyalist sempozyum için ge-
len konukları gösterdi. 

Saat 15.10 ve beklenen an geldi,
Ahmet Kulaksız konuşmaya başladı:
“Emperyalizme ve faşizme karşı,
bu anlamlı günde aramızda bulu-
nan bütün dostlarımızı, yoldaşla-
rımızı sevgiyle selamlıyoruz….”
Çok daha gür bir şekilde, sol yum-
ruklar havaya kaldırılarak, defalarca
tekrar tekrar atılan “Faşizme Karşı
Omuz Omuza” sloganlarıyla meydan
titredi adeta. Heyecanlanmayacağım
diyen koro elemanları, “dizlerimin
bağı çözüldü” diyerek duygularını
gizleyemediler 

Yüz binlerce kişi, devrim şehitleri
için bir dakikalık saygı duruşu yaptı.
1977 1 Mayıs’ını hatırlatan, bu gö-
rüntüde, bütün sol yumruklar hava-
daydı. Saygı duruşu “devrim şehitleri
ölümsüzdür sloganlarıyla” bitirildi. 

Ahmet Kulaksız, Grup Yorum ve
dostlarını sahneye davet ettiğinde,
alkışlar ve ıslıkların sesi kulakları
sağır edercesine yükseldi. Orkestra,
Grup Yorum Korosu, Yorumcular,
konuk sanatçılar teker teker yerlerini
aldılar. Kitlenin alkışları ve ıslıkları
devam etti. “Gün Gelecek, Devran
dönecek AKP Halka Hesap Vere-
cek!” sloganları atıldı. 

Artık söz sahnenin. Selçuk Balcı
kemençesiyle ses vermeye başladı-
ğında, Beşik Halkoyunları ekibi sah-
neye girdi. Sasa Horonu çalmaya
başladı. Avukat, işçi, memur… kı-
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yafetleriyle devrimcileri canlandır-
dılar. Sasa horonu çalarken, halko-
yunları ekibi, hırçın Karadeniz’i, dal-
galandırdıkları mavi pelerinleriyle
canlandırmaya başladı. Bir yay gibi
çömelerek takaya dönüşen siyah
gömlekli erkeklerin arkasından, kır-
mızı yelekleriyle kızlar, bir karadeniz
takasının küreklerini salınarak, ritmik
hareketlerle çekmeye başladı. Mü-
ziğin ritmiyle, sahnede bir Karadeniz
takası ortaya çıktı. Ardından horona
başladılar… Yorum elemanları öne
geldiler… Horon ekibi, kemençe ve
davulun aynı anda yaptığı final ile
Yorumcular kitleyi selamladılar.
“Grup Yorum Halktır Susturula-
maz” sloganı tek bir ağızdan atıldı. 

“Hava kurşun gibi ağır / Bağır
bağırıyorum / Koşun kurşun erit-
meye / Çağırıyorum” Genco Erkal
girdi, gür sesi ve bedeniyle, bütün
meydanı dolduruyordu… Yüzbinler
eşlik etti Genco Erkal’a ve Nazım
Hikmet’e… “Sen Yanmasan, Ben
Yanmasam, Biz Yanmasak, Nasıl Çı-
kar Karanlıklar Aydınlığa.” “Feda”
şarkısına başladı Yorum… “Özgürlük
uğruna feda olsun bu can, halkıma,
vatanıma.” Yorum solistleri, merhaba
konuşmasıyla halkı selamladı. “Yüz-
binlerce yürek haykıracağız; Bu Va-
tan Bizim…. Açlığın ve yoksulluğun
olmadığı bir yaşam için… Şarkıla-
rımız, türkülerimiz çektiğimiz zıl-
gıtlarımız bunun içindir… Hoş gel-
diniz” 

Bu arada konser alanına doğru
büyük bir kitle aktığı için, sahnenin
sağ tarafındaki kitlenin, yol açması
istendi. Artık önceki yıllara oranla
çok daha büyük bir kitlenin alanı
doldurduğu görülmeye başlandı. Yine
sol yumruklar havaya kalktı, “Do-
ğacak Güneş Gibi” şarkısı söylen-
meye başlandı, şarkı boyunca yum-
ruklar havadaydı. 

Alanı dolduran yüzbinlerin unu-
tamayacağı bir an daha yaşattı Grup
Yorum. Tutsak olan Grup Yorum
elemanı Ayfer Rüzgar gönderdiği
mektupta, alandaki yüzbinlerce kişinin
el ele tutuşmasını istedi. Alandaki
yüzbinler el ele tutuştu… kenetlen-
di… Bir milyon kenetli el, havaya

kalktı. 550 bin kişi kenetli elleriyle,
tek yürek, tek ses oldu, “Hasta tut-
saklar serbest bırakılsın” sloganını
haykırdı. Büyük Halk korosu, bu ke-
netlenmeyi devam ettirdi. Enstrü-
manlar Uğurlama şarkısına başladı,
halk korosu, elleri havada zafer işa-
retleriyle “Uğurlama”yı okudu. 

Berivan şarkısının ardından, Gen-
co Erkal tekrar sahneye çıktı; “Elle-
rinde kitapları / türküleri / bayrak-
larıyla geldiler / dalga dalga aydınlık
oldular / yürüdüler karanlığın üs-
tüne / meydanları zaptettiler yine…
/ bu kavga faşizme karşı / bu kavga
hürriyet kavgasıdır.”

550 bin kişilik halk korosu ce-
vapladı Genco Erkal’ı. “Faşizme
Karşı Omuz Omuza” sloganı her za-
mankinden daha gür haykırıldı. Ve
Genco Erkal kaldığı yerden devam
etti, “Nazım Hikmet Vatan hainliğine
devam ediyor hala...” alkışlar ve ıs-
lıklarla selamlandı Nazım Hikmet. 

Sevda Türküsü ile şarkılara devam
edildi. Ardından Konserin düzenlen-
mesinde, her anında Grup Yorum’u
yalnız bırakmayan, sahiplenen Halk
Cephesi adına bir konuşma yapıldı. 

“İşte buradayız! Yüzbinleriz!
Milyonlar olacağız!... devrim şehit-
leri önünde söz veriyoruz, emper-
yalizmi ülkemizden kovana, halk-
larımız özgür olana dek, mücade-
lemizi sürdüreceğiz, halkımızla bir-
likte Tam Bağımsız Türkiye’yi ku-
racağız… Halkız Haklıyız Kazana-
cağız” diyerek, tüm kitleyi 1 Mayıs’ta
Taksim’e çağırdı. 

“Soluk Soluğa” şarkısında, Yaşar
Kurt ve Grup Abdal sahnedeydi. Sa-
natçı dostları Grup Yorum’u yalnız
bırakmadılar, sahiplendiler. Sanatçılar,
Yorum şarkılarına ikili üçlü gruplar
halinde solistlik yaptılar konser bo-
yunca. Yorumcular, sanatçıların hep-
sine teşekkür etti. Ve ardından, Erdal
Bayrakoğlu, Niyazi Koyuncu sahneye
çıktı. Damla’nın flütüyle şarkı başladı,
Gür sesiyle başladı Erdal Bayrakoğlu;
“…Kavgaya girdi oğlun / yönünü
gördü oğlun / gerçeği bildi oğlun /
kavgaya girdi oğlun” Niyazi Koyuncu
ile şarkı söylenirken, dev ekranlardan,
TAYAD’lıların oğullarını, kızlarını

sahiplenmek için yaptıkları eylem-
lerden fotoğraflar gösterildi. 

“Kızıldere’den bu güne, yolumuzu
aydınlatan şehitlerimize bin selam
olsun. Vatan sevmenin ustasıdır on-
lar…” “Biz buraya dönmeye değil,
ölmeye geldik!..” “Kızıldere!” Günün
en anlamlı anlarından biri... Damla
ilk solo şarkısını 550 bin kişilik halk
korosuyla birlikte okumaya başladı.
“Mahir Hüseyin Ulaş, Kurtuluşa Ka-
dar Savaş!” sloganları artık şarkının
bir parçası haline geldi. 

Devrimci tutsak Ümit İlter’de ye-
rini aldı büyük halk korosunda, Yo-
rumcular okuyor Ümit İlter’in şiiri-
ni… “Hayalimin altındadır dünya,
beş adımlık hücrede attığım voltadan,
her adımda özgürlüğe çekip gider
düşlerime, tutamaz duvar…”

Onlar hep dışarıda, onlar hep öz-
gür oldular. Tecritin tüm yıkıcılığına
rağmen, yenilmediler dört duvar ara-
sında; Sevdanıza And Olsun… Selçuk
Balcı kemençeyle, başladı. Selçuk
Balcı ve Marsis söyledi: “Kahraman
122 can / yürüyor en önde” 

Yorum, yeni çıkacak olan albü-
münden iki yeni şarkısını sırayla
okumaya başladı. “Yeni Baştan” ve
“Umudun Turnası” ve ardından ha-
laylar başladı. Yorum’un öğrencisi
Sultan, “İnsan Pazarı” şarkısını okudu.
Sultan’da ilk defa Yorum’la sahneye
çıkıyor ve heyecanı belli oluyordu.
Ama halk kendi evladını sahiplendi,
güç verdi... Coşkuyla halaylara baş-
landı. Hakan Yeşilyurt, Yasemin Gök-
su, Adile Yadırgı, “Mısri Kız” şarkı-
sını okudular. Şarkının sonunda kısa
birer konuşma yaptılar, “Bugün bu-
rada toplanan bu muhteşem kala-
balık elbette Grup Yorum’un yalnız
olmadığını haykırmak için bir araya
geldi, Grup Yorum yalnız değildir”
dediler… 

Grup Yorum, Kürtçe şarkılara
başlamadan önce, Kürtçe konuşma
ile “Bütün Kürtler özgürlüğü hak
ediyor, bunun yolu da emperyalizme
ve AKP’ye başkaldırmaktan geçi-
yor…” dediler. Hewidarım şarkısıyla
halaylar kaldığı yerden devam etti.
Dev ekranlar, alanlara sığmayan kit-
leyi gösterdi. Önceki yıl “Haklıyız
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Kazanacağız” pankartının açıldığı
yamaçta yüzlerce Yorum dinleyicisi
“Yaşasın Halkların Kardeşliği!” slo-
ganına eşlik ediyordu. Konserlerin
en çok beklenen anlarından biri ha-
laylar… Yüz binlerce kişi kol kola,
“Newroze, Berivane, Gowenda Ge-
lan, Keçe Kurdan, Cane” şarkılarıyla
halaylara katıldı. 

Halayların ardından, “Reber” ve
“Dersimde Doğan Güneş” Yorum
söyledi, Büyük Halk Korosu tekrar
etti. 550 bin kişi, elleri havada, zafer
işaretleriyle söyledi: “Şu Dersim’in
dağları vay le le le vay, Yiğitlerin
Odağı vay” 

Sanatçılar Yorum’la dayanışmaya
devam etti, “Büyü” şarkısını Nejat
Yavaşoğulları, Cahit Berkay, Derya
Petek ve Apolas Lermi okudu, Bü-
yük Halk Korosunun mütevazı bir
ferdi oldular. 

“Selam olsun, emperyalizme
karşı direnen, savaşan Suriye hal-
kına” “Nassam alayna el hava…”
Arap halklarının en sevdiği şarkılar-
dan biriyle, vatan sevgisini anlattı
Yorum. Ve 550 bin kişilik halk ko-
rosunun, tekrar yumrukları havaya
kalktı, “Amerika Defol”… Bütün
sanatçılar, uluslararası örgütlerin tem-
silcileri ve yüz binlerce kişi haykırdı
“Bizim bu vatan, tankınızı topu-
nuzu atacağız yurdumuzdan!” Dev
ekranlardan gösterilen “6. Filo Defol”
pankartıyla, Amerikan askerlerini de-
nize döken Dev-Genç’liler de katıldı
büyük halk korosuna. İncirlik Ame-
rikan Üssüne yürüyen Halk Cepheliler
de aramızdaydı… 

Sanatçı korosuna, yeni isimler
eklenmeye devam etti; Suavi, Hü-
seyin Turan ve Okşan Dede katıldı.
Eşber Yağmurdereli, İbrahim Ka-

raca, Bülent Emrah Parlak, Derya
Alabora, Işıl Özgentürk, Efkan
Şeşen, Ayla da “Amerika Defol”
korosunda sahnedeki yerini aldılar. 

“Enternasyonal” şarkısı, tarihsel
misyonunu tekrar yerine getirdi. Eyüp
Baş Uluslararası Emperyalist Sal-
dırganlığa Karşı Halkların Birliği
Sempozyumu” için dünyanın dört
bir tarafından gelen konuklar sahneye
çıktılar. “Emperyalizm Yenilecek,
Direnen Halklar Kazanacak” pan-
kartı, Suriye bayrakları, Guana bay-
rağıyla sahnedeydiler. 550 bin kişilik
halk korosu dünya halklarına umut
verdi. İnançlarını yeniden tazeledi.
Uluslararası heyet adına konuşan
Muhammed Safa, “Bizi tutuklaya-
bilirsiniz, ama düşüncelerimizi tu-
tuklayabilir misiniz, işte en büyük
güç burada… Halklar kazanacak-
tır, bunu tarih er ya da geç yaza-
cak” dedi. “Enternasyonal” şarkısında
Lenin’de dev ekranlardan selamladı
Büyük Halk Korosunu. Stalin ve
Mao da aramızdaydı. Büyük Halk
Korosu cevapladı, “Faşizme Karşı
Omuz Omuza” solganı yine yum-
ruklar havada, kulakları sağır eder-
cesine atıldı. Ardından, “El pueblo”
şarkısını okudular. 

Ve “Halk Yemini…” Sahneden
çalınan davulların gümbürdemesiyle,
meydan titredi, Yorum söyledi, 550
bin kişi tekrar etti; 

“…Kavgamız ekmek kavgası,
kavgamız bağımsızlık kavgası, sö-
zümüz söz olsun, sözünden dönen
namert olsun.” 

İdil Halkoyunları Ekibi, sahnede
yerini aldı, “Cemo” şarkısına dans-
larıyla eşlik ettiler. Yüz binler, zafer
işaretleriyle “Cemo”ya eşlik etti.
Artık konser bitmek üzere, uzun bir

teşekkür listesi vardı Yorumcuların
elinde. Konser boyunca Yorum’u sa-
hiplenen sanatçıların isimleri tek tek
sayıldı, sahnede yerini alan Barış
Güney, Ömer Avcı, Aşkın Yeşbek,
Ertan Tekin ve orkestraya teşekkür
edildi. Bakırköy alanını tahsis eden
Bakırköy Belediyesi’ne teşekkür edil-
di. Konserin gerçekleşmesi için eme-
ğini esirgemeyen, gecesini gündüzüne
katan Halk Komitelerine teşekkür
etti. 

Son şarkı, Çav Bella, Suavi’de
Yorum solistleriyle yan yanaydı.
Dünyanın en güzel korolarından birini
oluşturan, 550 bin kişilik halk koro-
suyla, seneye yine bu meydanda bu-
luşma sözü verilerek konser sona
erdi. 

Dünyada eşine az rastlanır bir
dayanışma ve sahiplenme örneği ya-
rattı 550 bin kişilik Halk Korosu.
Her türlü baskıya rağmen Grup Yo-
rum’un tükenmediğini, tam tersine
daha da güçlenerek büyüdüğünü gös-
terdi. Ülkemizin ilerici aydınları, sa-
natçıları, mütevazı birer Yorum ele-
manıydı. 14 Nisan’da Büyük halk
korosunun bir parçasıydılar. Türkiye
ve dünya halklarının inançlarını ta-
zelediler, umut verdiler. 

Ülkemizin dörtbir yanında halkı-
mız Halk Cephesi’yle birlikte büyük
bir emek ve sahiplenmeyle 550 bin
kişilik bir Bağımsız Türkiye Konse-
ri’ni daha düzenlediler. Emeği geçen,
desteğini bizden esirgemeyen tüm
halkımıza teşekkür ediyoruz. Hede-
fimiz milyonlar... Halkımıza, dost-
larımıza  güvendik, güveniyoruz. 

Teşekkürler Grup Yorum, teşek-
kürler 550 bin kişilik halk korosu.
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Uluslararası Eyüp Baş Emper-
yalist Saldırganlığa Karşı Halkların
Birliği Sempozyumu’na katılanlar
ile yaptığımız röportajı yayınlıyoruz. 

Yürüyüş: Adınızı, soyadınızı
ve hangi örgütten geldiğinizi
kısaca anlatabilir misiniz?

Diarmuid MacDubhghlais:
İngilizcede benim
adım Diarmuid
Dubhghlais, İrlan-
daca Diarmuid
MacDubhghlais. 

Cumhuriyetçi
Sinn Fein üyesi-
yim. 1905’te ku-
rulduk. Geleneği
bu kadar geriye

götürmemizin sebebi Provisional
IRA (Geçici İrlanda Cumhuriyet Or-
dusu) bizden ayrılması. Bunu özellikle
açıklamak isterim. İngilizlerin işgal
altındaki 6 İrlanda eyaletinden çe-
kilmelerini talep ediyoruz. Bu silahlı
bir işgal ve biz buna muhalefet olarak
silahlı bir muhalefeti uygun görüyo-
ruz. İdealimiz birleşik 32 İrlan’da
eyaletinin Federal Sosyalist De-
mokratik Cumhuriyeti. Bizler ör-
gütümüz adına hiçbir fark gözetme-
yen bir örgütüz. İnsanların dinleri,
dilleri, ırkları, renkleri, cinsiyetleri
bizim için hiçbir önem arz etmiyor.
Geçenlerde İngiliz medyası bizlerin
32 eyaletten oluştuğunu ve bu eya-
letlerin de kendini ya İrlandalı ya da
İngiliz olarak tanımladıklarını söyledi.
Ancak durum böyle değildir, bizler
batıda, doğuda, kuzeyde ve güneyde
ayrı meclislere sahip olması gereken
İrlanda halkıyız. Ve bu yerel parla-
mentoların da genel bir parlamentoyu
kapsaması gerektiğine inanıyoruz.
Bu yerel gündemlerin bu yerel halkın
siyasetle daha iç içe olmasını sağla-
yacak ve böylece ben Dublin’de ya-
şayan bir insan gibi kendi yerel gün-
demini bu parlamentoya taşıyabile-
ceğim. Şu an yapmaya çalıştığımız

şey, Belfast’a gelecek olan G8 zir-
vesini protesto etmek. Bunun için
bir kampanya örgütlüyoruz. Bütün
zengin ülkeler G8’de Kuzey İrlan-
da’ya geliyorlar. İrlanda’da şuan Pro-
visional IRA’ların karşı devrimci
taktikleri yüzünden böyle bir cephe
örülemiyor. Ancak bizler şuan tek
Cumhuriyetçi kesimiz. Ve Cumhu-
riyetçilerin sözcülüğünü yapan tek
kesim de biziz. 2 yıl önce İngiliz
kraliçesi ülkemize geldiğinde Dub-
lin’e geldiğinde bütün o protestoları
bizler düzenledik ona karşı sokağa
döküldük. İngiliz kraliçesinin kaldığı
zaman da İrlanda’da kimi yerlerde
gerçekten 3 renkten oluşan İrlanda
bayrağı yasaklandı. Bunun üzerine
insanlar İrlan’da bayrağı açtılar ve
onlarca insan tutuklandı. Ancak geç-
tiğimiz haftalarda yüz binlerce insanın
sokağa çıkması sonucu tutuklanan-
ların hepsi serbest bırakıldı. Biz
bunun izinsiz ve bizim isteğimiz dı-
şında gerçekleşen bir ziyaret olduğunu
düşünüyoruz ve bu, biz İrlanda’nın
vergi veren kesimi olarak bizlere 30
milyon dolara patladığını biliyoruz.
Belli ki İrlanda hükümeti ve yetkilileri
bu zenginler kulübünde kalabilmek
için bizim paralarımızı kafalarına
göre harcamayı kendilerine bir hak
olarak görüyorlar. 

Yürüyüş: Siz daha çok
yerelde, İrlanda özelinde
mücadele eden bir örgütsü-
nüz bu yüzden milliyetçi bir
yaklaşım olarakta
görülebilir. Bu sempozyumun
enternasyonal yapısıyla ilgili
ne düşünüyorsunuz? İrlanda
halkı için mücadele eden
sizin örgütünüz için
enternasyonalizm ne ifade
ediyor?

Diarmuid MacDubhghlais: Bi-
zim orada bir deyiş var, birlik olmadan
güç olmaz. Bunu biz işgal altındaki

6 eyaletin geri kalan 26 eyaletle bir-
leşmesi üzerine söylüyoruz. Ancak
bu her zaman için geçerli. Bu hem
ulusal olarak hem de uluslararası
olarak geçerli, birlik olmadan güç
olmaz. Tabi ki belli farklılıklarımız
olabilir. Ancak ortak bir amacımız
var; eşit adil bir dünyayı beraber ku-
rabilmek. Bu noktada ben de birçok
ilişkiler geliştirebilmek için görüş-
meler yapıyorum. Sempozyuma ya-
pılan önerilerden bir tanesi siyasi
tutsaklar için uluslararası bir gün ol-
duğunu gördüm ve bu konuda bizim
böyle bir günümüz var. Tabi ki sem-
pozyuma katılmanın bir diğer amacı
da başka ülkelerdeki mücadele de-
neyimini görmek. Mesela Türki-
ye’deki mücadeleye ilişkin çok az
bir bilgiye sahibim. 

Yürüyüş: Dünyada
emperyalist saldırıların
arttığı bir dönemde, kanlı
savaşların, işgallerin olduğu
bir dönemde yaşıyoruz. Buna
rağmen solun genel tavrı
pasifist ve silahsız mücadele
taraftarı. Bununla ilgili ne
düşünüyorsunuz?

Diarmuid MacDubhghlais: Ül-
kemde gördüğüm kadarıyla insanlar
kurulu düzenin içinde düzen içi bir
hayata çekiliyor. Ben Küba’da gör-
düğüm üzere İrlanda’daki ideal sistem
farklı yerel meclislerin farklı yerel
temsilciler vererek ortak karar aldıkları
bir parlamento oluşturması. Böylelikle
ben yerel halkın siyasetle daha yakın
ve daha içiçe olabileceğini düşünü-
yorum. Bizim parlamentodaki tem-
silcimiz neredeyse 15.000 kişinin ya-
şadığı benim mahallemde yaşamıyor.
Olayın komik tarafı da bu. Mesela
şu an İngiliz hükümetiyle barış gö-
rüşmeleri yapan kesim başta büyük
bir idealizm içerisindeydi. Ancak bir
şekilde düzen içine çekildiler. Mesela
Güney Afrika’da Nelson Mandela
serbest bırakıldığında hepimiz çok
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sevinmiştik. Ancak 12
ay içerisinde insanların
özellikle çocukların öl-
dürüldüğünü gördük.
Benim ülkemde olduğu
gibi Güney Afrika’da
sadece tek bir lideri de-
ğiştirdiler. Biz ise dü-
zeni bütünüyle değiş-
tirme yanlısıyız. 

Yürüyüş: Bu
sempozyuma dair
kurumsal olarak
ne düşünüyorsunuz? Somut
olarak bu gibi toplantıların
devrimci mücadeleye nasıl
etkisi olur?

Diarmuid MacDubhghlais: De-
diğim gibi geçen sene de buradaydım.
Geçen yıldan bu yıla kimseden
mail almadım. Yani geçen seneden
bu yana ne yaptığınıza dair hiçbir
fikrim yok. Bu çok güzel bir fikir
ancak karşılıklı olarak görüşme
içerisinde olmamız gerekiyor. Çünkü
kapitalistler ve emperyalistler dur-
madan birbirleriyle iletişim içerisin-
deler. Bizler de böyle olmalıyız. He-
pimizin bunu yapması gerekiyor. Ka-
pitalistler eski düzen olanakları, ile-
tişim araçlarını çok iyi kullanıyor.
Bizler de yeni medya denilen şeyi
kullanmakta ısrar etmeliyiz. Kapita-
lizme alternatif olarak henüz tamamen
tahakküme almadığı yeni medyayı
kullanabiliriz. Geçen sene Ağustos
ayında Londra’da çok büyük bir isyan
oldu. Hükümet blackberryleri devlet
tarafından okunamadığı için kapat-
maya çalıştı. Ancak aynı hükümet
Çin’in internet üzerindeki yaptırım-
larını da eleştiriyor. Bu da işin ilginç
tarafı. İnsanların Blackberry ve Skype
üzerinden yaptığı eylemler hükümetin
çok sinirine dokundu. Yarın İngiliz
halkının vergileriyle tarihin belki de
görüp görebileceği en kapitalist, en
halk düşmanı, en sol düşmanı insanı
Margaret Thatcher’ı İngiliz hükümeti
gömecek. Bu aslında Margaret Thatc-
her hayattayken, onun tarafından or-
ganize edilmiş bir cenaze. Cenazenin
geçeceği rotayı, cenazeyi ve cenazeye
katılacak 765 askeri görevliyi kendisi

seçti önceden. Bütün bu para tamamen
güvenlik önlemlerine harcandı. Çün-
kü biz İrlandalılar bu kadından
kemiklerine kadar iğrensek de İn-
gilizler de bu kadından iğreniyor
ve protesto edecekler bu cenazeyi.
Hastayken birkaç yıl önce belli ko-
nuşmalar oluyordu. Madencilerin ce-
nazenin geçeceği güzergaha ceple-
rindeki korleri boşaltacağı ve cena-
zenin rahat ilerleyemeyeceği bir pro-
testo düşünülüyordu. 

Yürüyüş: Bugün Suriye’ye
yönelik bir saldırı var, bütün
olarak Orta Doğu
emperyalist saldırıların
yoğun olduğu bir bölge. Bu
bölgede yaşananları genel
olarak nasıl
değerlendiriyorsunuz? Ve
tüm bunlara dair kendi
ülkenizde bir çalışmanız,
kampanya vs. var mı?

Diarmuid MacDubhghlais: Gö-
rünüşe göre belli batılı ülkeler kafala-
rına göre Orta Doğu liderlerini değiş-
tirmeye çalışıyor. Saddam Hüseyin
mesela Irak’ta ABD’nin çıkarına
ters düştüğü için düşürüldü. Buna
benzer şekilde Kaddafi de Libya’da
düşürüldü. Suriye de aradıkları lideri
bulana kadar ve ardından İran’a ge-
çecekler. Şu aşamada en önemli nok-
talardan birinin Kore’de meydana ge-
lenler olduğunu düşünüyorum. Latin
Amerika’da olan şeyleri gördüm. Bu-
ralarda diktatörler geliştiren Amerika,
onları sözde batılı liderlerle değiştirdi.
Mesela bugün dünyadaki en önemli

maddi kaynaklardan biri
petrol. Petrol kesildiği
anda ABD’nin herhangi
bir maddi temeli kalma-
yacaktır. Mesela Vene-
zuela’nın ABD’den uzak-
laşması ve bağımsızlığa
doğru yönelmesi Amerika
için muazzam derecede
bir tehdit. 

Yürüyüş:
Türkiye’de,
İrlanda’daki silahlı

mücadele daha çok IRA
üzerinden sürdüğü ve ancak
IRA’nın da  artık uzlaşma
masasına oturdu biliniyor.
IRA’nın geldiği çizgiyi nasıl
değerlendiriyorsunuz?

Diarmuid MacDubhghlais: İs-
tanbul’a gelmeden önce toplantıda
Gerry Adams gibi insanların adını
andım ve bunların karşı devrimci ol-
duğunu söyledim. Hainler, 32 eya-
letten oluşan İrlanda’ya ihanet eden
hainler olarak işaret ettim onları. Ve
daha önce söylediğim gibi, bunlar
zenginlerle aynı masada otura otura
onların oyununa geliyorlar. 2 yıl için-
de muazzam mükafatını alacaklar
bu yaptıklarının. Sadece söz var,
sadece laf var. Başka hiçbir şey yap-
mıyorlar. Teorik olarak konuşuyorlar
ancak iş bir şey yapmaya gelince
hiçbir şey yapmıyorlar. Böl yönet
politikasının birer uygulayıcısı haline
geldiler. İşgal altındaki 6 eyalette
aslında ayrılıkçılığı savunuyorlar. Ve
26 eyaletteki hükümette de 6 eyalet-
teki yani işgal altındaki vergi sistemini
uygulamaya çalışıyorlar. Bu uluslar-
arası cephede, diğer mücadele eden
halkları silahlarını bırakmaya ve on-
larla bir çözüm olduğuna ikna etmeye
çalışıyorlar. Ama bulduklarını san-
dıkları çözüm İrlanda ve dünya halk-
ları için hiçbir şekilde çözüm niteliği
taşımamaktadır. Bu halkların lehine,
faydasına olmayacaktır. Ve bütün so-
runları bir sonraki nesle atmaktan
başka bir şey olmayacaktır. 

Sürecek
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Almanya’nın Başkenti Berlin’de
düzenlenen “Geleceğin Suriyesi’nde
Kürt Sorununun Çözümü İçin Di-
yaloğa, Demokrasiye ve Barışa Bir
Katkı” konulu konferansta konuşan
PYD Eşbaşkanı Salih Müslim, “Biz
artık başkalarının askeri olmaya-
cağız. Kendi sesimizle, kendi rengi-
mizle, kendi öz irademizle devrimi-
mizi gerçekleştireceğiz. Bu devrim
ve demokratik inşa, sadece Suriye
için değil bölge halkları için de
örnek bir modeldir” dedi. 

AMERİKA’NIN ORTA DOĞU
POLİTİKALARINA HİZMET
EDEN, ONU GÜÇLENDİREN
BİR DEVRİM DEVRİM DEĞİL-
DİR. 

Demokratik Birlik Partisi (PYD)
Eşbaşkanı Salih Müslim nasıl bir
devrimden bahsediyor? Suriye’deki
kangölünü artık kimse “Esad dika-
tatörlüğüne karşı muhalif güçlerin
demokratikleşme mücadelesi” diye
açıklayamaz. Her şey ortada.

Suriye’deki kangölünün sorum-
lusu Amerika ve işbirlikçileridir.
Amerika’nın Orta Doğu politikaları
için kan akıtılmaktadır. Bu durumda
Esad iktidarının “diktatörlüğü”nden
bahsetmek; açıkça savunulamayan
Amerikan işbirlikçiliğinin üzerini
örtmekten başka bir şey değildir.

Tükiye, Sudi Arabistan, Katar,
Kuveyt gibi devletlerin tam bir maşa
olarak kullanıldığı da çok açıktır.
Suriye’de “muhalif” diye çatıştırılan
işbirlikçi gruplar Türkiye’deki kamp-
larda besleniyor, eğitiliyor, silahlan-
dırılıp Esad iktidarına karşı savaştı-
rılıyor. Bundan dolayı AKP iktidarı
Suriye’de akan her damla kandan
birinci derecede sorumludur. 

Emperyalistlerin amacı açık. Ül-
kesini emperyalist yağmaya açmayan
Esad iktidarını devirmek ve yerine
işbirlikçi bir iktidar kurmak. Bunun
için Irak’taki gibi doğrudan kendisi
müdahale etmiyor. 

Birincisi, Suriye içindeki dinsel,

mezhepsel, ulusal, tarihsel, sosyal,
siyasal, bölgesel tüm çelişkileri kul-
lanarak iç savaşla Esad iktidarını
yıkmak istiyor. 

İkincisi, Türkiye, Sudi Arabistan,
Katar, Kuveyt gibi işbirlikçi bölge
ülkelerini maşa olarak kullanıyor. 

Bu gelişmeler içinde Amerika’nın
Orta Doğu politikalarını güçlendiren,
Amerika’nın bu politikalarına karşı
süren direnişi zayıflatan her türlü
politika gericidir. 

Devrimciler, bu tür durumlarda
olaylara emperyalistler ve halklar çer-
çevesinden bakarlar. Emperyalizm ça-
ğında tüm dünya halklarının baş düş-
manı emperyalizmdir. Emperyalizmi
güçlendiren, emperyalist politikalara
destek veren her türlü girişim gerici-
liktir. Emperyalizme darbeler vuran,
onu gerileten her türlü hareket dev-
rimciler, sosyalistler tarafından des-
teklenmelidir. Bu durumda tarafsız
kalmak bile emperyalizme güç vermek,
hatta ondan yana taraf olmaktır.

Suriye’deki nüfusun yüzde 15’lik
gibi önemli bir kesimini oluşturan
Kürtler bu süreçte elbette bu geliş-
meler karşısında kayıtsız kalamaz.
Kalmamalıdır. Emperyalizmin bölge
politikaları bu kadar açıkken ezilen
bir halk olarak direnenlerin yanında
yerini almalıdır. 

Ancak PKK ile aynı ideolojik
çizgiye sahip olan PYD başında ge-
lişmelere kayıtsız kalıp ortamı kolladı.
Muhalif denen işbirlikçiler ile ola-
mazdı. Çünkü onlar “diktatör” de-
dikleri Esad iktidarından daha milli-
yetçi, gerici bir anlayışa sahipti. Su-
riye’de Arapların dışında hiç bir hal-
kın varlığını kabul etmiyordu. Kürt
halkının varlığını da baştan reddedi-
yordu. 

Esad iktidarının Kürtlerin nüfus
olarak yoğunlukta yaşadığı bölge-
lerden güçlerini çekmesiyle birlikte
PYD’nin denetiminde özerk bir bölge
oluştu. Kürtler kendi yönetimlerini,
kendi askeri güçlerini oluşturdular. 

Bu durum oligarşiyi çok rahat-
sız etse de Amerika’nın hiç de ra-
hatsız olmadığı bir durumdu. Oli-
garşi Suriye’de Kürt Özerk Bölge-
si’nin oluşmasını engellemeye çalışsa
da bu mümkün olmadı. Topraklarında
beslediği işbirlikçi “Özgür Suriye
Ordusu’nu” (ÖSO) Kürtlerin üzerine
göndermeye çalışsa da başta Amerika
buna engel oldu. 

AKP, Suriye’de oluşan Kürt böl-
gesinin PKK çizgisinde bir bölge ol-
masındansa Irak Kürdistanı’ndaki
Barzani, Talabani çizgisinde bir böl-
genin oluşması için çaba sarfetti. 

Bu gelişmeler içinde elbette Kürt-
ler kendi ulusal, demokratik çıkar-
larını gözeterek hareket etmelidir.
Ancak bu çıkarlar emperyalizmin
politikalarına güç veren tarzda ola-
maz. Ya da ‘bu çatışmalarda her
iki taraftan da yana değiliz’ diye
‘bağımsız’ bir tavır içinde olunamaz.
Böyle bir durumda üçüncü bir taraf
yoktur. Ya direnenlerden yanasınızdır
ya da onların karşısındasınızdır. 

PYD “Tarafsızım” Derken
Emperyalizmden Yana 
Taraf Olmuştur! Şimdi 
İse Açıktan Emperyalizmin 
İşbirlikçisi ÖSO İle 
İşbirliği Yapmaktadır! 

Kürt milliyetçi hareket ve PYD
başından beri emperyalizm ve halklar
arasındaki çelişkiye göre Suriye halk-
larının yanında tavrını belirlemedi.
Güç dengelerine göre hareket etti. 

Daha sonra Abdullah Öcalan kar-
deşi aracılığı ile gönderdiği mektupla

Emperyalistlerin Orta Doğu Çıkarları İçin
Suriye Halklarının Katledilmesi Üzerinden

DEVRİM YAPILAMAZ!

Taksim 1 Mayıs Alanı’dır YASAKLANAMAZ!42
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müdahale etti ve PYD’nin Esad’ı
desteklemekten vazgeçip Suriyeli
muhaliflerle hareket etmelerini is-
tedi. Daha da ötesi ‘buna karşı çıkan
Kürtler olursa gerekirse elemine
etmelerini’ isteyerek Araplarla ya-
kınlaşın dedi. 

Nitekim üzerinden çok zaman
geçmeden oligarşinin özel olarak
yönlendirmesiyle PYD ile çatışma
halinde olan Özgür Suriye Ordusu
ile birçok bölgede anlaşma yaptılar.
Şimdi PYD işbirlikçi Özgür Suriye
Ordusu ile birlikte Esad iktidarına
karşı çatışıyor. 

PYD’nin ÖSO İle 
Birlikte Hareket Etmesi 
Amerika’nın İsteğidir! 

Suriye’deki tüm muhalif güçler
sonuç olarak Amerika’nın besleyip
şetiştirdiği güçlerdir. Amerika’nın ve
diğer işbirlikçi devletlerin doğrudan
desteği olmadan hiçbir varlık göste-
remezler. Muhalefet denilen işbir-
likçilerin lideri dahi bizzat Ameri-
ka’dan getirilmiştir. 

Amerika Esad iktidarını yıkmak
için çok parçalı olan muhalefeti bir-
leştirmek istiyor. ÖSO’nun düşman
olarak gördüğü ve Esad iktidarına
daha yakın duran PYD, Abdullah Öca-
lan aracığılığıyla Amerika’nın isteği
doğrultusunda muhalif denen işbir-
likçiler ile birlikte hareket etmesi sağ-
landı. PYD şu anda ÖSO’nun tutu-
mundan kaynaklı tam olarak  işbirlikçi
koalisyon içinde yer alamasa da Esad
iktidarına karşı yerel düzeylerde işbirliği
yapmaktadır. PYD bunu “El-Kaide
türü örgütlerle anlaşma yapmadık,
Müslüman Kardeşler ve benzeri grup-
larla anlaşma yaptık” diye meşrulaş-
tırmaya çalışıyor. Sorun El-Kaide gibi
örgütlerle işbirliği yapıp yapmamak
değil, Amerika’nın politikalarına hizmet
edip etmemektir. El-Kaide örgütü zaten
Amerika’nın istemediği bir örgüttür.

Emperyalist Politikalar İçin
Başka Halkların
Katledilmesi Üzerine
Devrim İnşa Edilemez!

PYD Eşbaşkanı Salih Müslim
“Kendi sesimizle, kendi rengimizle

kendi öz irademizle devrimimizi ger-
çekleştireceğiz” diyor. 

Hayır, böyle bir devrim gerçek-
leştirilemez. Bunun adı devrim de-
ğildir. Amerika’nın Orta Doğu’daki
çıkarları için, başka halkların katle-
dilmesi uğruna bir devrim gerçek-
leştirilemez. Bugün Amerika Türkiye
gibi işbirlikçileri Suriye halkını bir-
birine kırdırıyor. Akan her damla ka-
nın sorumluları onlardır. Kosova’da
olduğu gibi Suriye’yi de hiçbir şey
yapamazlarsa bölüp parçalamaya ça-
lışıyorlar. Burda emperyalistlerin ve
işbirlikçilerin yanında yer alarak bir
halkın kurtuluşu sağlanamaz. Devrim
yapılamaz. 

Kaldı ki, Amerika’nın tek hedefi
Suriye de değil, İran başta olmak
üzere bütün bölgenin  Amerikan po-
litikalarına göre yeniden düzenlen-
mesi planlanıyor. 

Amerikan İşbirlikçiliğinden
Devrim Çıkmaz!

Kürt milliyetçi hareket, Ameri-
ka’nın bu saldırı politikalarında aktif
rol almak isteğini sürekli açıklıyor. 

Bunun adı Amerikan işbirlikçili-
ğidir. İmralı süreci de Amerikan iş-
birlikçiliğinde Türkiye oligarşisiyle
ittifak yapmaktır. Ki Öcalan’ın yaptığı
tam da budur. 

Öcalan 90’lardan beri Kürt soru-
nunun çözümünü Amerika ve AB
emperyalistlerinden beklemiştir. Şimdi
Amerika’nın Orta Doğu politikalarında
Türkiye oligarşisiyle birlikte rol alarak
Kürt sorununa çözüm arıyorlar. Bu
işbirlikçilikten bir devrim çıkmaz. 

Önümüzde Irak örneği var. Irak’ın
işgalinden, katledilen 1.5 milyon
Iraklıdan, bugünkü duruma gelme-
sinden Barzaniler, Talabaniler doğ-
rudan sorumludur. Amerika Irak’ın
işgalini Irak Kürdistanı’na dayanarak
gerçekleştirmiştir. Irak Kürdistan’ı
bugün Amerika için ikinci bir İsrail
olma yolundadır. 

Kürt Milliyetçileri Dönüp
Bakmalıdır, Nasıl Bir 
İttifakın İçinde?

Amerika hızla İsrail, Türkiye ve
Kürt milliyetçileri üzerinden daha

büyük bir savaşın hazırlıklarını yap-
maktadır.  Öcalan’ın ve Kürt milli-
yetçi hareketin sıkça tekrarladığı
“Kürt barışı Orta Doğu barışının
önünü açacak, bütün Orta Doğu’yu
demokratikleştirecek” söylemleri ya-
pılmakta olan ittifakın ve daha büyük
bir savaş hazırlıklarının üstünü örtme
demagojileridir. 

Amerika ile, emperyalistlerle,
İsrail’le, Türkiye oligarşisiyle ve
bilcümle işbirlikçiyle yapılan itti-
faktan nasıl bir barış çıkacak Orta
Doğu halklarına? 

Berlin’de yapılan konferans son-
rasında BDP Eşbaşkanı Selahattin
Demirtaş ile PYD Eşbaşkanı Salih
Müslim birlikte yaptıkları basın top-
lantısında “Kürt halkı kimseye düş-
manlık yapmadan kendi özgürlü-
ğünü ve özgünlüğünü elde etmek
istiyor. Bütün büyük devletler de
bu yüzyılda Kürt ve Kürdistan ile
nasıl bir stratejiyle ilişkilerinin ola-
cağını şimdiden belirlemelidir” de-
diler. 

Bu emperyalistlere verilen açık
bir işbirliği çekidir. Kürt milliyetçi
hareket bu işbirliğini “Orta Doğu
barışı” gibi demagojilerle meşru-
laştırmaya çalışmaktadır.

“BARIŞ”
Küçük-Burjuvazinin 
Kulağına “Hoş” Gelen Bir 
Demagojidir!

Emperyalizm var olduğu sürece
BARIŞ demagojiden ibarettir. Em-
peryalistlerin bütün barış söylemle-
rinin arkasına bakın: Barış, demokrasi,
özgürlük, uygarlık denilerek ülkeler
işgal edilmiştir. Sömürgeleştirilmiştir.
Amerika bütün işgallerini “barış ve
demokrasiyi tesis etmek için” yap-
mıştır. Irak’ın geldiği duruma bakın;
“demokrasi için değdi” demişlerdir.
Afganistan’da “barış ve demokrasi
için, dünyanın güvenliği için terö-
rizmle mücadele” ettiklerini söylü-
yorlar. “Arap baharı” diyerek des-
tekledikleri Tunus, Mısır, Libya’nın
durumuna bakın... Devrim yapıyor-
lardı. Diktatörlükleri yıkıp demok-
rasiyi tesis edeceklerdi... 

Emperyalistler bütün saldırı, kat-
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liam, işgal, sömürü politikalarını bu
kutsal “barış, özgürlük, demokrasi”
demagojileri ile yapıyorlar. Ve bu
kavramlar küçük-burjuvazinin çok
hoşuna gidiyor. 

“Barış, özgürlük, demokrasi” için
mi her şeye değer. Bugüne kadar
emperyalistlerin barışı sağladığı tek
bir yer var mı? 

Bugün Kürt milliyetçi hareketin
oligarşiyle barışması da, Orta Doğu
barışından söz etmesi de aynı dema-
gojinin parçasıdır. 

Bugün Orta Doğu’da herkesin
göreceği şekilde açıktır ki, emper-
yalistler bir barışın değil, daha bü-
yük savaşın hazırlıklarını yapıyor. 

Kürt milliyetçileri emperyalistlere
“bizi dikkate almadan hesap yap-
mayın” diyor. 

Herkes Orta Doğuda olanların
adını net koymalıdır. Amerika Orta
Doğu’ya “barış” mı getiriyor, Orta
Doğu’da Amerika’ya boyun eğmeyen
ülkeler dize getirilmeye, sömürge-
leştirilmeye mi çalışıyor?

Bu sorunun cevabı için derin tah-
lillere gerek yok. Emperyalistler bu
konuda amaçlarını hiç saklamıyorlar.
O zaman “barış” söylemleri altında
yatan emperyalistlerin kirli, katliamcı
yüzünü gizlemekten başka bir şey
değildir. Gelişmeler bu yönde ilerler-
ken “barış”tan sözetmek halklarının
direnişini mahkum etmek ve emper-
yalizmin politikalarına hizmet etmektir. 

Berlin’de yapılan konferansta
Michael Lüders adındaki bir Alman
konuşmasında “Kürtlerin mücadelesi
Suriye’nin geleceğinde belirleyici

olacak. Kürtler, Suriye’de zorlu yıllar
yaşadı. Fakat unutmayalım ki, Kürt
sorunu da Kürtler çözecek. Pasta
büyük olursa, paylaşımı da kolay
olacak...” diyor. Emperyalistlere göre
Orta Doğu paylaşılacak pastadır.
Kürtler’in yaşadığı bölgelerde bu
pastanın parçalarındandır. 

Emperyalistler amaçlarını söyle-
mekten çekinmiyorlar artık. Ve Kürt
halkının bu pastanın paylaşımında
yanlarında olmasını istiyorlar.  

Kürt halkının yeri emperyalistlerin
yanı olamaz. Kürt halkının çıkarları
emperyalizme karşı direnenlerin yanıdır.
Emperyalistlerle birlikte hareket ederek
devrim yapılamaz. Halkların devrimi
emperyalizme karşı savaşılarak yapılır.
Emperyalistlerin Orta Doğu politika-
larını boşa çıkartarak yapılır. 

Alevi çalıştaylarıyla bizi oyalayan, hiçbir hakkımızı
tanımayacağı en başından belli olan AKP, Maraş'tan,
Sivas'tan, Gazi katliamından bu yana tüm halk düşmanı
iktidarların sürdürdüğü Alevileri yok sayma politikasını
sürdürüyor.

İbadethanelerimize yasal statü verilmedi. Aksine
bizzat Başbakan Tayyip Erdoğan "ucube" dedi Ceme-
vlerimize...

Sivas'ta 35 canımızı diri diri yakan katillerin
yargılandığı davayı "zaman aşımı" diyerek
düşürdüler. 

Din derslerinin seçmeli yapılması ta-
lebini görmezden geldiler, üstüne üstlük
imam hatiplerin sayısını artırdılar ve 4+4+4
ile gerici eğitimin önünü açtılar.

Alevi Çalıştayları ile bizi oyalarlarken,
kapılarımıza evlerimiz işaretlendi, Malatya
Sürgü'deki gibi katledilmek istendik. 

AKP inançlarımıza saldırıyor, yok sayıyor, hakaret
ediyor. Sistemli asimilasyon politikalarıyla, Alevi
halkımızı sünnileştirmeye çalışıyor. Yozlaştırarak teslim
almaya, Aleviliğin devrimci özünü kirletmeye, yok
etmeye çalışıyor. 

Alevi, Sünni, Kürt, Türk... her milliyet, her dinden
ve mezhepten halkımızın her türlü kazanılmış haklarını
gasp ediyor. 

Şimdi de büyük bedellerle kazanılan 1 Mayıs Alanımızı
gasp etmek istiyor. 

DAK olarak buna izin vermeyeceğiz! 
1 Mayıs’ta, Taksim 1 Mayıs Alanı'nda olacağız!

Tüm Alevi halkımızı AKP’nin faşist saldırılarına karşı
direnmeye, hesap sormaya çağırıyoruz.

Pir Sultanlarla Hızır Paşalar Barış-
maz!

AKP tüm halka saldırıyor. Bu yüzden saldırıya karşı
direniş tüm kesimlerden halkımızın ortaklığıyla

olmalıdır. 
Hakça, ortakça bir dünya kurmak

için,
Katillerimizden hesap sormak için,
Yozlaşmaya dur demek için, 
Bizi kandıramayacaklarını göstermek

için, 
Kerbela'dan Gazi'ye şehitlerimizi unut-

mayacağımızı, katillerimizi affetmeyeceğimizi
göstermek için,

Yeni katliamlara izin vermeyeceğimizi göstermek
için,

Yoksulluğa, açlığa, işsizliğe, yozlaşmaya, temel
haklarımızın çalınmasına karşı 

Halk Cephesi saflarında, Devrimci Alevi Komitesi
kortejinde buluşalım!

Cemevlerinin Yasal Statüsü Tanınsın!
İnanç Özgürlüğü İstiyoruz!
Aleviyiz Haklıyız Kazanacağız!

DEVRİMCİ ALEVİ KOMİTESİ

Alevi Halkımız!
Halk Cephesi Saflarında,

Devrimci Alevi Komitesi Kortejinde Buluşalım!
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Adaletsizliğin Karargahı Adalet
Bakanlığı ve halk düşmanı kararların
alındığı AKP Genel Merkezi’ne yö-
nelik eylem yapan Cephe savaşçılarını
bulamayan Ankara Cumhuriyet Sav-
cılığı "Kırmızı Bülten" kararı almış.
Bu kararla Cephe savaşçılarını yurt
dışında da arayacaklarmış. 

Ne oldu Muammer Güler? 

Hani “Şimdi, hemen, biz açıkla-
ma yaparken... yakalanmış olabi-
lirler...” diyordun. Ne oldu?

Adım başı kameralarınız, itiniz,
MİT’niz, polisiniz işe yaramadı mı?

Dernekleri, kültür merkezlerini,
sendikaları bastınız. Bir ülkeyi işgal
eder gibi sabahın köründe başkentin
göbeğinde okul bahçelerine kadar
havadan indirme yapmıştınız. Ame-
rikan vari operasyonlarınız fos mu
çıktı? Onlarca evi bastınız, insanları
gözaltına aldınız, büyük bir halt etmiş
gibi koçbaşlarıyla sendikaların, der-
neklerin kapılarını kırdınız... ne geçti
elinize?

Şunların suratlarına bakın... Bu
suratları daha çok göreceğiz. 

Herkese bir laf yetiştiren AKP’nin

gevezesi Hüseyin Çelik ne oldu? Di-
lini mi yuttun?

Eylemin hemen arkasından iki
saat geçmeden çıkıp AKP Genel Baş-
kan Yardımcısı Hüseyin Çelik ve
Muammer Güler açıklama yapmış-
lardı. Yukarıdaki suratlar o güne
aittir. 

AKP Genel Başkan Yardımcısı
Hüseyin Çelik “Milletimizi bir parça
tedirgin ettiği için, bu saatte halkı-
mızı bilgilendirmek için bir ihtiyaç
olduğuna inandığımız için huzur-
larınızdayız. Korkumuzdan veya te-
dirginliğimizden değil” dedi.

Tabi, tabi... “aslan yürekliler” siz
hiç korkar mısınız? Tamamen halkın
“tedirginliğini gidermek için” halka
karşı büyük sorumluluk duygunuzdan
oradaydınız. Kendiniz için yapıyor-
sanız “namertsiniz” tamamen halk
için...

İşte o gün demagog, geveze Hü-

seyin Çelik’in dili öyle diyordu ama
yüzü hiç de öyle demiyordu. 

Hele şu çiçeği burnunda İçişleri
Bakanı’nın suratına bakın... “Şimdi,
hemen, biz açıklama yaparken... ya-
kalanmış olabilirler...” demişti. 

Zavallılar... Güler yine ekran kar-
şısında açıklamalar yapıyor. "Kırmızı
Bülten" kararı çıkarttık diyor. Yurt-
dışında da arayacaklarmış. 

Yurtiçini hallettiniz, yurtdışı kal-
dı... Açıkça söylesenize; biz bula-
madık, çaresiz kaldık diye. Efendi-
lerinizden yardım istiyorsunuz. Efen-
dilerinizi memnun edecek bir şeyler
verin CIA’sı, MOSSAD’ı hemen gir-
sin devreye... 

Zavallılar... Bunlar beyhude ça-
balar. Efendilerinize pek güvenme-
yin... Bırakın uzaklarda aramayı, siz
Cephe savaşçılarının nefeslerini hep
ensenizde hissedin. Tedbirlerinizi
ona göre alın...

Şunların suratlarına bakın: 
Ne Oldu Muammer?

"Şimdi, hemen, biz açıklama yaparken...
yakalanmış olabilirler..." diyordun? 
Cephelilerin izini bulamadın mı?

Interpol’e Kırmızı Bülten
çıkarttırmışsınız!

ZAVALLILAR!

Uğur Türkmen 23 Nisan günü doğum gününde
mezarı başında anıldı. Ailesi ile birlikte gidildi Uğur
TÜRKMEN’in Mersin Yenice’deki mezarına. Ve akıllara
Uğur TÜRKMEN’ in anlattığı hikaye geldi:

“Bir hikaye vardır” demişti Uğur TÜRKMEN. “Bir
gün üç kişi bir tünele bakmışlar. Birisi demiş ki, bu
tünel çok karanlık buradan çıkış yok. Diğeri demiş ki,
karanlık ve engelleri de var. Üçüncü kişi ise, tünel
karanlık belki içinde engeller de var ama sonunda
mutlaka güneşe ulaşacaktır, demiş.”

Özgürlüğün doğduğu güneşli günlere ulaşma özlemiyle
yatırmıştı bedenini ölüme. İçeride başladığı mücadeleyi
dışarıda sürdürmüş ve ölüm orucunun 204. Gününde

karanfil olmuştu Uğur.
Mezarının başında yapılan saygı duruşunun ardından,

“Kahramanlar Ölmez Halk Yenilmez” ve “ Bize Ölüm
Yok” marşları söylendi. Daha sonra ailesinin evine
gidildi ve sohbet edildi.

Kahramanlar Ölmez Halk Yenilmez
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Devrimci şairlerimizden Nazım
Hikmet, bir şiirinde şöyle diyor; 

“Üşüyorum fakat kederli değilim
Yalnız bize mahsus bir imtiyazdır;

Kış günleri hapishanede
Sade hapishanede de değil,

Bu kocaman
Bu ısınası

Bu ısınacak Dünya da
Üşüyüp kederli olmamak…”

Bütün kış boyunca, bizde şu F
Tipi  hücrelerde üşüdük. Ama asla ke-
derli olmadık. Bahsedilen “keder”
umutsuzluğun yılgınlığına, bedelle-
ri kaldıramama acizliğine dairdir.
Biz umutluyuz. Ve umudumuzun
bedelini onur bilenlerdeniz. Biz Öz-
gür Tutsağız. Genç, yaşlı,  anne,
baba, savaşçı, öğrenci, kamu emek-
çisi, sanatçı, gazeteci, avukat, esnaf,
kadın- erkek halktan insanlarız…

Halkın onurlu damarıyız. Büyük
direnişimizin son şehidi Fatma Ko-
yupınar’ın dediği gibi; “Tutsaklık al-
nımızın ak cefası” dır…

Bizi, tutsaklık koşullarında ke-
derli değil, coşkulu yapan umu-
dumuzdur. Umudumuzu kuşanan
Alişanlardır. Ki selam olsun Ali-
şanlara, fedayı kuşanan halk kur-
tuluş savaşçılarına bin selam…

“Onlar ki dünyanın son umudu,
soyları tükenmeyen birer şahin-
dirler…”

Onlar, kavganın Mahir’i Dayı-
mızın öğrencileridir. Diri diri yakılan
Seyhanların yoldaşıdır. Ve dahası, on-
ların herbiri kömüre çevrilen Sey-
hanın ta kendisidir. Halka kalkan
faşist elleri kıran, halk düşmanlarının
karargahlarına vuran savaşçılarımız,
şehitlerimizin izdüşümüdür. Onla-
rın tükenmezliği ve görünmezliği
buradadır.

Güzel günlerin yolu, emperyalizm
ve oligarşiye boyun eğilmesinde de-
ğil, büyük direnişimizin alın ban-
dındaki yıldızın doğrultusundan geç-
mektedir elbete. Kurtuluşun yolu, Ali-
şanların yoludur ve bu yolda, Ali-
şanca yürünür ancak.ve yürüyoruz
işte. Gümbür gümbür yürüyoruz
hemde.

Bu büyük ve tarihsel yürüyüşün

adımlarını atan ve şehitlerimizin he-
sabını sorup Özgür Tutsaklara coşku
katan Halk Kurtuluş Savaşçılarına se-
lam olsun…

Alın yoldaşlar, yüreğimizi kuşa-
nın ve savurun halk düşmanlarının
sırça köşklerine.

Gün, kavga günüdür. Karayı-
lan’ın deyimiyle “namus günü”dür,
ki namus onur demektir. Ve onur, em-
peryalizm ve işbirlikçilerin karşısına
dikilebilmektir.

Hasan Selim Gönen yoldaşımız
“Komutan Rıza” haliyle demiş ki;
“Omzumda çok büyük bir sorumlu-
luk hissediyorum. Sadece şehitleri-
mizin hesabının yakıcılığını, yılları-
nı, ömrünü hapishanede geçirecek
olan tutsaklarımızın adalet özlemle-
rini de içimde taşıyarak geldim dışarı.
Onlara layık olmak, onların özlem-
lerini yerine getirmek, düşmanları-
mızdan hesap sormak en büyük he-
defim.”

İşte bu hedefi kuşanarak umudun
vücuda gelmiş haline dönüşen halk
kurtuluş savaşçılarımıza, Kahraman
Altun’un şiiriyle bin selam diyoruz
bir kez daha…

Özgür Tutsaklardan

“ Gün kavga günü yol-
daşlar

Gün

Üstüne üstüne

Yürüme günüdür.

Mezarcı bekçilerinin

gün barut

Kan

Ve günlerce yanan 

Meşalelerin ışığıyla

Aydınlanan

Nasırlı ellerin 

Ve müthiş beyinlerin
günüdür

(...)

Asıl beceri yani

Artık

Kan ve barut kokan

Kızıl bayrağı

Dikebilmektir faşizmin
göbeğine

Çünkü

Bugünkü gün

Bayrakların açılmaya

“köpeklerin” mezarla-
rının kazılmaya baş-
landığı gündür…”

TAYAD'lı Aileler, Ankara'da Adalet Bakanlığı önün-
de 23 Nisan günü kanser hastası devrimci tutsak Mete

Diş'in serbest bı-
rakılması için ey-
lem yaptı. Ey-
lemde yapılan
açıklamada AKP
iktidarının Mete
Diş’i katletme-
nin peşinde ol-

duğu ifade edildi. 

TAYAD'lı Aileler açıklamanın devamında, “Biz TA-
YAD’lı Aileler evlatlarımızı katletmenize izin verme-
yeceğiz. Bu ülkenin onurlu evlatlarını sahiplenmeye de-
vam edeceğiz, Güler Zere’yi zulmün elinden aldığımız
gibi Mete Diş'i de zulmün elinden alacağız” dedi. 

Eylemde “Hasta Tutsaklar Serbest Bırakılsın!”, “Kan-
ser Hastası Mete Diş Serbest Bırakılsın!”, “Devrimci Tut-
saklar Onurumuzdur!” sloganları atıldı.

Kanser Hastası Mete Diş ve Tüm Hasta Tutsaklar Serbest Bırakılsın
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Ülkemizde Gençlik

2012’yi bitirirken, 2013'ü yeni
zaferlerle taçlandırma sözüyle kar-
şılamıştık. Verilen sözler adım adım
karşılığını buluyor. Yeni 1 Mayıs'ı da
savaşımızın tüm gerçekliklerini yaşa-
yarak karşılıyoruz. Bu 1 Mayıs tüm
halkımızın olduğu gibi, gençlik için
de ayrı bir yere sahip. Çünkü bu 1
Mayıs emperyalizm ve oligarşiyle
uzlaşmaların, teslimiyetin kol gezdiği
bir süreçte devrimci mücadelenin
gerekliliğini ortaya koyan  bir gün
olacak. Hasan Selim'in  teslim olma-
ma geleneğini kuşanarak haykıraca-
ğız sloganlarımızı. Onun Dev-Genç’li
yoldaşları olarak, üniversite gençli-
ğinin akademik-demokratik talep-
lerini, liseli gençliğin baskılara, daya-
ğa, gericiliğe karşı öfkesini haykıra-
cağız. Kürt gençliğinin önüne "barış"
olarak sunulan Amerikan projesini
teşhir edeceğiz.

Dev-Genç’liler; 
Hasan Selim Gönen 
1 Mayıs Komitelerini 
Kurmalı, Gençliği 
Taksim'e Taşımalıyız

Bağımsızlık yolunda savaşıyo-
ruz. Derneklerimize girip, bizi yak-
maya çalışıyorlar. Yeni 19 Aralık
denemeleri yapıyorlar. Onlarca Dev-
Genç’li tecrit hücrelerinde tutsak...
Neden bize saldırıyorlar peki? Çün-
kü direniyoruz, çünkü teslim olmu-
yoruz, çünkü gençliği devrimcileş-
tirecek tek güç biziz. Düşman bu
savaşta psikolojik üstünlük kurmak
istiyor. Derneğimizi türlü şovlarla
kuşatıp, kapılarımızı kırıp, bizleri
yakmaya çalışırken, ilk yaptıkları
şey şehitlerimizin resimlerini yırtıp
tuvalet deliğine atmak oluyor. Çün-
kü asıl korktukları onlardır? Hasan
Selim'in fotoğrafı attıkları yerden
haykırıyor onlara: “Geliyoruz, kor-
kun... Üniversitelerden geliyoruz,
liselerden geliyoruz, fabrikalar-
dan, tarlalardan geliyoruz... Genç-

lik geliyor, Dev-Genç’liler geliyor.
Fedalarla geliyoruz” İşte bu ses
onları sağır ediyor ve kaçarcasına
çekip gidiyorlar...  İşte bu 1Mayıs tüm
bu öfkemizin, ülkemiz gençliğine
taşındığı ve çalışmalarımızı buna
göre örgütlediğimiz 1 Mayıs olma-
lıdır. 

Komite çalışması, devrimci çalış-
ma tarzımızdır. 550 bin kişilik bağım-
sızlık konserimizi böyle örgütledik.
Geçen seneki kitlesel Halk Cephesi
korteji bu çalışma tarzımızın ürü-
nüydü. Yine önümüzde kurmamız
gereken komiteler var. Daha üretken
komiteler... Daha fazla genci kata-
cağımız komitelerimiz... Dev-

Genç’liler ola-
rak ulaşmamız gereken gençlik kit-
lesi gerçek devrimcileri daha fazla
arıyor bugün. Fakat belki çekini-
yor, belki hakkımızda düşman ve
çeşitli kesimlerce yapılan kara pro-
pagandanın etkisiyle oluşan önyar-
gıları var. Bu nedenler gençliğin
bizden uzaklaşmasına neden oluyor.
Gençlik hiçbir zaman kendiliğinden
bize gelmeyecektir. Bizim onlara
ulaşıp gerçekleri anlatmamız, eme-
ğimiz sonucunda örgütlenecektir.

Özellikle 1 Mayıs çalışmaların-
da gençlik devrimci olanı arıyor.
Yani Dev-Genç’lileri arıyor. Çünkü
Dev-Genç’liler devrimci pratiği haya-
ta geçiriyor. Bedel ödüyor. Halk
böyle değerlere saygı gösterir, sem-
pati duyar. Gençlik de halkın için-
dedir. Che gençlik için diyor ki:
“Gençlik, ideallerinin tazeliği ve

kültür, yetişkinliğe geçildiğinde en saf
ideallerin hizmetine konulmuştur.
İçinde yaşanılan çeşitli baskı düzen-
lerinin toplumsal mekanizmalarından
başka hiçbir şey bu anlayışı dönüş-
türemez. Ama öğrencilerin büyük
çoğunluğu devrimcidir. Bilimsel bir
devrimin az-çok bilincinde olarak,
halk için ve dünya için istediklerini
ve yapılması gerekenleri az-çok bile-
rek, kuşkusuz, hayata açık ve her gün
yeni bilgiler edinmeye hazır durum-
da bulunan, genç insanlar tabaka-
sında yer aldıkları için, öğrenciler
devrimcidir.” ( Sosyalizmin kurulu-
şuna doğru-syf 204) İşte bu yüzden,
gençliğin olduğu yerlerde olabilme-
li, onlara politikalarımızı ulaştırma-
lıyız. Söz ve karar hakkını kullana-
bileceği komitelere katabilmeliyiz. 

Yalnız okullar mı? Hayır... Okul-
da bulamıyorsak, dergi satmak için
gittiğimiz mahallelerimiz, kafe-
ler...Tek tek masalar, evler... Dinle-
mek istemiyorlar mı? Kafenin orta-
sına geçeceğiz. Bağıra bağıra oku-
yacağız bildirimizi... Bağıra bağıra
çağıracağız 1 Mayıs' a...  Bunu
yaparken beynimizin tam ortasında
Hasan Selim olacak. Yoldaşımız
Hasan, öğretmenimiz Hasan güç
verecek bize. Utanma, sıkılma, çekin-
me olmayacak. Kendimize güvene-
rek hareket edeceğiz. İşte o zaman
komitelerimiz en verimli programları
çıkaracak ve bunu kağıt üzerindeki
programlar olmaktan çıkarıp okullara,
mahallelere, parklara, bahçelere taşı-
yacağız.

Yoksulluğa, Adaletsizliğe, 
Teslimiyete, Yılgınlığa 
Karşı Taksim’de Dev-Genç 
Saflarında Olalım

Ülkemizin emekçi, öğrenci, köy-
lü, üniversiteli, liseli gençliği! Gün
faşizme karşı demokrasi, kapitalizme
karşı sosyalizm, emperyalizme karşı
bağımsızlık savaşı günüdür. Halkımız

1 MAYIS’TA HASAN SELİM’İN ÖFKESİYLE DEV-GENÇ
SAFLARINDA BİRLEŞELİM
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bu savaşta AKP tarafından aşağılanıyor, yoksulluğa
mahkum ediliyor, hapishanelere tıkılıyor. Bu saldırı-
lardan en fazla pay gençliğe düşüyor. Hapishaneler üni-
versite öğrencileriyle dolu.  Onlarca Dev-Genç’li
devrimci olmanın bedelini ödüyor bu hapishanelerde.
Fakat onlar üzülmüyorlar tutsak oldukları için. Hiçbir
zaman da üzülmediler. Çünkü onlar vatanlarını çok
seviyorlar, çünkü onlar güzel yarınlara inanıyorlar. Ve
en önemlisi de ülkemizin gençliğine güveniyorlar. Gen-
çliğin dinamik, devrimci yanının AKP’yi korkuttuğunu
biliyorlar.

Anadolu'nun dört bir yanında  faşizmin baskıla-
rına maruz kalan genç arkadaşlarımız! Yoksulluk
kaderimiz değildir. Bu sistem adaletsizlik üretiyor. Bu
adaletsizliği hayatın her anında yaşıyoruz. Liseye
giderken, üniversiteye giderken, bir iş sahibi olma-
ya çalışırken... Yani geleceğimizi kurmaya çalışırken
hep aynı adaletsizliğe maruz kalıyoruz. Milyonlar-
ca genç işsiz var ülkemizde. Milyonlarca çocuk oku-
la gidemiyor. En ağır işlerde çalıştırılıyoruz. Sigor-
tasız, güvencesiz çalıştırılıyoruz. Ölüyoruz iş kaza-
larında. Gençliğimizi anlayamadan yaşlanmayı reva
görüyor bu adaletsiz düzen bizlere. Para babalarının
çocukları en iyi okullarda okurken, babalarının para-
larıyla yaşarken, okula gitmeye bile ihtiyaç duy-
mazlarken, gitmek istediklerinde de en iyi özel
okullara giderlerken bizler dershanelerde milyarlar
vermeye zorlanarak, yarışıyoruz. Neden, nereye
kadar? Bu sorunun cevabı bizdedir?  Bize dayatılan
adaletsizlikleri kabul etmezsek, örgütlenirsek, sava-
şırsak hakkımız olanı alabiliriz ancak. 

Bu 1 Mayıs Dev-Genç saflarında birleştiğimiz
gün olsun. Bu 1 Mayıs Dev-Genç kortejlerini gen-
çliğin coşkusuyla doldurduğumuz bir gün olsun.
Bu 1 Mayıs işçi gençliğin diğer tüm gençlik
kesimleriyle birlikte Dev-Genç saflarında Hasan
Selimce kavga çağrısı olsun. 

Ülkemiz yalancı bir “barış” havasının etkisi altı-
na alınmaya çalışılıyor. Çok değil daha 15 yıl önce
yakılan, boşaltılan köyler, öldürülen on binlerce
Kürt genci unutturulmaya çalışılıyor. Barış adı altın-
da Kürt gençliğini etkisizleştirmeye, sisteme yedek-
lemeye çalışıyorlar. Barış gelirse iş sahibi olacaksı-
nız diyorlar, barış gelirse mutlu olacaksınız diyorlar.
Kürt gençliği ancak ve ancak devrimci mücedeley-
le haklarını alabilir. Öldürülen babasının, abisinin,
ablasının, amcasının, kardeşinin... hesabını ancak ve
ancak düşmanla savaşarak sorabilir. Bu yanıyla da bu
1 Mayıs gençliğin teslimiyete karşı günüdür de... 

Dev-Genç’liler savaşmak isteyen tüm gençliği saf-
larına çağırıyor... Teslimiyete, statükolara karşı
Mahirlerin, Hasanların ruhuyla çağırıyor. 1 Mayıs Ala-
nı’nı teslimiyetin, emperyalizmin barışının alanı
değil, emperyalizme karşı kavga alanı yapmak için
1 Mayıs’ta Dev-Genç saflarına...

1 Mayıs
1 Mayıs

Devrim meydanındayız

1 Mayıs

Alanlardayız

Öztürk Öztürk

Salih Salih

Devrim meydanındayız

İçimizde Dalcı’nın hıncı

Vura vura

Vurula vurula

Kavga kavga

İsyan isyan

Şengül’ce

Uğur’ca

Levent’ce…

Devrim meydanındayız

İşçiyiz

Emekçiyiz

Devrimciyiz

Diyor ki posası kavganın

“hep ellerde çiçek 

Barış olsa”

“işçi-patron 

Girse kolkola

Kavga olmasa”

İşte anla 

İstiyor ki,

1 Mayıs

1 Mayıs olmasa da

“bahar bayramı” olsa

1 Mayıs değil de mesela

Sevgililer günü olsa

1 Mayıs değil de

Piknik olsa

Dans partisi olsa

Sızlasa kemikleri tüm
şehitlerimizin

1 Mayıs 

1 Mayıs mı olur arkadaş

Sömürüye öfke

Zulme isyan yoksa

Kin yoksa, hınç yoksa

Açlığa, yoksulluğa, patrona

Anla işte

Yoksa patronla kavga

Ne gerek var 1 Mayıs’a

Anla işte

Yok aşımız, ekmeğimiz

Yok hakkımız,
özgürlüğümüz

Anla işte

İstiyor ki olmasın

Birliğimiz de

Dayanışmamız da

Mücadelemiz de

1 Mayıs’ımız da

Anla işte istiyor ki olmasın

Umudumuz da

O halde

Bugün 1 Mayıs

Devrim meydanındayız

İşçi işçi

Kitle kitle

Ordu ordu

Cephe cephe

Partimizin önderliğinde 

Kucaklarımızda Dalcı’nın
taşları

Yürüyoruz

Kızıllığıyla kanımızın

Devrim alanı yaptığımız

1 Mayıs alanına

Yürüyoruz varmak için

Önderimizin gösterdiği
ufka...

Şadi Özbolat
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Bir kültür Anadolu'da dua ve bed-
dua etmek. Dini bir kökenide vardır
elbette ama tek başına din ile bağ-
lantılı değildir, artık bir kültür halini
almıştır.

Hepimiz hayatımızda beddualar
duymuşuzdur. Bazı edilen beddualar
korkutan, bazıları ürküten, düşün-
dürendir. Bazılarıda ah çektirendir.

Bedduaların insanların toplu halde
yaşamaya başlamasından itibaren var
olduğu söylenir.  Aynı zamanda halkın
yaşadığı iyilik ve kötülüklere cevap
vermesinin adıdır dua ve beddua.
Dua ya da beddualar yüzlerce yıl
eskiye dayanır. 

Bedduaya geçmeden duayı an-
latmadan birkaç dua örneği verelim.
Halkımızın sevdiklerini ve inandık-
larını güzel sözlerle, taçlandırmasıdır
dualar. İnanmışlığı, umudu anlatır.
Genellikle yapılan iyiliklere karşılık
söylenir. 

"Arkanda güneş parlasın", "Önün-
de ay parlasın" ya da "Oğul seni
yerin göğün beğene" demiştir örne-
ğin.

Dua'nın Türkçe'deki anlamı ise
alkış, alkışlamaktır. Yani "hayır duada
bulunmak, beğenmekten, övmekten"
gelir.

"Hızır yoldaşın olsun", "İki ci-
handa aziz olasın" gibi dualar yine
bunlardan bir kaçıdır. 

"Allah haramdan elini, yalandan
dilini (korusun)"   Burada da halkın
harama ve yalana nasıl baktığını gö-
rürüz.

Bazı duaların sonu Allah’tan rica
ile bitirilir. Bunun bir nedeni insan-
larımızın bu dünyadaki umutsuzluğu
ve güvensizliğidir. En temiz ve inan-
dığı şey Allah olgusu olduğunu dü-
şündüğü için ona sığınıyor. İnandığı
değerler var hayatta bu değerlere tek

başına sahip çıkamayaca-
ğını biliyor ve bunun içinde
Allah’tan istiyor bu yardı-
mı. Çaresizliktendir aynı
zamanda bu. Eğer onu ya-

landan ve haramdan koruyacak  bir
güç görse  karşısında sadece Allah’tan
istemez bu yardımı. Çünkü bilirki
tek başına bir hiçsindir koca bir de-
nizde.

“Hayatın şereflisini, / Rızkın be-
reketlisini, / Nimetin helalini, / Ev-
ladın edeplisini, / Nefsin itaatlisini,
/ Arkadaşların hakikatlisini, / Ah-
lakın faziletlisini, / Sen bize nasib
eyle Ya Rabb'im!”

Burada da yine halkımızın ne ka-
dar güçlü değer yargıları olduğunu
görürüz. Bütün bu değerleri biliyor
ve yaşatıyor aslında. Ama bunların
böylesi yozlaştırılmış bir dünyada
tek başına devam etmesini zor görü-
yor ve Allah’tan bu değerlerimize
sahip çık diyor aynı zamanda. 

Geçelim Beddualara;
BEDDUALAR

Dualarda, beddualarda insanları-
mızın duygularını yansıtır.

Bedduanın sözcük anlamı kısaca
“kötü dilek” denilebilir. Beddua,
Farsça bed “kötü” ile Arapça dua
sözlerinden meydana gelmiştir. Ana-
dolu'nun bazı yerlerinde

“Ah, bedat, ilenç, inkisar, kargış,
karış, lanet” gibi adlarıda vardır.

Beddualar, çaresiz olan, acı çeken,
zulme uğrayan, adaleti göremeyen
bir insanın kendini rahatlamak, ken-
dini teselli etmek ve ümit dilekleridir. 

Halkımız genelde kalıplaşmış bi-
linen bedduaları söyler.

Şöyle sınıflandırabiliriz beddua-
ları;

1. Aile ve halk tarafından hoş
karşılanmayan yozlaşmaya karşı söy-
lenen beddualar.

2. Günlük olaylar üzerine insan-

ların (Ana-
baba-çocuk-
komşu-arka-
daş) birbirle-
rine söylediği
beddualar.

3. Haksız-
lık, baskı ve
zulüm karşı-
sında söyle-
nen beddua-
lar,

4. Gurbet acısıyla söylenen bed-
dualar

5. Aşkın karşılıksız kalması üze-
rine sevgiliye söylenen beddualar
diyerek sıralayabiliriz.

Örneğin bir kadının tavuğunu ça-
lanlar için söylediği bir beddua "Ta-
vuğumu çalanın, cırnağı gözüne
batsın, tüyü yüzünde bitsin" de-
miştir. Yine hırsızlıkla ilgili, "Aşından
akrep çıksın, görmeyip yutasın"
"Aldıklarının hayrını görmeye"  de-
miştir.

Gurbeti yaratanlarada bedduası
vardır; "İcat eden verem ola kan
kusa" Yarı yolda bırakan sevdiğine
de bedduası vardır; "Evlenmeye yar
bulamasın" der örneğin.

Zulme Karşı Beddualar;
Zulüm ile ilgili söylenen bedualar

vardır. Geçen hafta Çevre ve Şehir-
cilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın
kanser hastası Dilek Özçelik'i nasıl
aşağıladığını izledik televizyon ka-
nallarında. Türkiye'de olmayan ilaç-
ların yurtdışından getirilmesi için
yardım isteyen Dilek'e dilenci mua-
melesi yaparak cebine para sokuştu-
rup birde “sakın düşürme” diyerek
iyice dilenci ve aşağılık muamelesi
yaptı. Dilek'in ağlamasını gören her-
kesin içi parçalanmıştır. Ama Dilek'in
onurlu bir şekilde o parayı geri ver-
mesini ise nasıl onurlu bir halk ol-
duğumuzun göstergesi olmuştur.

O parayı geri veren Dilek içinde

Beddua Halkın Adaletsizliğe ve
Yozlaşmaya Karşı Tepkisidir!

Bu Halk, Bu Vatan Bizim! Kahrolsun Faşizm, Kahrolsun Emperyalizm!

Dünden Bugüne Dünden Bugüne 

Acısıyla, Sevi̇nci̇yle Gelenekleriyle

HALK HALK 
GERÇEĞİMİZGERÇEĞİMİZ
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"helal süt emmiş kızmış, onurunu
ezdirmedi boynu altında kalasıcaya
"demiştir. Tuttuğun altın ola, tez za-
manda iyileşesin duaları söylenmiştir
yine.

Zulüm edenlere söylenen birkaç
dua daha örneklendirirsek; “Ahın
göklere çıka”, “Kulağına kurşun
aksın”, “Lal olasın, dillerin söyle-
meye”, “Ömrün yas ile geçsin”,
“Rezil kepaze olasın”, “Dar so-
kaklarda bol bıçaklara gelesin”,
“Azrail tez günde yanına gele”,
“Kurşunlara gelesin...”

Bunlar adaletin halkımız için ek-
mek su kadar önemli olduğunun gös-
tergesidir. Bir gün adaletin geleceğine
inanır. “Eden bulur” der bu yüzden.
Ha bu dünyada ha öteki dünyada
ama çeker cezasını diye bakar. Hiç
bir adaletsizliğin sonunda kurtulu-
şu yoktur, mutlaka cezasını çekecek
diye bakar.

Adaletsizliğin temeli kurumlara
devleti temsil eden binalara karşıda
bedduaları vardır halkımızın;

“(Hapishane), seni yapan kör ol-
sun. (Köşk), her bir taşın bir diyara
dökülsün. (Köşk), umarım Mevla’dan
temelin batsın.”

Halkımızın öfkesi güçlüdür zul-
mün kalelerine. Beddualar yozlaş-

maya ve adaletsizliğe karşı halkın
söylediği inanç ve umut sözleridir.

Televizyonlara, okul önlerine dahi
bakmak yeterlidir yozlaşmayı görmek
için. 70 yaşındaki nenelerimizi tele-
vizyon programlarına çıkartıp ev-
lendirir hale geldiler. Kimin eli kimin
cebinde belli olmayan dizilerle dolu
televizyon kanalları.

Yozlaşma artarak devam ediyor.  
Yozlaşmayı  halkımızın gelenek-

lerini daha da ileriye taşıyarak  dur-
duracağız. Yozlaşmayı yaratıcısı
"Amerikan rüyası" denilen kültürdür.
Nedir bu MC Donalds, sapık diziler,
uyuşturucu, giyinme ve özgürlük adı
altında çıplak gezmek. Amerikan
kültürü yaratılmak isteniyor ülke-
mizde. İşte halkımız bu yozlaşmaya
karşı etmiştir beddualarını.

Etrafımıza şöyle bir kafa çevir-
memiz yeterlidir adaletsizliği ve zul-
mü görmek için. İnsanlarımızı dilenci
yerine koyan, aşağılayan bir zulüm-
beyi AKP'nin bakanı. Ferhat’ı sakat
bırakan bir işkenceci. İşkencecileri
cezalandırmayan bir adalet sistemi. 

İşte burada halkın güçlü bedduları
devreye giriyor  “temelin batsın” di-
yor. 

Biz de halkımızın dediği gibi di-
yoruz ki o adalet sağlıyor denilen

bakanlıklarınız, hapishanelerinizin
temeli batsın. "Kurşunlara gelesiniz,
dilleriniz lal olsun."

Ama beddua etmekle değişmiyor
bu düzen. Devam ediyorlar yozlaş-
tırmaya ve zulme. Beddua durdur-
muyor onları. Tabii beddua önemlidir
öfkemizi sağlam tutuyor. Halkımız,
değerlerine sahip çıkmak için, zulmün
adaletsizliğin hesabını sormak için
sadece beddua ederek değil ettiği
bedduayı hayata geçirmelidir. Kendisi
bu değerler için gerekirse bedel öde-
yecek ama onlara sahip çıkacak. Zul-
mün ve yozlaşmanın son bulmasının
başka yolu yoktur.

Sadece dilimiz ile değil elimizle,
bileğimizle, yüreğimizlede konuşa-
cağız. İşte o zaman  daha anlamlı
olacak  beddualarımız.

Ne yapacağız peki; Bu bedduaları
mahşere  bırakmayıp bu dünyada
gerçekleştirenlere sonsuz dualar ede-
ceğiz, yanlarında yer alacağız.
“Elleriniz dert görmesin.  Gözle-
riniz yaşarmasın. Nice bayramlar
göresiniz. Hızır yoldaşınız ola” di-
yeceğiz.

Bedduaların gerçekleşmesi için
destek verip mücadele edeceğiz.

Emekçi Halkımız! 

Yemeyip, içmeyip binbir çileyle yaptığımız evleri-
mizi, kurduğumuz mahallelerimizi AKP Kentsel
Dönüşüm adı altında yağma ve talan etmek
istiyor. Evimizi, arsamızı elimizden alıp bizi
şehirlerin dışına sürmek istiyor. Bu mahalleleri
kurarken, evlerimizi yaparken onlar defalarca
yıkıp biz yeniden yaptık. Evlerimizin harcına,
tuğlalarına, mahallemizin her sokağına kanımız karıştı... 

AKP adeta halka karşı savaş ilan ediyor. Mahalleler-
imizi yağmalıyor, talan ediyor. Buna karşı çıkan, herkesi
faşist terörüyle susturmaya çalışıyor. Keyfi tutuklama-
larıyla, yozlaştırma, çeteleşme, uyuşturucu, saldırısıyla
mahallelerimizi yok etmek istiyor. Halkımızın dayanış-
masını, örgütlülüğünü dağıtmak istiyor. 

Elbette, halkımız AKP’nin zulmüne teslim olamayacak. 
Örgütlülüklerimizi dağıtmak için yaptıkları keyfi tu-

tuklamalara, mahallelerimizi batakhaneye çevirmelerine,

bizleri Kentsel Dönüşüm saldırısıyla sokağa atmalarına
vereceğimiz en iyi cevap 1 Mayıs’tır. 

Onları gökdelenlerinde, bir kez daha sarsmak için
yoksul, emekçi mahallelerimizden 1 Mayıs Alanı’-

na akacağız. Yoksulların öfkesiyle bize çektir-
dikleri acıların hesabını sormak için 1 Mayıs
2013’te Cephe saflarında olacağız. 

BU SENE HEDEFİMİZ 50 BİNDİR. 
Faşizme halkın gücünü göstermek için 1

Mayıs 2013’te Halk Cephesi saflarında 50 bin
kişiyle hesap soracağız! 

AKP bize 1 Mayıs Alanı’nı yasaklamak istiyor. Tak-
sim’i kazanmak için biz direndik, şehitler vererek ka-
zandık. Şimdi tüm öfkemizi hıncımızı, kuşanmanın za-
manıdır. Yoksul mahallelerimizden çıkıp 1 Mayıs Alanı’nı
dolduracağız! 

YOKSULLUĞUMUZU YARATANLARDAN,
EVİMİZİ YIKANLARDAN HESAP SORMAK İÇİN;
TÜM EMEKÇİ HALKIMIZI 1 MAYIS’ta HALK
CEPHESİ SAFLARINA ÇAĞIRIYORUZ! 

Yoksul, Emekçi Halkımız! Taksim 1 Mayıs Alanı’nda Halk Cephesi
Saflarında Birleşelim!

Taksim 1 Mayıs Alanı’dır YASAKLANAMAZ!550
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Zulme Boyun Eğmedik
Direneceğiz ve Kazanacağız

Devrimci Alevi Komitesi 21 Mart günü İstanbul Tak-
sim’de, üyeleri Fatih Özgür Aydın, Ümit Çimen ve Ca-
fer Bin’in komplo ile tutuklanmasını protesto etmek için
eylem yaptı. Eylemde “F. Özgür
Aydın, Ümit Çimen ve Cafer Bin
Derhal Serbest Bırakılsın Onlar Hep
Yezid, Biz Hep Hüseyin Teslim Ol-
mayanların Soyundanız F Özgür
Aydın, Ümit Çimen ve Cafer Bin’i
Zulmün Elinden Çekip Alacağız” ya-
zan bir pankart açıldı. ‘Aleviyiz
Haklıyız Kazanacağız’, ‘Fatih Özgür

Aydın, Ümit Çimen ve Cafer Bin Serbest Bırakılsın’ slo-
ganlarının atıldığı eylemde Naile Ateşcan tarafından ba-
sına bir açıklama yapıldı. “Soyumuz Kerbela’dan, Pir Sul-
tanlardan geliyor” diyen Ateşcan, arkadaşlarının kültür-
lerini, değerlerini savundukları için tutuklandıkları ifa-
de etti. 

Tutuklanma gerekçesi olarak, “Muharrem ayında
aşure yapmak, Maraş, Sivas, Ço-
rum katliamlarında hayatını kay-
bedenlerin anmasını yapmak ve
zorunlu din dersinin kaldırılması
için imza toplamak” gibi gerek-
çelerin gösterildiği söylenen ey-
lemde, onları zulmün elinden çe-
kip alacakları vurgulandı.

İzmir
Kampanya kapsamında Konak’ta yürüyüş yapıldı. YKM

önünden Kemeraltı girişine kadar yapılan yürüyüşün ardından
burada bir açıklama yapıldı. Tüm saldırılara rağmen Halk Cep-
helilerin çalışmalarına devam ettikleri anlatılan açıklamada, 4.
Eyüp Baş Emperyalist Saldırganlığa Karşı Halkların Birliği Sem-
pozyumu ve 3. Bağımsız Türkiye Konseri'yle düşmana en bü-
yük cevabın halkla birlikte verildiği vurgulandı.

Yasaklamalara rağmen 1 Mayıs alanında olunacağı bilgisi
verilerek umudu büyütmek için 1 Mayıs'ta Halk Cephesi saf-
larına çağrı yapıldı. 

İstanbul
TAYAD’lı Aileler, 20 Nisan günü “Faşizme Karşı Demok-

rasi Keyfi Tutuklamalara Karşı Adalet İstiyoruz” kampanya-
sının duyurusu için, Taksim’de, Galatasaray Lisesi önünde masa
açtılar.

“Tutuklamalar, Gözaltılar, Baskılar Bizi Yıldıramaz” pan-
kartının asılı olduğu çalışmada, sesli anlatımlarla bildiri dağı-
tıldı, imza toplandı. Halk ile birebir, gündeme ilişkin sohbet-
ler edildi. 14 Nisan'daki Grup Yorum’un Bağımsız Türkiye Kon-
seri üzerine, memnuniyetini ve duyduğu coşkuyu paylaşanlar
oldu. Aynı coşkunun 1 Mayıs Alanı Taksim’e, taşınması te-
mennisinde bulunanlar da oldu.

Çalışma boyunca toplam 3 föy imza ve 500 adet bildiri hal-
ka ulaştırıldı. Ayrıca, 28 Nisan'da Kemerburgaz'da yapılacak
1 Mayıs pikniğine de çağrı yapıldı.

Suriye’nin Düşmanları
Suriye Hakkında Karar

Alamaz
Suriye Halk Cephesi 20 Nisan günü İstanbul'da

Suriye’nin Dostları adı altında yapılan toplantıya iliş-
kin bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada Dışiş-
leri Bakanı Ahmet Davutoğlu işbirlikçiliği gereği
yaptığı, “Önemli olan 11 ülkenin kararlı bir şekil-
de Suriye Ulusal Koalisyonu’na net bir destek ifa-
de etmesi ve bundan sonra katliamların durdurul-
ması yönünde her türlü çalışmayı yapmak üzere bir
siyasi irade göstermiş olmalarıdır" açıklamasına de-
ğinildi.

Açıklamanın devamında, “Suriye’de halen sü-
ren katliamlarda payı olan emperyalist ülkeler ile iş-
birlikçilerinin, Suriye’deki silahlı çetelere ne tür des-
teklerinin olacağı sürpriz değildir. Silah, cephane ve
askeri eğitim desteği ile, çeşitli ülkelerden gönde-
rilen aşırı dinci silahlılara rağmen hala zafere ula-
şamayan, tüm gücünü teknolojik ve silah üstünlü-
ğünden, katliamcılığından alan bir avuç devlet
daha hangi desteği artıracağından bahsediyor.

Suriye halkının 2 yılı aşkın bir süredir yaşadığı
ağır kayıplara ve bedellere rağmen halen direndi-
ği ve sonuna kadar da direnme kararlılığında ol-
duğunu, düşmanlarına karşı sessiz kalmayacağını
dünya alem görüyor.

Suriye’ye düşman bu ülkelerin hiçbirinin bölgeye
ne demokrasi ne de huzur getiremeyeceği açıktır. On-
lar ancak kendi varlıklarını sürdürmek için çıkarları
gereği kendileri gibi düşünmeyen her ülkeyi ve her-
kesi yok etmeyi göze alacak kadar pervasız ve in-
sanlık dışıdırlar” denildi. “Suriye halkı kendi so-
runlarını kendi çözecek güce sahiptir. Suriye’nin em-
peryalistlerin ve işbirlikçilerin “çözüm” adı altın-
daki çözümsüzlüğü tırmandıran politikalara ihtiyacı
yoktur.”
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“Keyfi Tutuklamalara Karşı Adalet, Faşizme
Karşı Demokrasi İstiyoruz!” Kampanyası

Kazanılacağına Olan
İnançla Devam Ediyor



Fransa’da özgür tutsak Nezif Eski’nin açlık grevinin
38.gününde Belçika'nın başkenti Brüksel şehrinde 19 Ni-
san günü Anadolu Federasyonu tarafından Fransa kon-
solosluğu önünde eylem yapıldı. “Nezif Eski açlık gre-
vinin 38. gününde. Onursuz aramalara son. Anadolu Fe-
derasyonu” yazılı bir pankart ve Nezif Eski’nin fotoğ-
raflarının bulunduğu çeşitli dövizlerin bulunduğu eyle-
me 40 kişi katıldı. Kızıl Yardım ve Clea üyelerinin de des-
tek verdiği eylemde sık sık fransızca sloganlar atıldı. Atı-
lan sloganlarla Fresnes hapishane müdürü Stephan Scot-
to’nın keyfi uygulamaları ve yasadışılığı teşhir edildi.Fran-
sız konsolosluğundan Christian Wuilbaut isimli yetkili kişi,
Anadolu Federasyonu sözcüsü ile bir görüşme yaptı. Fe-
derasyon sözcüsü, ilk olarak Nezif Eski’nin davası ile il-
gili konuşarak, bu konudaki adaletsizliği dile getirdi. Ar-
dından Fransa’da 2009’da mahkeme kararıyla onursuz üst
araması uygulamasının prosedürden kaldırılmış olması-
na rağmen Fresnes hapishane müdürü Stephan Scotto’nın
kendi yasalarına uymadığını, 2500 kişilik bir hapishanede
keyfiliğin sürdüğünü belirtti. Wilbaut, Fresnes hapisha-
nesinin “Zaten problemli bir hapishane” olduğunu dile ge-
tirdi. Belçika Anadolu Federasyonu 26 Nisan günü bir kez
daha Fransız konsolosluğunun önünde olacaklarını be-
lirterek eylemlerine son verdiler.

Nezif Eski'nin açlık grevinin 39. gününde 15-16 Ni-
san tarihlerinde Paris'in Les Halles Meydanı’nda basın
açıklamaları, bildiri dağıtımları ve uygulamayı kınayan
protesto faksları gönderildi. Eylemlerde sık sık Nezif ES-
Kİ'nin direnişini anlatan ve hapishanenin keyfiyetini teş-
hir eden konuşmalar yapıldı. 

2 gün süren destek eylemlerinde 1000 bildiri Fran-
sızlara ulaştırıldı. 230 tane protesto faksı hapishane ida-
resine gönderildi.

18 Nisan günüde AFP'nin (AGENCE FRANCE
PRESSE – Fransa Haber Ajansı) önünde Özgürlük Ko-
mitesi çalışanları basın açıklaması ve bildiri dağıtımı yap-
tılar. Haber ajansı çalışanlarının bu keyfi uygulama kar-

şısındaki direnişe
gözlerini, kulak-
larını kapatmaları
karşısında sürekli
olarak megafon-
dan gazetecilik
kimliği hatırlatı-
larak duyarlı ol-
maya çağırıldı.

Bu eylemde
500 bildiri dağı-
tıldı ve 90 tane
protesto faksı gön-
derildi.

Tutsak Nezif
Eski'nin yazmış
olduğu bir mek-
tupta kendisinin
yapılan eylemlerden haberdar olduğunu bu durumun ken-
disine büyük bir güç ve umut verdiğini, açlık grevinin ne
olursa olsun sonuç alana kadar devam edeceğini belirti-
yor.

Özgürlük Komitesi çalışanları sonuç alana kadar ey-
lemlerini sürdüreceğini ve bu keyfiyeti teşhir edecekle-
rini açıkladılar.

Nezif Eski'ye Özgürlük
İngiltere'nin Londra şehrinde 23 Nisan günü Nezif Es-

ki’ye yapılan işkenceleri halklara anlatmak ve emper-
yalizme onun yalnız olmadığını bir kez daha haykırmak
için Fransa’nın Londra’daki elçiliği önünde protesto ey-
lemi düzenlendi.

Eylemde Türkçe ve İngilizce olarak “Nezif Eski
Yalnız Değildir!”, “Direne Direne Kazanacağız!”, “Kim
Katil Kim Terörist, Kim işkenceci Fransa Devleti!”, “Ne-
zif Eski’ye Özgürlük!” sloganları atıldı.

Nezif Eski'nin Direnişine Güç Vermek Onun
Mücadelesini Desteklemekten Geçiyor

Av ru pa’da

Almanya'nın Berlin şehrinde faliyetlerini yürüten Özgürlük Komitesi, Fran-
sız Hapishanelerinde tutsak olan Nezif Eski'nin Açlık Grevi direnişine des-
tek olmak amacıyla, 23 Nisan günü Berlin'deki Fransız Büyükelçiliği'nin önün-
de bir eylem yapıldı.

Fransız Büyükelçiliği'nin de bulunduğu ve turistlerin yoğun olduğu Bran-
denburger Tor Meydanı’nda bir araya gelen Berlin Özgürlük Komitesi üye-
leri "Siyasi tutsak Nezif Eski 42 Gündür Onur Kırıcı Çıplak Aramalara Kar-
şı Açlık Grevinde" yazılı bir pankart açarak Nesif Eski'ye destek verdiler.
Burada bildiri dağıtıp, Nezif Eski'nin taleplerinin kabul edilmesini istediler.

Anadolu Federasyonu, yaptığı açık-
lamayla Demokratik Güç Birliği Plat-
formu’nda yer almadıklarını fakat
buna rağmen Platform adına bazı  ya-
yınlarda ve açıklamalarda imzalarının
kullanıldığını belirten bir açıklamayla
ilgili kurum ve yayın organlarından ya-
pılan yanlışın düzeltilmesini istedi. 

İnsanlık Dışı Tecrit ve Onursuz Dayatmalara
Karşı Mücadelemiz Devam Edecek

Demokratik Kurumlara
ve Halkımıza

Taksim 1 Mayıs Alanı’dır YASAKLANAMAZ!52
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İngiltere'nin Londra şehrinde 19 Nisan günü, Anadolu
Federasyonu üyeleri, halkımızın katledilmesine, diri

diri yakılmasına
sessiz kalmaya-
caklarını göster-
mek, NSU'lu ka-
tillerin hesap ver-
mesi, cezalandı-
rılmaları taleple-
rini haykırmak
için İngiltere'nin

Almanya Büyükelçiliği önünde eylem yaptılar.

İngiltere Anadolu Federasyonu üyeleri 9 esnafın
NSU adı verilen Nazi çetesi tarafından katledilmesini yıl-
larca örtbas eden, Nazi çetesini koruyan Alman devleti-
nin polisi, gizli servisi, Anayasayı Koruma Örgütü teş-
hir eden pankart açıldı. Anadolu Federasyonu imzalı pan-
kartta Alman devletinin koruması altındaki katledilen es-
nafların resimleri de yer alıyordu. Eylem de ayrıca
Grup Yorum’dan, İspanyolca ve Türkçe marşlar söylen-
di. Gündoğdu marşıyla eylem bitirildi.

Avusturya'nın Başkenti Viya-
na'da Anadolu Federasyonu 21 Ni-
san'da 1 Mayıs pikniği yaptı.

Piknik alanına asılan pankart ve
kızıl bayraklar dikkat çekiciydi.
Pankarta "1 Mayıs Pikniğine Hoş-
geldiniz Anadolu Federasyonu" ya-
zılıydı.

İlerleyen saatlerde hep birlikte
sofraya oturan Anadolu Federas-
yonu çalışanları ve dostları yemek-
lerini yedikten sonra Anadolu Fe-
derasyonu temsilcisi bir konuşma
yaptı. Yapılan konuşmada, 14 Ni-
san'da Grup Yorumun Tam Bağım-
sız Türkiye Konseri’nden söz edil-
di. "Biz Bakırköy Halk Pazarı’nda
550 bin kişiyle AKP ve emperyalist
saldırganlığa karşı bağımsızlık slo-
ganlarımızı haykırdık. Hiç bir terör
demogojisi bizi bağımsızlık şiarın-
dan vazgeçiremiyecek..." denildi.
Konuşmanın devamında, "Bundan
sonrada aynı kararlılıkla devam ede-
ceğiz. Şimdi bu kararlılıkla 8 Hazi-
ran'da Almanya'nın Oberhausen şeh-
rinde yapılacak "IRKÇILIĞA KAR-
ŞI TEK SES TEK YÜREK" konse-
rimize herkes seferber olmalı" vur-
gusu yapıldı.

Konuşmaların ardından yarış-
malara geçildi. Yapılan sohbetlerle
piknik akşam saatlerine kadar devam
etti.

80 kişinin katıldığı piknik 1 Ma-
yıs'ta buluşmak dileğiyle bitirildi.

Alman Devleti Hitlerin Torunları Nazilere Sahip çıkmaya Devam Ediyor

Almanya'nın Mannheim şehrinde küçük yaşta amansız bir hastalığa yaka-
lanan 7 yaşındaki Berdan isimli çocuğumuz, 17 Nisan günü yaşamını yitirdi.
Berdan'ın cenaze töreni 19 Nisan günü Mannheim Cem Evi'nde yapıldı.

Başta anne - babasına ve tüm ailesine başsağlığı diliyoruz. Hepimizin başı
sağ olsun diyoruz.

Almanya'nın Köln şehrinde yaşamını sürdüren Hıdır Düzyar ise 20 Nisan
günü hayatını kaybetti. Düzyar, bir süredir kanser hastalığı ile mücadele edi-
yordu.

Hıdır Düzyar'ın cenazesi Köln Alevi Kültür Derneği'nde yapılan cenaze
törenin ardından 21 Nisan günü memleketi Dersim'e uğurlandı.

Berdan'nın ve Hıdır Düzyar'ın sevenlerinin, dostlarının başı sağolsun.

Ortak Duygu ve Düşüncelerimizi
Birleştirdiğimiz Halk Piknikleri

Emperyalizm Yarattığı Hastalıklarla
Sevdiklerimizi Aramızdan Alıyor

Halk Cephesi üyesi Fadik Adıya-
man, “Canlı bomba" yalanlarına karşı
bir açıklama yaptı. Fadik Adıyaman
yaptığı açıklamada, "Ben Fadik Adı-
yaman. “Canlı bomba oldu, kamplar-
da eğitim aldı” diye gazete ve televiz-
yonda adı yer alan, Türkiye faşizminin
yalan iddiaları üzerine şu anda yaşa-
makta olduğum Yunanistan’da hak-
kında İnterpol araması olan ve halen
mahkemesi süren biriyim.

Yıllarca ülkemde bağımsız bir
vatan hasretiyle mücadele ettim. Bu-
nun için tüm demokratik haklarımı
kullandım. İstedim ki ülkemin tüm ço-
cukları özgür ve eşit bir vatanda
onurlarıyla yaşasınlar. Bunları iste-
diğim ve devrimcileri, devrimci tut-
sakları sahiplendiğim için şimdi va-
tanımdan uzakta sürgündeyim.

Bana “kanser hastası” diyen Tay-
yip Erdoğan kanser hastasıdır. Halk-

ların katili, emperyalizm işbirlikçisi
terörist kendisidir.

Burjuva işbirlikçi medyada yazan
“2006’da Yunanistan’a gitti” iddiası
ise yalandır. Yalanlarına bakın ki
ben 2006 yılında Gebze Hapishane-
si’ndeydim. İşbirlikçi ‘Medya’ ve
‘AKP’ iktidarına sesleniyorum: Ben,
direnen Siyasi Tutsakları sahiplenen
onurlu bir

TAYAD'lıyım. Her zaman hak ara-
ma eylemliklerinde oldum. 2006 yı-
lında Yunanistan’da olduğum yalandır.
AKP yalakalığından vazgeçmeyen
burjuva medya yalan söylüyorsunuz.
Çünkü patronlarınız iktidardan ihale
kapma yarışında… Biraz onurunuz ve
şerefiniz varsa bu yalanlara ortak ol-
mayın… benim iki çocuğum var. Tabi
ki onların geleceği için hak arama  mü-
cadeleme Yunanistan’da da olsam de-
vam edeceğim.

Emperyalizm ve İşbirlikçileri Karşılarında Ağlayan Değil
Mücadele Eden Analar Babalar Görecek
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Malatya Emniyet Müdürlüğü ve siyasi şube
polisleri Malatya’da devrimcilere yönelik
saldırılarını sürdürüyor. Konuyla ilgili olarak
Malatya Halklar Derneği bir açıklama ya-
yınladı.

Açıklamada, "Malatya Haklar Derneği'ne
gelip giden bir Halk Cepheli arkadaşımızın ai-
lesini arayan polisler “Oğlunuz terör örgütü-
ne katılmış, oğlunuz iyi işlerle uğraşmıyor, oğ-
lunuz yürüyüşlerde hep en önde, oğlunuz yü-
rüyüşlerde zafer işareti yapıyor” diyerek ar-
kadaşımızın ailesini korkutmaya çalışmışlardır.

Siyasi Şube Polisleri; Sizi Uyarıyoruz!
Ailelerimizi arayarak yalan yanlış bilgiler

verip korkutarak bizi tüketmeyi hedefliyor-
sanız çabanız boşunadır. Küçük beyinlerinizle
küçük hesaplarla hiçbir şey başaramazsınız,
başaramayacaksınız. Tüm çabalarınız boşu-
nadır, biz düşüncelerimize ölesiye bağlıyız, biz
bu vatanı ölesiye seviyoruz, biz bu yola en ağır
bedelleri göze alarak çıktık, siz ne kadar ça-
balarsanız çabalayın biz bütün saldırılarınızı
boşa çıkaracağız. Ailelerimizi bu pis düzene
bırakmayacağız.

AKP'nin Ahlaksız Polisleri Ailelerimizi
Taciz Etmekten Vazgeçin

Fransa'nın Paris şehrinde 20 Nisan günü Les Halles Meydanı’nda
Filistinli, Maroklu, BASK’lı, tutsaklarla dayanışma örgütleri, Ge-
orges İbrahim Abdallah'la dayanışma komitesi ve Özgürlük Komi-
tesi tarafından Siyasi Tutsaklarla Dayanışma mitingi düzenlendi. 

Eyleme katılmak isteyen Suriyeli işbirlikçiler de Özgürlük Ko-
mitesi üyeleri tarafından eyleme katılmalarına izin verilmedi, Suri-
ye halkının karşısında emperyalistlerin yanında yer aldıkları belir-
tildi ve tutumları teşhir edildi. Özgürlük Komitesinin bu tutumu kar-
şısında yalnız kaldılar ve bekledikleri ilgiyi toplayamadılar.

3 saat süren ve 100 kişinin katıldığı eylem boyunca 1000 bildiri
Fransızlara ve göçmenlere ulaştırıldı. 150 adet protesto faksı imzalandı.
Ayrıca aynı gün 90 adet protesto faksı da hapishaneye gönderildi

Hiçbir Devrimci, Politik Mülteci Faşist Türk Devletine İade Edi-
lemez!

Yunanistan'ın Atina şehrinde, Halk Cepheliler 20 Nisan günü Klat-
monos meydanında Syriza (Radikal sol birlik) tarafından yapılan iş-
sizlerle dayanışma festivalline katıldı. Müzik dinletisi ve resim ser-
gisinin de olduğu eylemde Halk Cepheliler stant açtı. Stantta kitap
ve tutsak ürünleri sergilendi.

Bu emperyalist saldırıya karşı tek çözümün direniş ve ortak müca-
deleden geçtiği ifade edilerek Yunan halkına dayanışma çağrısı yapıl-
dı.

Emperyalizmin Tutsak Ettiği
Devrimci Tutsakları Sahiplenmek

Devrimci Bir Görevdir

17 Nisan günü Yunanistan’ın çi-
lek yetiştirme merkezi Manolada
bölgesinde, aylardan beri maaşlarını
alamayan mülteci işçiler, maaşlarını
talep ettikleri için üretici şirketin
bekçileri tarafından silahlı saldırıya
uğradı.

Çoğu Bagladeş’li yaklaşık 200
işçi, akşamüstü iş bitiminde, şirketin
bürosu önünde toplanarak, birikmiş
maaşlarını isteyen işçilerin karşısına
şirketin bekçileri çıktı. Taleplerinin
karşılanmayacağını anlayan işçiler,
büro önünde protesto eylemine baş-
layınca, bekçiler tüfek ve silahlarla iş-
çilerin üzerine ateş açtı. Ateş sonucu
11 tanesi ağır olmak üzere 35 işçi ya-
ralandı. 

Düşük ücretler karşılığında 10-15
saat arası çalıştırılan mülteciler, çoğu
zaman sosyal hakları bir yana barı-
nacak bir barakadan bile yoksun ko-
şullarda çalıştırılmaktadır. 

Krizin sorumlusu gibi gösteril-
meye çalışılan mültecilerden sonra,
bu ırkçı saldırıların ikinci adımı sö-
mürüye, kemer sıkma politikalarına,
kapitalizme karşı direnen sol, de-
mokrat kesimlere, yani halka yöne-
lecektir. 

Atina
Yunanistan’ın Atina şehrinde Halk

Cepheliler 2 ay önce başlattıkları
“Türkiyeli Devrimcilere Yapılan Bas-
kı ve Tutuklamalara Hayır!“ kam-
panyası çerçevesinde, başkentin ka-
labalık meydanlarında ve genel ola-
rak solcuların gittiği kahvelerde “In-
terpol” tutuklama terörünü, baskı ve
gözaltılarını protesto eden bildiriler
dağıtıldı.

Komplo sonucu kaçırılarak tu-
tuklanan Türkiyeli devrimci G.Y’nin
de hala hukuksuz bir şekilde tutuk-
lu olduğu, kıyafetlerin dahi bir aydır

verilmediği anlatıldı. Yunan devleti-
nin yaptığı baskılara son vermesi is-
tendi. Yaklaşık 200 bildiri Yunan
halkına ulaştırıldı.

21 Nisan günü Propilea Meyda-
nında Halk Cepheliler 2 ay önce
başlattıkları “Türkiyeli Mültecilere
Baskı ve Tutuklamalara Hayır!“
kampanyası çerçevesinde masa açtı.

Gün boyu masada bildiri dağıtıl-
dı ve dayanışma amaçlı imza top-
landı. Masaya gelen Yunan halkıyla
sohbet edilerek Yunan devletinin
Türkiye faşizmiyle işbirliği yaptığı ve
son dönemlerde Türkiye faşizmin is-
tekleri doğrultusunda Türkiyeli dev-
rimcilere karşı baskı ve tutuklama te-
rörüne başladığı anlatıldı. Bu baskı-
lara karşı Halk Cepheliler sonuna ka-
dar direneceklerini, bu mücadelede
Yunan halkının da devrimcilerin ya-
nında olmaları için dayanışma çağ-
rısı yapıldı. Günün sonunda 250 bil-
diri Yunan halkına ulaştırdı.

Yunanistan’da Mülteci İşçilere Yönelik Katliam Girişimi
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9 esnafımızın katili ve birçok ırk-
çı saldırının sorumlusu ırkçı NSU ör-
gütü hakkında açılan dava 17 Nisan'da
görülecekti ama dava 6 Mayıs'a erte-
lendi.

Bunun nedeni 17 Nisan'da Münih
Eyalet Mahkemesi’nde görülmesi ge-
reken davaya Türkiyeli medyayı al-
mama kararıydı. Verilen tepkiler ne-
deniyle  aldıkları bu kararı değiştirmek
zorunda kaldılar. Sabah gazetesinin
mahkemenin bu ırkçı tutumunu mah-
kemeye vermesiyle somut olarak ak-
redizasyon kararı bozulmuş oldu.
Ama mahkeme bu kararı nasıl uygu-
layacağını bilemediği için mahke-
meyi 6 Mayıs'a erteleme kararı aldı.
Aslında komik bir durum "koskaca"
devlet bir kararı nasıl uygulayacağı-
nı bilmiyor ve mahkemeyi erteliyor.
Böyle dahi düşünüldüğünde aciz du-
ruma düşüyorlar.  

Sonuç olarak mahkemeden çıkan
karar Türkiyeli gazetecilerin de da-
vaya alınması oldu. Mahkeme 6 Ma-
yıs'da Münih Eyalet Mahkemesi’nde
görülecek.

Alman devleti başından itibaren bu
davadan adalet çıkarmak derdinde de-
ğildir. Onun için bizim katillerimizin
yargılanması değil,  bu davayı nasıl en
sessiz şekilde kapatırım derdindedir.

Alman devleti, bu davanın basit bir
cinayet veya çete davası olmadığının
farkındadır. Bu dava Alman devleti-
nin bizzat bu ırkçı Nazi örgütüne
yardım ettiğinin göstergesidir. 

Alman Adalet Bakanlığı'nın ve
Anayasayı Koruma Örgütü’nün bu
katliamlarda sorumluluğu vardır. Bu
katiller Alman devletine çalışan ajan-
lardır.

Davanın başından itibaren dosya-
ların kayıp olması, davanın soruştur-
ması için çıkarılan engellerde bunun
göstergesidir. Gerçeklerin tamamıy-
la ortaya çıkması engellenmek isten-
di.

Dünyadan birçok basın bu dava-
yı takip edecek. Alman devleti tekrar
Hitler faşizm döneminde yapılan yar-
gılamaların gündeme gelmesinden
rahatsız. Tekrar faşizm yılları ile anı-
lır olacaklar ve aslında Almanya'da
ırkçılığın bir devlet politikası olduğu
kısmende olsa ortaya dökülecek.

Yöntemlerinin hala insanları diri
diri yakarak katletmek olduğu dünya
halkları tarafından tekrar görülecek.
Yüzünü burjuva demokrasisi ile mas-
keleyen Almanya'nın ırkçı yüzü dün-
ya halklarının gözünde tekrar kanıt-
lanmış olacak. İşte Alman devleti
bundan rahatsız. Nazilerle birlikte
anılmak O’nun 'imajına' zarar veriyor.
Tekellerinin daha fazla gelişmesine za-
rar veriyor. İtibarı azalıyor tek derdi
budur.

Bu davadan daha şimdiden gerçek
adaletin çıkmayacağı ortadadır. Ba-
şından itibaren ırkçı Nazi artığı Zscha-
pe'yi nasıl sahiplendikleri ile bunu gö-
rebiliyoruz. Dava dosyalarının kayıp
olması ile bunu görebiliyoruz.

Buna izin vermemeliyiz. Alman
devleti bu katliamlardaki sorumlulu-
ğunu kabul etmek zorundadır ve suç-
luları cezalandırmak zorundadır.

Tek çözüm Alman devletinin ha-
yatın her alanında uyguladığı ırkçı po-
litikalardan vazgeçmesidir.

Alman halkını müslümanlara, Tür-
kiyelilere karşı saldırganlaştıran, ırk-
çılaştıran bu politikalardır. Müslü-

manları sürekli potansiyel suçlu ola-
rak göstererek bu politikasını sürdü-
rüyor. Ekonomik krizlerinin neden-
lerini  Almanya'da yaşayan Türkiye-
li ve diğer halkları göstererek kendi
halkının tepkisinin devlete değil. Tür-
kiyelilere dönmesini sağlıyor. İşsiz-
liğin sorumlusu biz değiliz. Hayatın
her alanında en ağır işlerde çalışan bi-
zim halkımız. 

Emeğimizle varız ve bunun için
hakkımızı istiyoruz. Bizim halkımı-
zın hakkı diri diri yakılmak değildir.
Emeğinin karşılığı onuruyla, kültü-
rüyle, değerleriyle yaşayacakları ya-
şamların sağlanmasıdır. Buna hakkı-
mız vardır.

6 Mayıs'ta bulunduğumuz her yer-
de Alman devletinin gerçek yüzünü
dünya halklarına gösterelim, Alman
devletini teşhir edelim.

Almanya’da ırkçılığın hiçbir za-
man son bulmadığını gösterelim. 

Irkçılık psikopatların işi değil, bir
ideoloji ve devletin desteği olmadan
gelişemeyeceğini dünya halklarına
anlatalım. Bize bunu bu şekilde yut-
turmaya çalışıyorlar. Münferit pis-
kopatların işi diyerek. Hiçbir deli ya
da piskopat gidip sistematik olarak in-
sanları diri diri yakmıyor. Bu devle-
tinde içinde olduğu bir ideolojidir. 

Alman tekellerinin büyük devlet
imajları, temiz devlet imajlarını yer-
le bir edelim.

6 Mayıs günü bu davanın artık
bizim davamız olduğunu görmeli
herkes.  Diri diri yakılan, sokak or-
tasında katledilen insanlarımızın
hesabını sormak için, adalet için 6
Mayıs'ta Münih Eyalet Mahkeme-
sinde olalım!

İnsanlarımız Sahipsiz Değildir!
İstediğiniz gibi bizi aşağılamanıza,
katletmenize izin vermeyeceğiz!

Avrupa devletleri devrimcilerin
olduğu hiçbir yerde halkımızın sa-
hipsiz olmadığını görmeli, görecek!

NSU Davası 6 Mayıs’a Ertelendi!
Devrimcilerin Olduğu Her Yerde Halkımızı

Sahipsiz Bırakmayacağız!
6 Mayıs günü bu davanın

artık bizim davamız
olduğunu görmeli herkes.
Diri diri yakılan, sokak

ortasında katledilen
insanlarımızın hesabını

sormak için adalet için 6
Mayıs'da Münih Eyalet
Mahkemesi’nde olalım!

AVRUPA’dakiBİZ
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Halk kurtuluş savaşının dört yiğit militanı, dört SDBʼli, 4
Mayıs 1992ʼde Ankara Dikmenʼde bulundukları evde ku-
şatıldılar.

Ölüm mangalarına karşı sloganları ve kurşunlarıyla di-
renen militanlardan Solmaz Karabulut ve Fikri Keleş bura-
da şehit düşerken, Halil Ateş ve Ali Yılmaz kuşatmayı ya-
rıp çatışmayı sokaklarda sürdürerek şehit düştüler.

Halil ATEŞ, mücadeleye 12 Eylül öncesinde katıldı. Son
olarak Ankara SDB Komutanlığı görevini yürütüyordu.

Solmaz KARABULUT, okul yıllarında başladığı devrim-
ci mücadelesini memurlar içinde sürdürdü.

Fikri KELEŞ, 1989ʼda katıldığı mücadelede gecekondu
mahallerinde çalışmalar yaptı.

Ali YILMAZ, önce mahalli bölge çalışmaları içinde yeraldı.
ʻ91ʼde SDB savaşçısı oldu.

Yitirdiklerimiz
Bağımsızlık Demokrasi Sosyalizm Mücadelesinde

“Devrimcilerin ölümüne ağlamayın. Acınızı
düşmandan başka türlü çıkarın.” 

Halil Ateş

4 Mayıs-10 Mayıs

Bir zamanlar yalnızca bir sorumuz vardı insanlara; il-
legaliteye çekiliyor musun, çekilmiyor musun? Böyle bir
şey için yapılması gereken konuşmaların hiçbirine za-
manımız yoktu. Direk bir soruydu. Onun cevabı da direk
oldu, hemen kabul etti. Düşünün, yeni bir insan, böyle bir
teklifi sevinçle, gözleri parlayarak kabul ediyor. 12 Tem-
muz'un ona zor geldiğini hatırlıyorum. O, hiçbir şey ya-
pamamanın öfkesiyle doluydu:

"Biz dolduracağız o yerleri" diyordu. Çok açık bir in-
sandı. Konuşurken, acaba söylemediği bir şey var mı diye
düşünmezsin hiç. Neşeli ve espriliydi. Utangaç, hani de-
yim uygun düşerse köy delikanlıları gibiydi. Ve sevimli. Yü-

züne baktığınızda çocuk, neşeli ve sevimli bir tip. Ama ko-
nuştuğunda hem dinleyen, alan, hem de bir şeyler vere-
bilen büyüklüğü vardı. O, ilk direk sorudan bir süre son-
ra, bir kez daha bu kez tüm ayrıntılarıyla uzun uzun ko-
nuşulmuştu. Cevap olarak yalnızca gülümsemişti önce...
“Bunlar anlatılıyordu, biliyordum, bunun çocuk oyuncağı
olmadığını biliyordum. Hareketimizi tam olmasa bile ta-
nıyorum. Ve ben hareketimin insanıyım. Evet, zor ama yol-
daşlarımız başardı bunu. Ben de başaracağım” demişti
sonra da. Ondan bir gram şikayet, sızlanma duymadım
hiç. Paylaşma yanıysa çok güzeldi. Her an yoldaşlarını
düşünen, en ufak olanağı yoldaşları, hareketi için de-
ğerlendirmeye çalışan bakışı vardı. Örneğin evde atıla-
cak sıradan bir eşya, onun için önce bu açıdan bir de-
ğerlendirme konusuydu. Sorumluluk yanı, devrimci mü-
cadele içinde yeraldığı kısa süreyle kıyaslanamayacak öl-
çüde gelişmişti. Düşünüyor, dikkat ediyor, aldığı işi en iyi
ve en güvenli biçimde yapmak için hiçbir şeyi eksik bı-
rakmıyordu. O, tertemiz bir devrim savaşçısının yalın, mü-
tevazı örneğidir.

Yoldaşları Anlatıyor: 
Ali YILMAZ

H a s a n
Okut 1956,
Renan Eriş
1953, Müjdat
Çelikyay 1957
doğumludur.

Faş i zme
karşı sürdürü-

len anti-faşist mücadelede yer aldılar. Bir yandan okuyor,
bir yandan çalışıyor ve halkın haklı kavgasına omuz ve-
riyorlardı. 9 Mayıs 1978ʼde İstanbulʼda, okudukları Yıldız
Üniversitesi gece bölümünden çıkarlarken, faşistlerin kal-
leşçe pususunda katledildiler.

Hasan OKUT Müjdat ÇELİKYAYRenan ERİŞ

KAYIP
Soner, Cerrahpaşa Tıp

Fakültesiʼnde, Hüsamettin ise
İ.Ü.ʼde okuyordu. Dev-Genç i̓n
birçok faaliyeti içinde yeral-
dılar.

4 Mayıs 1992ʼde İstan-
bulʼda gözaltına alındılar ve

bir daha onlardan haber alınamadı.

Esenler Halk Meclisi girişimi üyesi olan
Ahmet Özdemir, 1 Mayıs 1998ʼde Cephe
saflarındaydı. 1 Mayısʼta polis saldırısında
yaralanmasından sonra bunalıma girerek 5
Mayıs 1998 günü hayatına son verdi.

Ahmet ÖZDEMİR

Ali YILMAZSolmaz KARABULUT Fikri KELEŞHalil ATEŞ

Anıları Mirasımız

Soner GÜL Hüsamettin YAMAN

1963 doğumluydu. 6 Mayıs 1980ʼde İs-
tanbul Haydarpaşa Teknik Öğretmen Oku-
luʼnda Deniz Gezmişler için düzenlenen
anma sırasında jandarmanın açtığı ateş so-
nucu katledildi. Serap Dev-Genç safların-
daydı.

Serap ŞİMŞEK

l957 doğumluydu. Dev-Genç saflarında
yer aldı, hızla gelişti. Soğukkanlılığı, mü-
tevazılığı ve kitle çalışmasındaki yeteneği
önemli özelliklerindendi. Yönetici yetenek-
lerinin gelişmesiyle birlikte Doğu Karadeniz
sorumluluğunu üstlendi. 6 Mayıs 1980ʼde
Aybastıʼda bir göreve giderken faşistlerin
kurduğu pusuda şehit düştü.

Ercan GÜNDOĞDU



6 Mayıs 1972ʼde An-
karaʼda idam edilen İnan,
Gezmiş ve Aslan, 1960ʼla-
rın sonlarında gelişen mü-
cadelenin içinde yer alan,
önder nitelikleriyle öne çı-
kan devrimcilerdi.

Bu mücadele içinde ön-
lerine devrim hedefini koyduklarında, devrimi gerçekleştirmek için genç-
lik örgütlenmesinin ötesine geçerek, devrimci bir cüretle Türkiye Halk
Kurtuluş Ordusuʼnu oluşturup silahlı mücadeleye başladılar.

12 Mart cuntası koşullarında tutsak düştüler. Mahir Çayan ve yol-
daşları, onların idam edilmesini önlemek için Ünye radar üssünde-
ki üç İngiliz ajanını kaçırıp bu eylem içinde Kızıldereʼde şehit düşerken,
Deniz, Yusuf ve Hüseyin de 6 Mayıs 1972ʼde Ankara Merkez Ka-
palı Cezaevi avlusunda idam edildiler.

Üç devrimci, darağaçlarında son nefeslerinde halkın kurtuluş mü-
cadelesine bağlılıklarını ve inançlarını haykırırken, tarihe şu çağrı-
yı bıraktılar: "Bütün Yurtseverler:

Şerefsiz yaşamaktansa şerefle ölmek, yalvarmak yerine zora baş-
vurmak, başkasına değil kendine ve kendin gibi olanlara güvenmek,
nerede ve nasıl olursa olsun, hainlere boyun eğmemek parolamızdır.”

Bugün Marksist-Leninistlerin önderliğindeki anti-emperyalist,
anti-oligarşik mücadelede, onların çağrısına verilen tek devrimci ce-
vap olmaya devam ediyor.

Dersimʼin Pertek İlçesi Ardıç Köyü
Karabayır Mezrası yakınlarında 4 Mayıs
1994ʼde Devrimci Sol gerillalarıyla jan-
darma ve özel tim arasında çatışma çık-
tı. 15 saat süren çatışmalar sonunda ge-
rillalardan Serpil YILMAZ ve Ayten Yük-
sel KELEŞ şehit düştü.Serpil YILMAZ Ayten Yüksel KELEŞ

Güler Zere, 1972 Elazığ doğumludur. Aile çevresi ge-
nel olarak devrimcilerden oluşuyordu. 1991 yılında ev-
lerine gelen Devrimci Solʼcularla tanışması, yaşamının
yeni bir yön almasını sağladı. 1992ʼde gerillaya katıldı.
1995 yılında tutsak düştü. 2009 yılında Elbistan Ha-
pishanesiʼnde kanser hastalığına yakalandı. Tedavisi ya-
pılmadığı için hastalığı ilerledi. Oligarşinin hasta tutsakları
“sessiz imha” politikalarına karşı Güler Zere ve hasta tut-

sakların özgürlüğü için yürütülen bir kampanya sonucunda 6 Kasım
2009ʼda tahliye edildi. 7 Mayıs 2010ʼda Küçükarmutluʼda tedavisi sü-
rerken şehit düştü.

Güler ZERE

Deniz GEZMİŞ Hüseyin İNAN Yusuf ASLAN

IRA önderlerinden biriydi. IRA'nın tutsak üyele-
rinin hapishanelerdeki Tek Tip Elbise ve tecrit uy-
gulamalarına karşı başlattıkları açlık grevinde,
Boby Sands 5 Mayıs 1981ʼde, direnişin 66. gününde
şehit düştü. Sands, açlık grevini sürdürürken yapı-
lan seçimlerde parlamento üyeliğine seçilmiş, fakat
İngiltere hükümeti bunun üzerine tutsakların seçil-
me hakkını da ellerinden almıştı. Bu direnişte top-
lam dokuz İrlandalı yurtsever şehit verildi.

Belfast'ta bir duvar yazısında, şehitlere ilişkin şöy-
le yazıyordu: "They May Kill The Revolutionary, But

Never The Revolution" (Onlar devrimcileri öldürebilirler ama devri-
mi asla!)

Boby SANDS

Nezif Eski’nin Talepleri
Kabul Edilsin!

TAYAD’lı Aileler Ankara’da,; Fransa’nın
Fresnes Hapishanesi’nde tutuklu bulunan Ne-
zif Eski’ye, hapishane tarafından onursuz ara-
ma dayatmalarına karşı başlattığı açlık grevinde
destek olmak ve Nezif Eski’nin taleplerinin ka-
bul edilmesi için Fransız Konsolosluğu önün-
de 24 Nisan günü eylem yaptı. TAYAD’lı Ai-
leler eylemde yaptıkları açıklamada, “Nezif Eski
açlık grevinin 40’lı günlerine geldi. Nezif Es-
ki’nin direnişinin 15. günündeyken, direnişin
etkisinin sonucu, 29 Mart tarihinde Fransa’da
Melun Mahkemesi, çıkardığı kararla, Fresnes
Hapishanesi’nin bu uygulamasına son verdi.
Ama Fresnes Hapishanesi’nin yönetimi, fiilen
baskıcı, insan onurunu zedeleyen uygulamalarını
sürdürüyor. Fresnes Hapishanesi, onursuz çıp-
lak üst aramasına son veren Fransız yasalarını
derhal uygulamalıdır” dedi. 

Eylemde, “Nezif Eski Yalnız Değildir, İn-
sanlık Onuru İşkenceyi Yenecek, Onursuz Ara-
maya Son, Devrimci Tutsaklar Yalnız Değildir”
sloganları atıldı.

Açıklamanın ardından TAYAD’lılar Fransa
Konsolosuluğu ile görüşme talebinde bulun-
dular.

Fransa Konsolosluğu yetkililerinden kendini
danışman olarak tanıtan kişi, randevu olmadan
görüşme talebini şimdilik kabul edemeyecek-
lerini söyledi. TAYAD’lılar okudukları açıkla-
ma metnini ve taleplerini belirttikleri dilekçe-
yi konsolosluk yetkililerine verdi. TAYAD’lı-
lar konsolosluktan ayrılırken halk düşmanı
AKP polisleri, TAYAD’lıların fotoğrafını çe-
kerek ve sözle TAYAD’lı Aileleri taciz etme-
ye çalıştı. 

TAYAD’lılar yapılan her türlü işkenceye rağ-
men evlatlarını sahipleneceğini AKP’nin iş-
kenceci polislerine bir kez daha haykırdı.
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Sayı :

KULAĞIMIZA 
KÜPE OLSUN

Akşam Kavil, Sabah Savul
Verdiği sözü kısa süre sonra yadsıyan,
yerine getirmeyen kimsenin durumu.

Deyimler

Kızıl Meydan
bütün meydanlar-
dan geçer 

l Mayıs'ta, 

bayraklı, bay-
raksız, türkülü,
türküsüz 

geçer bütün
meydanlardan. 

Kızıl Meydan
bütün umutlardan
geçer 

l Mayıs'ta, 

Kızıl Meydan l
Mayıs'ta girer
bütün hapislere, 

hürriyetin yattı-
ğı bütün hapislere.

Kızıl Meydan
bütün iklimlerden
geçer 

l Mayıs'ta, 

karın, yağmu-
run, güneşin
altında.

Dünya l Ma-
yıs'ta Kızıl Mey-
dan olur: 

Lenin'in konuş-
tuğu meydan...

Nazım Hikmet

Olsa ile Bulsayı
Ekmişler, Hiç Bitmiş 

Bu iş böyle olsa, şu iş şöyle olsa, şu
şartlar yerine gelse gibi sözler sarf et-
mekle insanın eline bir şey geçmez. 

Sonuç almak için boş söz ve hayal
değil çalışmak gerekir.

Atasözü Birgün Erdoğan, Gül ve Arınç
helikopterle gezmeye çıkmışlar

Arınç: Ben buradan on lira atsam on kişi
sevinir demiş

Gül: Ben buradan otuz lira atsam otuz kişi
sevinir demiş

Erdoğan: Ben buradan yüz lira atsam yüz
kişi sevinir demiş

Pilot dönmüş arkasına: Ben üçünüzü at-
sam 72 milyon sevinir demiş.

Fıkra

Tarih, gelecek için kavga verip,
yitmiş bile olsa, insanlık için

vuruşanları hiç unutmaz. 

[Şeyh Bedreddin]

Özlü Söz

Şiir

Apaçık Şeyler
Bazı kişiler, ilminin genişli-

ği ve derinliğiyle meşhur olan bir
bilgeye sormak üzere sorular
hazırlamışlardı.

Sorularını sırasıyla sordular
ve bilge de cevapladı:

-En akıllı kişi kimdir?

Her zaman başkalarından
öğrenecek şeyler bulan kişidir.

-En güçlü kişi kimdir?

Öfkesine hakim olan kişidir.

-En zengin kişi kimdir?

Elindeki hazinenin, yani ya-
şadığı günün ve saatinin kıy-
metini bilen kişidir.

-Saygıya kim layıktır?

Kendisine ve dostlarına say-
gı gösteren kişi.

Bu cevaplar üzerine birisi
dayanamayıp atıldı:

-Ama efendim, bu söyledik-
leriniz o kadar açık ve belli şey-
ler ki!

Zaten çok açık olduklarından,
insanoğlu bunları çok çabuk
unutabiliyor, diye cevapladı bil-
ge.

Kıssadan Hisse
1 MAYIS’TA KIZIL MEYDAN


