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çizgiyi getiren kadrolar, Mahirler’in
çıkardığı kadrolardır.
980’ler de pasifliği, tasfiyeciliği
reddeden, anti-faşist mücadeleyi
ileriye taşıyan ve cuntaya karşı direnen, ideolojik bilincin ve politik düzeyin pratik örgütçülük deney ve tecrübelerden yararlanan bir kadro politikasıdır karşımızdaki.
990’lara geldiğimizde ise, savaşı bir üst aşamaya getirip her koşulda sosyalizmin onurunu savunan, atılım ruhuyla dolu kadroları yaratan, üreten ve yeniyi yakalayan
gözü pek kadrolarımızla “Yoldaşlar
bizi aşın” şiarını rehber alarak 2000
kadro anlayışını yarattık. Savaşın ve
sürecin yükünü omuzlayan doğru
düşünen, cesur, feda ruhuyla bir
adım öne geçerek savaşa hazır
olan insandır. ’90 dönemi kadrosu, atılımı yaratan, cesaretli, daha
hızlı koşandır.
adrolar olmaksızın devrimci
politika yapılamaz. Koşullara
göre, ihtiyaca göre politikalar belirlenmesi, devamlı zenginleştirilip,
geliştirilmesi; kadroların bulundukları yerlerde üretebilme kapasitesine,
yoğunlaşmasına bağlıdır. Ki kadrolar pratikten uzak sadece okuyarak
gerekli öngörüyü, cüreti kazanamazlar… Pratiğin içinde olmadan
veya bu deneyimi kazanmadan bir
kadro kadrolaşamaz. Savaşırken her
şeyi öncesinden plan ve program yaHasan Hüseyin Korkmazgil parak bir eyleme geçmek koşullar
içinde mümkün değildir. Doğallığında anlık gelişen durumlara göre
ugün sürecimizin ve savaşımızın
kararlar alınıp, değiştirilmesi gerekadrosu, örgütleyen, gelişime
kebilir.
Bu tip durumlarda kadroların
açık, ihtiyaçlara cevap veren, feda
tecrübeleri, deneyimleri ve sezgileruhuyla dolu yeni insandır. Yeni inriyle en doğruyu yapmak, bulmak yosana karakter kazandıran ideolojiluyla ufku da açılacaktır. Var olan tüm
mizdir. Uzun ve kısa vadeli tüm pogücümüzü kullandığımızda, yoğunlitikalarımızdır.
er süreç, kendi döneminin kad- laştığımızda açığa çıkmayan olumlu
bir özelliğimizi de ortaya çıkarmış
rosunu, devrimcisini yaratır. Taoluruz. Kaldı ki, geliştirmediğimiz
rihimize dönüp baktığımızda köşe taşgeri bir özelliğimizi ise daha bilinçli,
larıyla kadro politikamız net biçimde
faydalı
hale getirebiliriz.
görülür.
evrimci hareketin itibarı, ta970’li yıllar, 50 yıllık revizyonist
nınmışlığı, etki gücü kadrolageleneğin yıkılıp yerine silahlı bir

Derim ki sana;
Denize varmaktır amacı nehrin,
Denize varmaktır, ey yolcu
Büyükse dağ aşamıyorsa
üstünden
Nehir, dolanır çevresini dağın
Büyükse kaya, söküp atamıyorsa
Nehir, birikip birikip taşar
Üstünden dolanır yanını yöresini
Yokuşsa yolu koşamıyorsa
Menderesler çizer nehir.
Uçurum çıksa önüne
kapıp bırakır kendini
Nehir açar kanatlarını, varır
Varacağı yere, oraya denizi…
(…)
Derim ki sana;
İyi oku yolunu
Avucunun içi gibi bil
Dizlerini, ciğerlerini
Yüreğini sıkı tut, iyi dengele
Ovada koşar gibi vurma kendini
Dik yokuşlara, uçuruma atlar gibi
Bindirme kayalara,
“daha koş daha koş”
Diye alkış tutanlara kapılıp da
Kesilip kalma yarı yolda
Dipdiri varmalısın oraya
Hız koşusu değil bu,
Ey yolcu, engelli koşusudur bu.
Engelleri aşa aşa,
gücünü koruya koruya
varmalısın oraya...
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rın kitlelerle kurduğu ilişkiyle ölçülür. Bir kadronun başarılı olup olmadığını gösterir.
avaşımızın ve sürecimizin ihtiyaçlarını kadrolar kavrayıp örgütlemeli, karşılamalıdır. Bu da pratik içinde kitleleri ve savaşı örgütledikçe kazanılacak bir niteliktir. Ancak
böyle kendi yaratıcı güçlerini yine olağan üstü zorlukları halkla kaynaşarak
görebildiklerini savaş içinde oldukça
fark ederler. Bu yüzden bir kadronun
kitlelerle iç içe olması ve onların sorunlarına vakıf olması önemlidir.
Eğer bir kadro bürokratik çalışma tarzıyla hareket ediyorsa, burjuvaziyi yaşatıyor demektir. Ve kadro olamaz.
Çünkü kadrolar, eğitecek, değiştirecek, gönüllülük esasına göre insanları
örgütleyebilen, savaşa katan olmalıdır.
iz tam 43 yıldır kanımızla, canımızla, ruhumuzla ülkemize özgürlük getirmek istiyoruz, devrim
yapmak istiyoruz, sosyalizmi kurmak istiyoruz. Bunun için yaşatılan
karanlığın ardındaki aydınlığı görüyoruz. Tüm cesaretimizi o gördüğümüz aydınlık için büyütüyoruz. Bir
adım gerilemeden iki adım ileri diyerek irademizi buna göre güçlendiriyoruz. Evet, biz o görünen aydınlığı yakalayacağımız için çokça umutluyuz. Çünkü başaracağımızı biliyoruz. Bu noktada dönüp tarihimize bakıyoruz… Deneyimlere, bugüne gelmek için, uzlaşmamak için ileri kadrolarımızın emeğine ve yaptıklarına
bakıyoruz. Hepsi önümüzü daha iyi
görmemizi sağlıyor. Gözüpek, yiğit
kadrolarımız, savaşçılarımız yani
“yeni insan”larımız var. Yeni insan
kendini aşmıştır. Bir adım değil,
daha ötesine aday ve hazırdır. Savaşın ve sürecimizin kadrosudur.
ENİ İNSAN SÜRECİN VE
SAVAŞIN KADROSUDUR
Dağ çamur gibi, çamur, yağmur
ve yalnızlık gibi. Bütün bunlar bizi
burjuva pisliklerinden, bir dizi ayıptan arındırıyordu. Mütevazı olmayı
öğrendik çünkü dağda bir başına
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Daha fazla emek, daha

bir bok olamazsın. Basit olmayı, ilfazla cüret, savaşın
kelere değer vermeyi öğrenirsiniz.
zorluklarından asla yılmayan ve
Bu çevrede zorunluluk olan kesin inher türlü göreve hazır olan
sancıl değerlere bağlılığı öğrenirdevrimci sürecin kadrosudur.
sizin. Ve yavaş yavaş tüm kusurlaÖnümüzde duran engellerle baş
rınız sönüp gider.
etmek için P-C silahıyla
eni insanın doğumunun FSLN
kuşanmalıyız. Eksiğini
içinde olacağını bu nedenle
tamamlamak, geri yanlarıyla
söylüyorduk. Yeni insan mantarsavaşıp yerine devrimci olanı
larla, kurtlarla çamura batmış ayaklarla doğuyordu; yeni insan yalkoymak yeniyi yakalamayı
nızlık ve sivrisineklerle canlı canlı
kolaylaştırır...
yenilerek doğuyordu, kokarak doğuyordu. Bu kabuk kısmı çünkü
müzde duran engellerle baş etmek için
içinde, günlerce süren şiddetli kuvP-C silahıyla kuşanmalıyız. Eksiğini
vetiyle, dağlının tazeliğiyle doğmaya
tamamlamak, geri yanlarıyla savaşıp
başlıyordu. İnsan, inanılmaz görüyerine devrimci olanı koymak yeninebilir ama açık, bencil olan insan,
yi yakalamayı kolaylaştırır.
artık küçük insan değil, kendini başugünün kadroları, yeni sürecimizi
kalarına adayan, her şeyi başkalarıbilince çıkarmadan Parti-Cepna veren, başkalarıyla acı çekip gühe’yle arasındaki bağı güçlendirmelen insan. Yeni insan doğmaya başden
savaşımızın gereklerini yerine geladı, bir dizi değeri edinmeye, bu detiremez. Kadrolar mücadelemizin yüğerleri keşfetmeye, onları kendi içinkünü omuzlayabilen olmalıdır.
de kutsal bilip geliştirmeye başladı.
Bu sevgiyi dağlarda daima geliştiAVAŞIN YÜKÜNÜ OMUZrirsiniz. Bu güzellik olanağını yitirLAYABİLECEK KADROLAR
memeye daima dikkat ettim. Başkaeki bugün kadrolarımız savaşılarının şehirde, gerillanın çalılıkta
mızın yükünü omuzlayacak güçdoğduğu gibi, yeni insan da dağlarte midir? Buna evet diyemeyiz. Çünda doğdu.
kü yeni kadrolar yetiştirmeye ve vaer şeyin başı ve sonu insanda rolan kadrolarımızın kendilerini daha
işaretini bırakırken, onu en çok
da geliştirmeye ihtiyacı vardır. Müetkileyen şeydir. Askeri eğitim başcadelemizin programı bellidir. O zalangıçtı, özümleyeceğimiz, sistemli bilman bu programımızı göz önüne alagi, doğrudan doğruya alacağımız
rak ne kadar çok kadroya ihtiyaç olbilgi olduğu için bir arzuydu. Bunu izduğunu görebiliriz. Buna göre daha
leyerek davranışımızda, gelişimimizileri kadrolar haline gelmek için yeni
de, oluşumumuzda bu eğitimin büyük
kadrolar yetiştirmek temel görevimiz
etkisi oldu.” (Dağdan Kopan Ateş –
arasında duruyor.
S: 93-94)
ski veya yeni kadro diye bir şey
ukarıdaki alıntıda belirtilen yeni
olamaz. Yalnızca daha çok deinsan gelişen ve gelişime açık
neyim sahibi ve deneyimi az kadro
olan insandır. Kadroyu idealleştirvardır. Bu da uzun yıllar mücadele
miyor, herhangi bir kalıba oturtmuiçinde olup-olmamakla ilgilidir. Sayoruz. Dört dörtlük bir kadro yadece ve sadece her dönemin, savaşın,
ratmaya veya aramaya kalkışırsak
Parti-Cephe’li kadroları vardır. Debulamayız. Eksik ve zaaflarını gören,
neyim ve tecrübeye sahip kadrolar debilincinde olan ve bunları aşan yani
neyimsiz kadroları eğitmeli, bilgileiç hesaplaşmasını sürekli yapan insan,
rini aktarabilmelidirler. Ayrıca saarınan, zorluklarla mücadele etmesivaşımızın ihtiyaçlarına göre de
ni bilen insan kadro olma yolundadır.
kadrolarımız ustalaşmalı ve demir
aha fazla emek, daha fazla cüret, döven olmalıdır. Yeni birini kadrolaştırırken, amacımız, gelip bizi geçsavaşın zorluklarından asla yılmesi ve görevlerinde ustalaşmasımayan ve her türlü göreve hazır olan
dır. Yeni sürecimize göre örgütlenirdevrimci sürecin kadrosudur. Önü-
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ken gelişen yeni koşulları bilince çıkarmalı, şartları gözden geçirmeli ve
buna göre kadroların çalışmalarını organize etmelidir. Düşmanın her gün
bir saldırısı, baskını vb. yeni duruma
göre örgütlenmeyi, görevlerimizin başında olmamızı dayatıyor. Masa başında çalışma yapan bir kadro daha
başından yenilmiştir. Daha ilk aşamada kadro olma özelliğini yitirmiştir.
ugün savaşımızın yeni karakterini kadrolarımız kavramalıdır.
Çünkü yeni süreçten kaynaklı korkaklarla ve mücadele kaçkınlarıyla
daha sık karşılaşacağız. Böylesi durumlarda yine yükümüzü omuzlayacak olan, örgütlenmeyi sağlayacak
olan feda ruhuyla dolu sürecin Parti-Cephe’li kadrolarla olacaktır. Yüreğinde devrimci coşkuyu ve ruhu taşıyan, partinin tüm talimat ve kararlarını kalbinde hisseden Parti-Cephe’li mutlak başarır ve devrime ulaşır. Çünkü kişisel çıkarlar değil, partinin, halkın çıkarlarıdır önemli olan.
İdeolojimiz düzen pusulasından devrim pusulasına duygularımızı yönlendirmiştir. Parti-Cephe’nin doğruları, politikaları Parti-Cephe’li
kadrolarla ortaya konulmaktadır. Devrim yoluna ara vermeyen kadro pratiğiyle, anlattıklarıyla bulunduğu yerde moral-motivasyonu büyütür. Parti-Cephe’li canlılık yaratır.
er kadromuz bir an dahi olsa
Parti-Cephe karakterini, ruhunu işlemeyi, bilince çıkarmayı unutmamalıdır. Tarihimiz, şehitlerimiz, geleneklerimiz hep anlatılmalı… Köşe
taşlarıyla politikalarımız kurulmalıdır.
İstisnasız her insanımız, her kadromuz
olumlu ve olumsuz yanları vardır. Yalnızca olumsuz yanları anlatmak, bunları ön plana çıkarmak doğru değildir.
Olumsuz yanlarını taşıyıcı oluruz
ama eğitmeliyiz. Bu yüzden her bir insanımızın olumlu yanlarını geliştirmeli, erdemlerini ve devrimcilik sürecinde kazandığı değerleri büyütmeliyiz. Değer kazandırmak, kişilik kazandırmaktır. Böylesi bir insanımız her zaman için kadro olmaya hazırdır.
ALIŞMA TARZI: Savaşımızın
ve sürecimizin kadroları her şey-
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den önce bağımsızlık bilinciyle donanmalıdırlar. Çünkü sosyalist bir
ülkeden sözediyoruz. Ki sosyalist
bir anlayışa sahip olmak ideolojik bir
sorundur. Bu yeterince kavranmalıdır.
Kadrolar eğitim için kendi aralarında
ideolojik tartışmalar yapmalıdır. Parti-Cephe’nin belkemiği olduğunu
unutmamalıdırlar. Her somut durumu, her aşamayı her bir insanımızın yaşadığı yeri, bölgeyi hesaba
katarak değerlendirme yeteneğinde olmalıdır. Kadrolarımızın çalışma
tarzı kendi gerçeğimize, insan gerçeğimize uygun olarak şekillenmelidir. Bu ne demektir? Saflarımızda yeni
ruh ve karakter yaratmaktır. İleri ve
geri yanlarıyla, örgütlü ve örgütsüz
tüm kadrolarımızda feda ruhu, sınıf bilinci gelişkin olmalıdır. Buna
göre her bir insanımız eğitilmeli ve
görevlendirilmelidir. Bu ideolojik
olarak daha da güçlenmeyi getirecektir. Küçük burjuvazinin kadrolarımızı zayıflatmasına, güçsüzleştirmesine izin vermemeliyiz.
ugün hedefimize ulaşmak için
önümüzde duran programımızı
hayata geçirmemiz şarttır. Bu, sınırsız bir fedakarlık örneği göstermek ve
her türlü yokluğa katlanıp yaratıcı olmak demektir. Kadrolar programımızın hayata geçmesini istiyorsa
önünde duran zorluklara karşı da savaşmasını bilmelidir. Şehitler vereceğiz, tutsaklıklar yaşayacağız. Düşmanın bitmek bilmeyen baskıları,
saldırılarıyla karşı karşıya kalacağız. Ama kitlelere, her bir insanımıza bu bilinci taşımaktan geri kalmamalıdır. Hislerimizi, duygularımızı en
güçlü biçimde eğitip mücadele içinde işlemeliyiz… Sarsılmaz bir fedakarlık ruhuna sahip olmalıyız. Çünkü bu fedakarlık ruhu hareketimize
hamleler yaptıracak, kadro ve savaşçılarımızın yaratıcılıklarıyla önümüzde duran engelleri tek tek aşacağız. Umutluyuz. Kadrolarımız ve
yoldaşlarımız arasında güçlü bir yoldaşlık bağı var. Bu bağla savaşımızın
zorluklarını göğüslemeyi başaracak ve
kazanacağız.
nemli olan en büyük yiğitlikle
kuşanmaktır. Yani eksik ve zaaflarımıza karşı acımasız olup onla-
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rı aşmaktır. Bu yiğitlik bizi süreci aşan
kadrolar yapacaktır. Her dönemde
bizim kadrolarımız en çaresiz anlarda bile çözüm bulmuşlardır. Sınıf
kini bileylenmiş, feda ruhuyla dolu
kadro büyük şeyler yapmaya ve başarmaya dönük eğitilmelidir.
ürecimizin görevlerinden biri
Parti-Cephe’ye atılım yaptırmaktır. Diğer bir görevi de yeni kadrolar, kadro adayları yetiştirmektir.
Evet kadrolar Parti-Cephe’nin geleceğini düşünmelidir. Bu devrim
demektir. Geride olan diğer düşünceler ise düzene aittir. Sürecin kadrosunun taşıyacağı düşünceler değildir. Zaten onun misyonuyla da
bağdaşmaz. Kadrolarımızın dünyası
küçük olamaz. Küçük burjuva duygu
ve özlemlerin peşinden gidemez.
Kadrolarımızın tek amacı vardır. O da
nihai hedefimiz olan devrimi yapmaktır. Kadrolarımızda aradığımız
iki temel özellik vardır: Birincisi, devrimci heyecana ve duygulara sahip olması. İkincisi, ideolojik, politik olarak güçlü olması ve kendisini eğitmesidir. Devrimci duygu ve heyecan
her zaman için daha yaratıcı ve daha
bilimsel olana ulaşmada itici güçtür.
lüm orucu direnişi sırasında düşmana ve emperyalizme meydan okuduk. Ve tecriti yendik. Bunu
başarmamızı sağlayan güç yoldaşlar
arasındaki bağımız ve haklılığımızdı.
Bu iradeyle düşmana korku oldular.
Böylesi bir direnişin özünde devrime
inanmak vardı. Kadrolarımızın devrim isteği ve hedeflerini gerçekleştirme isteği bütün isteklerin en
kutsal olanıdır.
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Günümüzün kadroları
Saboların, Esmaların,
Fidanların bıraktığı
sorumluluğu üstlenir. Bunun
en temel nedeni, onların
sorumluluk anlayışlarının
mirasçısı olduğumuz
düşüncesidir. Kadrolarımız
nasıl bir atılım yapmaları
gerektiğini kavramadan
sürecin silahına sarılamaz...

S

ÜRECİ AŞMALIYIZ: Sürecimiz, yeni kahramanlar yaratarak
süreci aşma dönemidir. İşe yaramayanı
atıp yerine tarihimizden aldığımız
güçle yeniyi yaratmak için asla ve asla
ürkeklik olmamalıdır. Bu ne demektir?
Gelişmiş bir Parti-Cephe’li bilincine
sahip olmaktır. Sınırsız gücümüzü
gösterme ve somutlama zamanıdır.
Çünkü o sınırsız gücü, enerjiyi veren
geleneklerimiz, şehitlerimiz, değerlerimiz, ideolojimizdir…
ünümüzün kadroları Saboların,
Esmaların, Fidanların bıraktığı
sorumluluğu üstlenir. Bunun en temel
nedeni, onların sorumluluk anlayışlarının mirasçısı olduğumuz düşüncesidir. Kadrolarımız nasıl bir atılım
yapmaları gerektiğini kavramadan
sürecin silahına sarılamaz.
areket noktamız düşmana darbeler vurmak, hesap sormak,
hareketini sarmak ve milyonları örgütlemektir. Yani her zaman öğrenmek, zorluklara katlanmayı bilmek, sızlanmamak ve üstesinden
gelmektir. Kadrolarımız kendilerini
ve kadro adaylarını eğiterek güçlendirmelidir. Hele ki yeni bir kadro adayının ruhunu yoğurup biçim vermelidir. Kadrolarımızın en büyük sorumluluğu, partimizin büyümesi için
yeni insanı yaratmasıdır. Örgütlenmeyi büyütmesidir.
ir devrimci hele de bir kadro için
okumak önemlidir. Okumayan,
araştırmayan, geliştirmeyen bir kadro daha baştan savaşta yenilgiye uğramış demektir. Okumak gibi bir
görevi yerine getirmeyen bir kadro savaş alanında farklı bir görevi de yerine getirmez. Kuşku yok ki, kadroların eğitimi salt kitap okumak ve yazılanları öğrenmekle sınırlı değildir.
Okumak, ideolojik, politik ve örgütsel olarak gelişmeye yardımcı olan sadece bir yandır. İdeolojik ve politik
olarak gelişmek bizi daha çok güçlendirir, motivasyonumuzun artmasını
sağlar. Eğitim politikamızı esas olarak yetiştirmeyi düşündüğümüz her
kadro adayının ruhunu yoğurup biçimlendirme temelinde ele almalıyız.
Bilimsel bilgilerle her bir insanımızı
eğitmeli, bu eğitim insan sevgimizin,
ahlakımızın temelini oluşturmalıdır.
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Taksim 1 Mayıs Alanı’nı
Şehitlerimizle Kazandık!
Yeni Şehitler Pahasına da Olsa
1 Mayıs Alanı’nı Koruyacağız!
İŞTE AKP’NİN FAŞİZMİ
1 MAYIS ALANI HALKA, EMEKÇİYE YİNE YASAK!
1 MAYIS ALANI’NA ÇIKAN TÜM YOLLAR
KAPATILDI, OTOBÜS, VAPUR, TREN, TRAMVAY,
METRO, METROBÜS, SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ!
GALATA KÖPRÜSÜ 43 YIL SONRA İLK KEZ
HALKIN GEÇMESİNİ ENGELLEMEK İÇİN
KALDIRILDI!
UNKAPANI KÖPRÜSÜ TARAFİĞE KAPATILDI!

MERAL DÖNMEZ, FEHMİ MEŞE VE
DİLAN ALP YOĞUN BAKIMDA!
HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR!
AKP’NİN KATİL POLİSLERİ MERAL,
FEHMİ ve DİLAN’A NİŞAN ALARAK
KAFASINDAN VURMUŞLARDIR!

DİĞER İLLERDEN GİRİŞLER YASAKLANDI!
İSTANBUL’DA 40 BİN POLİS VAR. İSTANBUL
DIŞINDAN 22 BİN POLİS DAHA GETİRİLDİ!
SABAH SAAT 7.30’DA POLİS GAZ
BOMBALARIYLA, TAZYİKLİ SULARLA
SALDIRDI!
7 SAAT BOYUNCA İSTANBUL’UN HER
TARAFINDA AKP FAŞİZMİNİN TERÖRÜ VARDI!
İSTANBUL YİNE GAZA BOĞULDU!
1 MAYIS ALANINA ÇIKAN TÜM YOLLARDA
YİNE KANIMIZ AKTI!
200’ÜN ÜZERİNDE YARALI, 72 KİŞİ
GÖZALTINA ALINDI!
HASTANELERE GAZ BOMBASI ATILDI!
AMBULANSTAKİ YARALILARA GAZ SIKILDI!
FAŞİST TERÖRÜNÜZ İŞE YARAMADI! BİZİ
TESLİM ALAMADINIZ!
TAKSİM 1 MAYIS ALANI’NA ÇIKAN TÜM
YOLLARDA, TÜM CADDELERDE, TÜM
SOKAKLARDA DEVRİMCİLERİN, İŞÇİLERİN,
EMEKÇİLERİN DİRENİŞİ VARDI!
TAKSİM 1 MAYIS ALANI’NI ŞEHİTLERİMİZLE
KAZANDIK! GÜCÜNÜZ YETMEZ YASAKLAMAYA!
YENİ ŞEHİTLER PAHASINA DA OLSA 1 MAYIS
ALANIMIZI GASP ETTİRMEYECEĞİZ!
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“Restleşme, inatlaşma” diyorlar...
“Taksim’in durumu belli, sendikalarda illa da Taksim diye inat
etmeseydi” diyorlar...
“Bir işçi çukura düşseydi sorumlusu kim olacaktı” diyorlar...
Bunların hepsi faşist AKP’nin
terörünü meşrulaştırmak için söylenen sözlerdir.
Bir restleşme, inatlaşma değil,
1 Mayıs 2013’de olan faşizmin
gerçek yüzüdür!
Demokratikleşmeymiş,
Çözümmüş, uzlaşmaymış...
Yeni anayasa yapacaklarmış...
Alın size faşizmin demokrasisi...
Alın size faşizmin çözümü...
Bütün Türkiye’nin, bütün Orta
Doğu’nun özgürleşeceğini, demokratikleşeceğini iddia edenler...
AKP’nin demokrasisini de özgürlüğünü de görün...
Demokratik anayasa yapmasını
beklediğiniz AKP budur. Hiç kuşkunuz olmasın; Yapılacak anayasa
ancak faşizmin anayasası olacaktır!
1 Mayıs, yasal tatil günü ilan
edilmişti... 2013 1 Mayıs’ında 15
milyonluk İstanbul’da sokağa çıkmak yasaklandı. İnsanlar evine
hapsedildi. Sokağa çıkanlar ise tam
bir terörle karşı karşıya kaldı.
İstanbul’da sıkıyönetim vardı.
İstanbul’da faşizmin terörü vardı.
2013 1 Mayısında İstanbul halkına
havadan, karadan, denizden, yer
altından ulaşım kapatıldı. Otobüs
seferleri, tren seferleri, vapur seferleri, Arabalı vapur, metro, metrobüs, tramvay... tüm ulaşım araçları
yasaklandı...
Sadece 1 Mayıs Alanına değil,
halkımız hastaneye dahi gidemedi...
Şişli Etfal hastanesinin içine
kadar yine gaz bombaları atıldı.
Hastanelere yaralı taşıyan ambulansların içine dahi gaz sıktılar...
Bırakın Taksim’deki inşaat kazılarının işçiler için tehlike oluşturduğu yalanını... Bütün bunları
yapan AKP mi işçilerin can güvenliğini düşünecek!

Her gün üç işçiyi iş cinayetlerinde katleden AKP mi işçinin can
güvenliğini sağlayacak...
Mesele şehitler verilerek tekrar
kazandığımız 1 Mayıs Alanı’nın
işçilere, emekçilere, halka kapatılmasıdır... Mesele inşaat minşaat
değil, işçilerin can güvenliği değil...
Her gün işçileri katleden bu iktidardır... Her gün canımıza kasteden
bu iktidardır...
AKP emekçinin düşmanıdır,
halkın düşmanıdır...
AKP, inşaat bahanesiyle 1 Mayıs
Alanı’mızı gasp etmiştir.
Mesele sadece bir yer, sıradan
bir alan meselesi değildir...
AKP, devletin 77 1 Mayıs katliamını unutturmak istiyor. Devletin
katliamıyla ve işçilerin emeğiyle,
direnişleriyle özdeşleşen, şehitlerimizin kanıyla bezenmiş Taksim
1 Mayıs Alanı’nın tarihsel anlamını
yok etmek istiyor.
AKP, hafızalarımızı silmek istiyor. Tarihi yok etmek istiyor. Sadece Taksim 1 Mayıs Alanı’na çıkmayı yasaklamıyor, Taksim’in 1
Mayıs’la özdeşleşen tüm değerlerini
yok etmek istiyor.
Taksim’i emekçilerin elinden
alıp faşizmin, gericiliğin meydanı
yapmak istiyor.
AKP, kendi ideolojisine göre
halkların kanla yazılan tarihini yeniden yazıyor. Ulucanlar, Bayrampaşa, Diyarbakır hapishanelerini
müze yaparak yaptı bunu. Hem bu
hapishanelerdeki direniş mücadeleyi
yok etmek istiyor AKP, hem de
devletin katliamlarının üstünü örtüyor... Taksim’de yapmak istedikleri de bir yanıyla budur...
Yine çıkıp aklıevvel reformistler,
sarı
sendikacılar,
“alan
fetişizmi”nden bahsetmesin.
1 Mayıs Alanı’nın yasaklanması,
gün boyu süren terör, sadece tarihsel
bir alanın yasaklanması olayı da
değil...
AKP, “BANA MUHALEFET
OLAN 1 MAYIS KUTLAMALARINA İZİN VERMEYECEĞİM” diyor. “KAFANIZA

62 BİN POLİS GÜN BOYU TERÖR
ESTİRDİ
Saat sabah 7.30’da başladı AKP’nin faşist
terörü... 40 bin İstanbul polisi yetmedi 22
bin polis de diğer illerden getirdiler. 10
kişinin bir araya toplanmasını engellemeye
çalıştılar. Pervasızca saldırdılar!

Taksim’de inşaat nedeniyle can
güvenliği sorunu varmış? AKP’mi
halkın can güvenliğini düşünecek?
Hastanelere, yaralı taşıyan
ambulanslara bile gaz bombası attılar.

İstanbul’a şehirlerarası girişler
kapatıldı. Taksim’e karadan, havadan,
denizden, ulaşım yasaklandı. Otobüsler,
vapur seferleri, metro, metrobüs, tren,
tramvay... her türlü ulaşım engellendi!

TAKSİM 1 MAYIS ALANI’DIR!

Hak-İş, işçi sınıfının düşmanıdır!
AKP, Taksim’e çıkmak isteyen herkesi
gaza boğarken, terör estirirken Hak-İş
Taksim’de şaklabanlık yaptı...
Mehter Marşıyla 1 Mayıs kutladı!

43 yıl sonra ilk kez Galata köprüsü
yayaların geçişini engellemek için
kaldırıldı!

Başaramadılar! Halkı tesli̇m
alamadılar! 1 Mayıs Alanı’na çıkan
tüm yollarda, tüm caddelerde, tüm
sokaklarda devrimcilerin, işçilerin,
emekçilerin direnişi vardı!

Meral Dönmez ve Fehmi Meşe Adındaki
iki Halk Cepheli ve Dilan Alp adındaki
bir lise öğrencisi kafasına atılan gaz
bombasından yoğun bakımda!

GÖRE, İSTEDİĞİNİZ GİBİ 1
MAYIS KUTLAYAMAZSINIZ”
diyor. ANCAK BİZİM BELİRLEDİĞİMİZ SINIRLAR İÇİNDE, BİZİM BELİRLEDİĞİMİZ
YERLERDE, BİZİM BELİRLEDİĞİMİZ GİBİ 1 MAYIS
KUTLAMASINA İZİN VERİRİM” diyor.
“HAK-İŞ gibi kutlayın” diyor.
“1 Mayıs Marşı değil, Mehter
marşı söyleyin” diyor...
TKP gibi ‘söz dinleyin’ Taksim’e izin yok dedik, gidin Kadıköy’de kutlayın diyor...
Her şeyi ben belirlerim diyen
faşist AKP, bundan sonra 1 Mayıs’ın da nasıl kutlamacağını ben
belirleyeceğim diyor.
AKP, “21.5 MİLYON OY ALDIM, İSTEDİĞİMİ YAPARIM”
DİYOR.
Sinema, tiyatro, tarihi bir alan,
halkın yaşadığı evleri... istediğim
yeri yıkarım, istediğim yeri satarım
diyor AKP...
İstediğim yere köprü yaparım,
istediğim yere havaalanı yaparım,
istediğim yere cami, istediğim yere
alışveriş merkezi yaparım, istediğim
yeri kazar, istediğim yeri doldururum, yıkarım, satarım, yağmalarım... diyor...
BÜTÜN MESELE BU?
2013 1 MAYISI’NDA DEVRİMCİLER, İŞÇİLER, EMEKÇİLER... HALKIMIZ AKP’NİN FAŞİST TERÖRÜNE BOYUN EĞMEDİ!
60 BİN POLİSLE İŞGAL ETTİĞİ İSTANBUL’UN HER SOKAĞINDA DİRENİŞ VARDI!
İşçiler, emekçiler, halkımız... faşist AKP’nin terörüne teslim olmadı.
Sokak sokak, cadde cadde, Taksim 1 Mayıs Alanı’na çıkan her
yerde faşizmin törörüne karşı direndiler...
21.5 MİLYON OY, AKP’NİN
FAŞİST TERÖRÜNÜ MEŞRULAŞTIRMAZ! AKP AMERİKA’NIN VE BİR AVUÇ TEKELİN TEMSİLCİSİDİR! İŞÇİ-

NİN, EMEKÇİNİN, HALKIN
DÜŞMANIDIR. BİZ 75 MİLYONUZ. HAKLI VE GÜÇLÜ
OLAN BİZİZ! TAKSİM’İ FAŞİST AKP’YE BIRAKMAYACAĞIZ!
Taksim 1 Mayıs Alanı kanımızla
bezendi. 1977’de 35 emekçinin
kanı aktı Taksim’e... 1 Mayıs Alanı
şehitlerimizin kanıyla 1 Mayıs Alanı
oldu...
Onyıllarca yasakladılar o alanı
emekçilere.
Unutturmaya çalıştılar şehitlerimizi. Katliamı unutturmaya çalıştılar...
Katilleri unutturmaya çalıştılar.
UNUTMADIK!...
On yıllarca yasaklandı 1 Mayıs
Alanı... UNUTMADIK!..
Tam 22 yıl savaş verdik 1 Mayıs
Alanı’nı yeniden kazanmak için.
Yeni şehitler verdik! ‘77 1 Mayıs
şehitlerinin kanına Dalcıların kanı
karıştı. Yeni şehitler pahasına çıktık
1 Mayıs Alanı’na...
AKP’nin faşist terörüne teslim
olmayacağız. AKP bizi teslim alamayacak, işçileri, emekçileri, halkımızı teslim alamayacak...
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Yeni şehitler pahasına da olsa
1 Mayıs Alanı’mızı AKP’nin, faşist
gericilerin kullandığı alan olmasına
izin vermeyeceğiz.
Taksim 1 Mayıs Alanı’dır.
AKP’nin bu gerçeği değiştirmeye
gücü yetmez.
Cuntalar gördük, Özallar’ı gördük, Demirelleri gördük... nice iktirdarlar gördük... Koalisyonları
gördük... MGK’yı gördük... Taksimi
yasaklayan nice emniyet müdürleri,
valiler gördük... Taksim’den vazgeçmedik. AKP’nin 13 yıllık iktadırının 10 yılında Taksim yasaklıydı... 10 yıl boyunca AKP terör
estirdi... Taksim 1 Mayıs Alanı’ndan
hiç vazgeçmedik..
Taksim, sınıflar mücadelesinin
mevzilerinden biri olmuştur. Sıradan
bir alan değildir. Oligarşi de bunun
için yasaklıyor Taksim’i işçilere...
Vazgeçmeyeceğiz... Taksim 1 Mayıs
Alanı Halkındır!

TAKSİM’İ YASAKLAMAYA GÜCÜNÜZ YETMEZ!

9

TAKSİM 1 MAYIS
ALANIDIR!
TAKSİM
1 MAYIS ALANIDIR!
1 MAYIS’TA
HALK
CEPHESİ
1 MAYIS’TA
HALK
CEPHESİ
SAFLARINA ÇAĞIRIYORUZ!
İstanbul -TAYAD
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TAYAD’lı Aileler, 26-27 Nisan
günlerinde Mecidiyeköy Metro Durağı’ndan Taksim Tramvay Durağı’na yürüyerek halka bildirilerle
çağrı yaptılar. 2 günde toplam 2200
adet bildiri halka ulaştırıldı.
Gülsuyu-Gülensu Mahallesi’nde
1 Mayıs piknik afişleri ve pankartları
asıldı. 50 adet afiş ve 10 adet pankart
asılarak mahalle halkı geleneksel 1
Mayıs pikniğine çağrıldı. 300 adet
bildiri ve 20 adet Yürüyüş dergisi
Gülsuyu-Gülensu halkına ulaştırıldı.
TAYAD'lı Aileler, 29-30 Nisan
günleri 1 Mayıs çağrısı için, Mecidiyeköy, Osmanbey, Şişli, Zincirlikuyu, Beşiktaş ve Ortaköy'de 15000
adet kuşlama, 25 adet pankart ve
110 adet afiş yaptılar. Ayrıca, Mecidiyeköy Metrobüs Durağı’nda
2000 adet bildiri halka ulaştırdılar.
TAYAD’lı Aileler, "1 Mayıs Alanı, Taksim’de Halk Cephesi Saflarında Birleşelim" sloganıyla 23-25
Nisan günlerinde Mecidiyeköy Metrobüs Durağı’nda halka bildirilerle
çağrı yaptılar.
Halkın ilgisinin yoğun olduğu çalışmada, bildiriyi alan bir kişi: “Halk
Cephesi kortejinde yürümek onurdur”
dedi. Çalışma boyunca toplam 1400
adet bildiri halka ulaştırıldı.

Devrimci İşçi Hareketi
Devrimci İşçi Hareketi, 26 Nisan
günü, saat 18.00 ile 21.00 arasında
Kazova işçileri ile birlikte tekstil
atölyelerinin yoğun olduğu Şişli Bomonti’de 1 Mayıs’ta Taksim’e çağrı
yapan afişlemeler yaptı. DİH’in 1
Mayıs için çıkarttığı özel sayıyı dağıtarak 1 Mayıs’ın önemi ve neden
Taksim’de olmamız gerektiği anlatıldı.
Devrimci İşçi Hareketi aynı gün
19.00 ile 20.00 saatleri arasında
Taksim Galatasaray Lisesi önünde
1 Mayıs’a çağrı yapan bildirilerin
dağıtımını yaptı. Ajitasyon çekilerek,
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1 Mayıs’ta kan can pahasına kazanılan Taksim Meydanı’nda olunacağı duyuruldu.
Şişli-Bomonti
27 Nisan günü Kıraç Kuruçeşme’de fabrikalar bölgesinde 1 Mayıs
çalışmalarını sürdüren Devrimci
İşçi Hareketi, 13.00 ile 18.00 saatleri
arasında işçilerin öğlen yemeğine
çıktığı sırada 1 Mayıs’ta Taksim’e
çağrı yapan bildirilerin dağıtımını
yaptı. DİH’liler iş çıkış saatine
kadar çalışmalarını sürdürerek 600
bildiriyi işçilere ulaştırdı.
5 saat süren ve 4 kişinin katıldığı
çalışmada ayrıca 5 pankart asılırken Balıkesir
fabrikaların çevresine 15 afiş asıldı.
Taksim Galatasaray Lisesi önünde 1 Mayıs’a çağrı yapan bildiriler
dağıtıldı. 10 kişinin katıldığı çalışmada 1000 bildiri dağıtıldı.
DİH’liler, 26 Nisan günü, saat
18.00 ile 21.00 arasında Kazova
işçileri ile birlikte tekstil atölyelerinin yoğun olduğu Şişli Bomonti’de
1 Mayıs’ta Taksim’e çağrı yapan
afişleme yaptı.
Çanakkale
3 saat süren ve 7 kişinin katıldığı
çalışmada 15 afiş, 2 pankart asıldı.
800 bildiri dağıtıldı.

Devrimci Mücadelede
Mühendis ve Mimarlar
27 Nisan günü Tuzla Tersaneler
bölgesine 2, Tuzla İçmeler Meydanı’na 3, Tuzla Aydınlı Mahallesi’ne
3, Tuzla TOKİ konutlarının bulunduğu bölgeye 2 adet olmak üzere
toplam 10 adet Halk Cephesi imzalı
“AKP Faşizmine Teslim Olmayacağız!", "1 MAYIS'ta TAKSİM'de
50 Bin Kişi Olacağız!” pankartı
asarken, 200 adet Aydınlı'da, 800
adet TOKİ konutlarında olmak üzere
toplam 1000 adet HALK CEPHESİ
imzalı bildiri dağıttı. Daha sonra
Küçükarmutlu Mahallesi’nde halk
ile birlikte 100 adet HALK CEPHESİ İMZALI “AKP FAŞİZMİNE
TESLİM OLMAYACAĞIZ EMPERYALİZMLE UZLAŞMAYA-

İzmir

Ankara

TAKSİM 1 MAYIS ALANI’DIR!

Altınşehir
30 Nisan günü sabah 10.00
ve 12.00 sıralarında Altınşehir
Güvercintepe Meydanı’nda Tokat
Mahallesi’nde ve Filistin mahallesinde 1 Mayıs çalışmaları yapıldı.

Ataşehir
1 Mayıs Mahallesi’nde Halk
Cephesinin yaptığı 1 Mayıs çalışmasına polisin acizliği damga
vurdu. 25 Nisan gecesi geç saatlerde 3001 cadde ve muhtelif
yerlere asılan “AKP Faşizmine
teslim olmayacağız 1 MAYIS'ta
50 BİN kişi ile Taksim'de olacağız” yazılı pankartları polisin
sökmesi halk korkusunun bir göstergesidir.

Armutlu

Eskişehir

Edirne

CAĞIZ 1 MAYIS'TA TAKSİM'DEYİZ” afişlemesi yaptı.

Eskişehir’de 1 Mayıs çalışması
için 200 afiş, 500 pul yapıldı. 26
Nisan, 27 Nisan ve 29 Nisan tarihlerinde Adalar Migros karşısında “Emperyalist Saldırganlığa
Karşı 1 Mayıs'ta Taksim’e” yazılı,
Halk Cephesi imzalı pankart önünde 1 Mayıs'a çağrı masası açıldı,
bin adet bildiri dağıtıldı. Büyükdere ve Bahçelievler mahallerinde
ve Anadolu Üniversitesi Eczacılık
Fakültesi girişinde Eskişehir halkını 1 Mayıs'a çağıran yazılamalar
yapıldı. 28 Nisan pazar günü Mamuca Köyü’nde 1 Mayıs pikniği yapıldı. Pikniğe 28 kişi katıldı.

1 Mayıs Mahallesi

Elazığ

1 Mayıs Mahallesi Son Durak
Aşık Veysel Mahallesi, Pazar Sokağı
ve Cemevi bölgesinin bütün duvarlarına yapılan afişleme ile halka 1
Mayıs duyurusu yapıldı.
40 tane büyük boy afiş asıldı,
açılan masada bildiri dağıtıldı. 30
Nisan sabah saatlerinden itibaren
3001 cadde üzeri ve her sokak
bölgelerinde kuşlamalar yapıldı.
Halka, AKP'nin baskısına rağmen
Taksim'de olunacağı söylenerek, coşku ve kararlılık paylaşıldı. Moralin
yüksek olduğu gözlendi.

Elazığ Halk Cepheliler Yıldız
Bağları’nda bildiri dağıttı. Yoksul
halkın yaşadığı mahallede bildiri dağıtımı yapıldı. Yaklaşık bir saat süren
bildiri dağıtımında 60 bildiri halka
ulaştırıldı.

Mecidiyeköy

Coşkuyla ve Umutla Her
Yerde 1 Mayıs Hazırlıkları
Yapıldı
Edirne
22 Nisan günü Balkan Yerleşkesi

Menaz (yemekhane) önünde DevGenç’liler, DGH, Öğrenci Kolektifleri
masa açtılar. Yemekhanenin her yerine
afişlerler asıldı bildiriler dağıtıldı.
Masalar 3 saat boyunca açık kaldı.
Masaların toplanmasından sonra DevGenç’liler çalışmalarına devam etti.
Sağlık Bilimleri Fakültesi, İİBF ve
KYK Yurdu önünde bildiri dağıtımına
devam edildi.
23 Nisan günü Saraçlar Caddesi’nde Dev-Genç’liler bildiri dağıtarak
halkı Taksim 1 Mayıs Alanı’na davet
etti.
24 Nisan günü Balkan Yerleşkesi
yemekhane önünde DGH, Öğrenci
Kolektifleri ve SYKP ile beraber
Dev-Genç’liler üniversitedeki alanların kazanımına yönelik olarak yan
yana masalar açtılar. Yerleşkenin dört
bir tarafına afişlemeler, pullamalar
yapıldı.
25 Nisan günü Ayşekadın Yerleşkesi Eğitim Fakültesi içerisinde
Dev-Genç’liler, DGH, Öğrenci Kolektifleri, TÜM-İGD ve SYKP masa
açtılar. Dev-Genç’liler dört buçuk
saatlik çalışmanın sonunda masayı
topladılar. 15-20 dakika daha kalacağını belirten DGH, Öğrenci Kolektifleri ve TÜM-İGD masalarına
faşist bir saldırı gerçekleşti. Okul
hademesi olduğu söylenen kablosuz
kulaklıklı bir şahıs kadın devrimcilerin
üzerine yürüyerek hakaret etti. Bunun
üzerine gün boyu fakültede gezinen
bir kişi ortamı provoke etmeye çalıştı.
Belinde silahla görüntülenmesi ve
olaydan 5 dakika sonra gelip yüzsüzce
polis kimliğini göstermesi kim olduğunu ortaya çıkardı. Devrimci öğrenciler duruma müdahale edince
ÖGB’ler bu iki kişiyi kendi otolarıyla
okul dışına çıkarıp kaçırdılar.
Olayı duyup geri dönen DevGenç’liler saldırıya uğrayan arkadaşlarıyla birlikte sloganlar eşliğinde
okuldan topluca ayrıldılar.

Sayı: 363

Yürüyüş
5 Mayıs
2013

İstanbul
Liseli Dev-Genç’liler Gazi Mahallesi’nde bulunan Şair Abay Konanbay Anadolu Lisesi’nde 29 Nisan
günü 1 Mayıs'a çağrı bildirisi dağıt-
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tılar.
Küçük Armutlu Halk Cepheliler
1 Mayıs’ta Taksim’e çağrı yapmak
için 26 Nisan günü Köyiçi Meydanı’nda masa açtılar. Grup Yorum şarkıları eşliğinde yaklaşık 2 saat açık
kalan masada 1 Mayıs’a çağrı bildirileri dağıtıldı.
Ayrıca Küçükarmutlu’da 1 Mayısa
çağrı pankartları asıldı.
1 Mayıs Mahallesi’nde 24 Nisan
masa açıldı. Yaklaşık dört buçuk saat
açık kalan masada çok sayıda bildiri
halka ulaştırıldı. Yine aynı gün Aşık
Veysel Mahallesi ve Cemevi bölgelerine 6 pankart asıldı. Cemevi bölgesine 30 adet afiş yapıştırıldı.

lan bir buçuk saatlik dergi dağıtımında, 12 adet Yürüyüş dergisi halka
ulaştırıldı. Mahalle halkı, geleneksel
1 Mayıs pikniğine çağrıldı.
Aynı gün Tuzluçayır’da, Tekmezar
Parkı’nda ve Ege Lisesi civarında
üç adet 1 Mayıs Pikniği’ne çağrı
ozaliti asıldı. Natoyolu boyunca, davetiyeler dağıtılarak halk pikniğe
çağrıldı. Bu çalışmada Yürüyüş dergileri halka ulaştırıldı.

Dersim
Dersim’de Halk Cepheliler 1Mayıs’ı kutlamak için Dersim halkını
İstanbul Taksim Meydanı’nda Halk
Cephesi saflarına çağırdı. Dersim’in

Ankara
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Ankara'da, geleneksel olarak yapılan 1 Mayıs Pikniği’ne
asılan afiş ve kapı kapı dolaşılarak dağıtılan davetiyeler
ile halk pikniğe çağrıldı. Natoyolu Caddesi boyunca 30
afiş asıldı. 25 tane Yürüyüş
dergisi halka ulaştırıldı.
26 Nisan günü Mamak’ın
Şirintepe Mahallesi’nde yapı-

Tekirdağ

çarşı merkezinde 5 adet “1 Mayıs’ta
Taksim’de Halk Cephesi Safları’nda
Birleşelim” yazılı ozalit asfişlemesi
yapıldı.

Malatya
Malatya’da 26 Nisan günü Paşaköşkü Mahallesi’nde Halk Cephesi
ve Dev-Genç’liler tarafından 1 Mayıs
bildirileri dağıtıldı ve aynı zamanda
kapı kapı gezilerek, halk Geleneksel
1 Mayıs Pikniği’ne davet edildi. Halka
Malatya’dan kaldırılacak araç hakkında bilgi verildi. 3 saat süren çalışma
sonucunda 150 bildiri dağıtıldı.

Tekirdağ
Tekirdağ sahilde Tekirdağ
Gençlik Komitesi tarafından
27 Nisangünü masa açıldı. Açılan masaya halk yoğun ilgi
gösterdi. Birçok kişi 1 Mayıs’ta
zaten Taksim Meydanı’nda olacağını söyleyerek yapılan bu
çalışma nedeniyle teşekkür
ederek masadan ayrıldı. 1 saat
açık kalan masada Yürüyüş
dergisi tanıtıldı, 200 adet bildiri
halka ulaştırıldı.

Faşizme Karşı Demokrasi Keyfi Tutuklamalara Karşı Adalet Talebimizi
Haykırmaya Devam Ediyoruz
19 Ocak’tan bu yana gerçekleştirilen hukuksuz baskınlarla yüzlerce işçi, memur, demokratik dernek, kurum
çalışanları, sanatçı ve avukatların gözaltına alınıp tutuklanması üzerine başlatılan eylemler devam ediyor.
26 Nisan günü Taksim Meydanı'nda bir araya gelen
Halk Cepheliler “Tutsak Memurlar Serbest Bırakılsın”,
“Tutsak Avukatlar Serbest Bırakılsın”, “Grup Yorum
Halktır Susturulamaz” sloganları ile İstiklal Caddesi'nde
yürüdü. Galatasaray Lisesi önünde grup adına açıklama
yapan Grup Yorum elemanları üç aydır terör örgütüne
yönelik operasyon adıyla avukatların, memurların, sanatçıların, doktorların gözaltına alınarak tutuklandığını
ifade etti. Tutuklananların serbest bırakılması için eylemlerine devam edeceklerini ifade etti.
Basın açıklaması Grup Yorum'un söylediği türkülerle
ve çekilen halaylarla sona erdi.
24 Nisan günü 13.sü gerçekleştirilen adalet nöbeti
eylemi,''Faşizme Karşı Demokrasi, Keyfi Tutuklamalara
Karşı Adalet İstiyoruz!" pankartının açılıp,''Komploları
Boşa Çıkartacağız!, Adalet İstiyoruz!''sloganlarıyla
başladı. Yarım saat süren otuma eyleminde: “Ocak 2013
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'ten itibaren, Halk
Cephesi
ve kurumlarına yönelik baskınlarda,
komplolarla öğrenciler,
tutsak yakınları, avukatlar, işçiler ve memurlar... halktan
400'e yakın insan gözaltına alınmış, 150'yi aşkın insan
tutuklanmıştır. Fakat, komplolara boyun eğmedik eğmeyeceğiz. Geçtiğimiz 14 Nisan'daki Bağımsız Türkiye
Konseri 550 bin kişiyle baskınlara verilen en büyük cevaplardan biridir. 550 bin kişi göstermiştir ki: “Devrimciler
yalnız değildir.”
1.5 sene önce, Kandıra F Tipi'nde gardiyanların döverek katlettikleri Hasan Özer'in annesi de eyleme
katıldı ve adalet istemini dile getirdi. Eyleme 32 kişi
katıldı.

TAKSİM 1 MAYIS ALANI’DIR!

BİNLERCE HALK CEPHELİ 1 MAYIS PİKNİĞİ’NDE

Taksim’e Çıkmaya Söz Verdi
Halk Cephesi, her yıl 1 Mayıs’tan
önce geleneksel olarak piknik düzenliyor. Bu sene piknik, 28 Nisan
2013 tarihinde, Kemerburgaz, Kurtkemeri’nde düzenlendi. Pikniğe katılan 4 bin kişi, yasaklamalara, engellere rağmen, 2013 1 Mayıs’ında
Taksim’de olacağına dair söz verdi.
Piknik alanı geceden hazırlandı.
Sahne kuruldu, pankartlar asıldı. TAYAD, YÜRÜYÜŞ ve kitap stantları
ilgi çekiciydi, kırmızı branda ile kaplı
ve üç tarafı kapalı olan stantlar geceden
kurulmuştu. Saat 09.30 civarında otobüsler ve özel araçlar gelmeye başladı.
Gelen kitleyi sahnenin sağ tarafında
Mehmet Akif Dalcı’nın resminin olduğu
pankart, sol tarafta ise Mete Diş’in
büyük bir resmi karşıladı. Özellikle
çok fazla kişinin elinde, Yürüyüş’ün 1
Mayıs ile ilgili yeni sayısı görülüyordu.
1 Mayıs heyecanı pikniğin başından
sonuna kadar hissediliyordu.
Devrimci İşçi Hareketi önceki
yıllara oranla, daha kalabalık, daha
organize olmuş gibiydi. Masaları kalabalık, kendi içlerinde programlı oldukları belli oluyordu. Devrimci İşçi
Hareketi pankartları ile kitleyi 1 Mayıs’a davet ediyordu.
Hava oldukça sıcaktı, 1 Mayıs öncesinde, böyle güzel, yağmursuz havada piknik yapmak da ayrı bir güzellik katıyordu. Bu alanda ilk defa
piknik yapılmasına rağmen, kitle
çabuk alıştı, yabancılık çekmedi. Düz
bir alanda, herkes birbirine yakındı,
derli toplu, iç içe bir piknik oldu.
Kahvaltılardan sonra, sahne programı başladı. Sahneye ilk olarak Trakya

Kültür Merkezi Müzik grubu çıktı.
Trakya’nın dokuz sekizlik oyunlarıyla,
sahnenin önü hemen doldu, roman
havalarıyla güne merhaba dedik.
Kahvaltılardan sonra, 1 Mayıs paneli
yapıldı. Alanın bir bölümü, siyah bez
ile çevrilmiş, içine plastik sandalyeler
dizilmişti. Önceden bir panel alanı hazırlanmış. Halk Cephesi, Dev-Genç’liler, 1 Mayıs’ın tarihsel önemini anlatıp,
1 Mayıs’ta Taksim’de olmak gerektiğini
tekrar anlattılar. Panelde, mikrofon ve
küçük de olsa bir ses sistemi olmadığı
için, konuşmalar arka taraflarda pek
duyulmasa da, Taksim’e çağrı bütün
dinleyiciler tarafından sahiplenildi.
Liseli Dev-Genç’liler ise ayrı bir
heyecan içindeydiler, 18-19 Mayıs
tarihleri arasında yapacakları Liseli
Dev Genç şenliği için pikniğe gelen
onlarca liseli genç ile konuştu, şimdiden şenliklerinin hazırlıklarına başladılar. Umduklarından daha fazla
arkadaş edindiler, Rock müzik grupları olanlar, şenlik için tiyatro hazırlamak isteyenler...

“Bir El Uzanır Bana,
Sınırların Ardından!”
Hakan Yeşilyurt, sahnedeydi. Bu
defa Yorumcular, enstruman ve vokalde eşlik ettiler. Kendi şarkılarını
da okudu, Yorum’dan birkaç şarkı
da seslendirdi.

“Hey… Karşı Ki
Cepheden Haberin Olsun!”
Sahnede, bir bağlama ve bir solist
ne kadar etkili, güçlü olabilir? Ruhi
Su’nun öğrencisi Hasan Karayol’un

sesi tüm piknik alanını doldurdu. Dolu
dolu, bir Ruhi Su katıldı aramıza.
“Hey... karşı ki cepheden haberin olsun” diyerek zeybek türküsünün kitleyle bağını kurdu. Tek başına bağlamanın yüzlerce kişinin içini kıpır kıpır
etmesi, oyunlara, halaylara kaldırması
da görülmeye değerdi.
Yurtdışından gelen, ilk defa böyle
bir pikniğe katılan bir kişi, “İnsanın
annesi babası bile bu kadar sahiplenmiyor, burada ise herkes birbirini
sahipleniyor, çok güzel” diyerek
duygularını dile getirdi. Uzun süredir
gelmeyen, kendi iş, aile yaşamıyla
meşgul olan bir dostumuz, “Buraya
gelince, yarın devrim olacakmış
gibi hissediyorum, ama buralara
gelmeyince, sizinle görüşmeyince,
insan ev derdi iş derdi derken boğuluyor” diyerek bu büyük ailenin
bir parçası olmanın güzelliğini paylaştı.
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İdil Tiyatro Atölyesi’nden
Tutsaklarına Selam
İdil Tiyatro Atölyesi hapishanedeki
elemanları Veysel Şahin ve Gamze
Keşkek’i anarak oyunlarına başladılar.
“İşçinin sömürülmesi, burjuva patronların çalıştırıp emeğinin hakkını
vermemesi, lüks yaşaması… Buna
karşı işçilerin hak alma mücadelesi… Her şey kısa ve özdü, ezen
ezilen ayrımı çok etkileyici bir şekilde
anlatıldı” Oyunu izleyenlerin kısaca
yorumları böyleydi.

Halk Türkülerini
Sahipleniyor!
Eyüp Halklar Derneği Müzik Top-
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ise AKP tekrar gasp etmek istiyor.
İşçilere, halka yasaklamak istiyor
Taksim Meydanı’nı.

luluğu, çok eski bir grup olmamasına rağmen, kendisini geliştirmiş görünüyor. Sahnede birbirleriyle uyumları, kitleyle kurdukları bağ güzeldi. Halkın içinden
çıkan, halkın türkülerini söyleyen
çocuklarını sahipleniyor halkımız,
bunu bir kez daha gördük.
Bu sene ortalık mangal dumanına boğulmadı. Halk Cephesi
pikniklerde mangal yapmama kararı almış. Mangal yapabilen var,
yapamayan var ve duman kokusundan göz gözü görmüyordu önceki pikniklerde. Genel olarak alınan karara uyulmuştu, kıyıda köşede, kaçamak yanan birkaç mangaldan başka mangal yoktu.

Grup Yorum Yine Büyük
Halk Korosuyla!
Son olarak Grup Yorum sahneye çıktı. Korocularla birlikte
kalabalık bir ekiple sahneye çıkıldı. Pikniğe gelen kitlenin büyük çoğunluğu sahne önüne toplandı. Türküleri birlikte söylediler, halayları hep birlikte çektiler.

Mete Diş’i Zulmün
Hücrelerinden Alacağız!
Günün en anlamlı olaylarının
başında, Mete Diş’e gönderilen
selam vardı. F Tipi hapishande
Kanser hastası olan Mete Diş,
hastalığının ilerlemesine rağmen
serbest bırakılmıyor. Yorumcular,
kitleden yüzlerini, Mete’ye doğru
dönmesini istedi. Sahne önündeki
binlerce kişi ve alanda, halıların,
kilimlerin üzerine oturan bütün
kitle, büyük pankarta, Mete Diş’in
yüzüne baktı. Alkışlarla söz verdi,
“Seni hücreden alacağız” dedi.
“Hasta Tutsaklar Serbest Bırakılsın!” sloganıyla Mete Diş selamlandı. Mete Diş için, 4 Mayıs’ta
Okmeydanı’da yapılacak olan protesto yürüyüşüne bütün kitlenin
katılması istendi. Son olarak Taksim’de buluşma sözü verilerek
piknik sona erdilirdi. Herkes kendi
masasının etrafını temizleyip, çöp
poşetlerine doldurdu ve Halk Cephelilere yakışır bir şekilde piknik
alanını tertemiz bırakılarak piknik
alanından ayrıldılar.

Denge Hevi ve Selçuk
Balcı Kürtçe ve Lazca
Türkülerle Çoşturdu!
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İdil Kültür Merkezi bünyesinde
çalışan, Denge Hevi (umudun sesi)
Kürtçe türküler ve halaylar söyledi.
Halkların kardeşliği için söylediler.
Ardından Selçuk Balcı, Karadeniz
türküleriyle horona kaldırdı.
Son bir yıldır, Halk Cephesi’ne
yönelik operasyonların ardı arkası
kesilmiyordu. Bu dost sofrasını dağıtmak, herkesi sindirmek istiyordu.
Piknikte bir kez daha gördük ki,
herkes birbirini sahipleniyor, paylaşıyor ve birbirine güç veriyor.
Halk Cephesi konuşmacısı, tekrar
ilan etti, “1 Mayıs’ta Taksim’deyiz.
Biz kanımızla kazandık, Taksim’i
AKP’ye vermeyeceğiz” dedi. Taksim yasaklanmak istenmişti ve bu
pikniğe katılanların büyük çoğunluğu, 1 Mayıs Alanı’nı kazanmak
için büyük mücadele etmişti. Şimdi

Saldırı ve Tacizlerinizle Milyonların
Örgütlenmesini Engelleyemezsiniz
Dersim’de Grup Yorum konser çalışmalarından bu
yana rahatsız edilen ve taciz edilen Haklar Derneği
çalışanı Ünal Bağatır’a yönelik polis tehditleri, tacizi
devam etmektedir. Son olarak Denizli’de yol inşaatında
bekçilik yapan baba Yusuf Bağatır aranarak Dersim’e
çağırılmıştır. “Oğlunuz örgütlerin derneklerine gidiyor
gelip sahip çıkın” diyerek korkutulmaya çalışılmıştır.
Denizli’den geldikten sonra da her 2 gün de bir aranarak
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“Oğlunuz gitmeye devam ediyor, sonra kötü olur” diye
tehdit edilmiştir.
Bu tacizler süreklileşince baba Bağatır; “O halde
gidin siz kendisini uyarın…” dediğinde ise “o bize düşmez” diyerek saçmalamaya başlamışlardır.
Dersim Halk Cephesi yaptığı açıklamada, “Her türlü
saldırıları boşa çıkaracağız, uzlaşmayacağız, milyonları
örgütleyeceğiz” vurgusunu yaptı.

TAKSİM 1 MAYIS ALANI’DIR!

1 Mayıs Alanı’nı Kanımızla Kazandık,

Kanımızla Koruyacağız!

Meral’in, Fehmi’nin ve Dilan’ın Hesabını Soracağız!
Devrimcilerin canları pahasına
verdikleri mücadeleyle 1 Mayıs Alanı
Taksim’i kazanmasının iktidarda yarattığı hazımsızlık bu sene kendini
dışa vurdu. Emekçilerin mücadeleleriyle kazandığı 1 Mayıs Alanı’nında
her geçen yıl daha da kalabalıklaşarak
haklarını aramaları, iktidardan hesap
sormaları AKP’yi daha da rahatsız
etti. Aylar öncesinden başlattığı “Taksim’i yayalaştırma projesi” de bunun
içindi. Asıl amaçlanan Taksim’e araçların değil, emekçilerin girmesini
engellemekti.
İktidarın bu amaçla Taksim’i yeniden işçilere kapatmak istemesine
karşı devrimciler ve sendikalar 1 Mayıs
için Taksim’den başka bir alternatiflerinin olmayacağını belirterek Taksim’e çıkacaklarını dile getirdiler.
İktidar yine emekçilere karşı bütün
“güvenlik” önlemlerini aldı. Yaşamı
felç etme pahasına Taksim’e gidecek
bütün yolları bariyerlerle kapattı.
Metro ve Metrobüs seferlerini iptal
etti. Neredeyse İstanbul’da olağanüstü
hal ilan edip, sokağa çıkma yasağı
da koyacaklardı. Fakat emekçiler kararını vermişti. Ve 1 Mayıs günü

onlar da ne pahasına olursa olsun
Taksim’e yürüyeceklerdi.
KESK, Türk-İş ve bazı partiler
Beşiktaş’ta toplanırken, DİSK ve Halk
Cephesi’nin de bulunduğu devrimci
örgütler ise Şişli Halasgargazi Caddesi
üzerinde toplanıp yürüme kararı aldılar.
Beşiktaş’ta toplanmaya çalışan kitleye
polis saat 07.30’da saldırdı.
Şişli’ye gelmek isteyenlere ise
daha yoldayken saldırıp engellemeye
çalıştı. Okmeydanı’dan toplanma yerine gelen Halk Cephelilere polis
burada saldırdı. Bu saldırıyı püskürten
Halk Cepheliler çatışarak Şişli’ye
ulaştılar.
Şişli’de ise toplanma esnasında
ilk olarak DİSK Başkanı Kani Beko,
DİSK önünde bir açıklama yaptı.
Taksim konusunda yaptıkları görüşmeleri anlatan Beko, Başbakan’ın
“21 milyon oy alan parti Kazlıçeşme’de toplanıyor. Siz de orada yapın”
sözlerine cevaben, “Sizin mitinglerinizde kimsenin burnu kanamadı.
Biz 36 şehit verdik Taksim’de. Bizim
için Taksim dışında 1 Mayıs, 1 Mayıs
değildir” dedi.
Alınan karar üzerine saat 09.00’da

yürüyüşe başlandı. Osmanbey’de barikat kuran polisler, Taksim’e yürümek
isteyen kitlenin üzerine TOMA’lardan
sıktıkları tazyikli su ve biber gazı ile
saldırdı. Polisin saldırısı üzerine Şişli’nin ara sokaklarında, Cevahir Alışveriş Merkezi çevresinde ve Mecidiyeköy Profilo Alışveriş Merkezi çevresinde çatışma çıktı. Polisin direk
kitlenin üzerine sıktığı gaz sonucunda
onlarca kişi yaralandı.
Kitle ara sokaklardan çıkarak, polise taş ve şişelerle karşılık verdi.
Pek çok yerde çaresiz kalan polis ya
takviye istedi ya da TOMA’nın gelerek kendilerini kurtarmalarını beklemek zorunda kaldı. Polisin panik
halinde attığı gazlar bazı evlerin camını kırarken, bazı evlerin içine girerek yangına sebep oldu. Aynı zamanda evin içinde yaşayanlar da
biber gazında etkilendiler.
Şişli’de saatlerce süren çatışmalarda, emekçiler saldıran polislere,
“Çocuklarınıza nasıl ekmek götürüyorsunuz, onursuzlar!” diyerek yaptıkları mesleğin ahlaksızca olduğunu
dile getirdiler.
Şişli’de süren çatışmaların ardın-
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dan Halk Cephesi kitlesi Okmeydanı’na giderek eylemlerine orada
devam ettiler. Burada da polisin
gaz ve tazyikli su ile saldırısına,
taşlarla cevap verildi.
3 saat süren çatışmanın ardından
eylem iradi olarak sonlandırıldı.
Çatışmalarda yaralananlardan
iki Halk Cepheli’nin başlarına isabet
eden gaz bombalarından dolayı yoğun bakıma kaldırıldı. İkisinin de
hayati tehlikesi bulunurken, bir kişi
hemen ameliyata alındı.
Halk Cepheliler Okmeydanı’da,
yaşanan saldırıları teşhir etmek için
yürüyüş yaptılar. “İşkence Yapmak
Şerefsizliktir”, “Halkız Haklıyız
Kazanacağız” sloganlarıyla mahallede yapılan yürüyüşün ardından
bir açıklama yapıldı. “Onlarca arkadaşımız yaralı. Bunun hesabını
AKP verecek” denilen açıklamanın
ardından, “Halk Düşmanı AKP Halka Hesap Verecek” sloganıyla eylem
sonlandırıldı.
***

AKP’NİN TERÖRÜNE
TEPKİLER
AKP Yaptığı Bu Zulmün
Hesabını Verecek
AKP Taksim'i yeniden yasaklamakta kararlı olduğunu bugün İstanbul'u kana bulayarak gösterdi.
İşçi, emekçi, kadın, öğrenci, hatta
milletvekili... Kimseyi ayırmadı,
polisine tam yetki verdi. Polis gaz
bombalarıyla İstanbul'u boğdu. Ellerindeki gaz bombası tüfeklerini
kurşun atan bir silah gibi kullandılar
ve insanlarımıza nişan alarak ateş
ettiler.
200’ün üzerinde insan gazdan
etkilenerek Şişli Etfal'e müracaat
etti ve 6 kişi kafasına isabet eden
gaz bombalarından yaralandı.
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Dev-Genç’li Meral Dönmez kafasına isabet eden gaz bombasından
dolayı hastaneye kaldırıldı.
17 yaşındaki Dilan Alp, Meral
gibi kafasına gelen bomba yüzünden
yaralı ve yoğun bakımda...
Bir insanın bile burnunun kanamasını istemeyen Tayyip Erdoğan
insanlarımızı kasten öldürmeye çalıştı. AKP iktidarı halka düşmandır.
Halk düşmanlığını muhalif olarak
gördüğü başta devrimciler olmak
üzere halkın herkesimine uygulamaktadır. Meral'in durumundan başta AKP olmak üzere onun tetikçileri
İçişleri Bakanı, İstanbul Valisi, İstanbul Emniyet Müdürü ve onun
emrindeki tüm polisler sorumludur

Taksim 1 Mayıs Alanı’dır
Çağdaş Hukukçular Derneği 1
Mayıs'ta yapılan saldırılar ve bu
saldırı sonucunda yaralananların
durumlarıyla ilgili bir açıklama yayınladı. Açıklamada;
Dilan Alp, 17 yaşında, Taksim
İlkyardım Hastanesi’nde ameliyata
alınmıştır. Polisin azgın teröründen
korunmak adına bir eve sığınmışken,
kapılar kırılarak gözaltına alınmış,
darp edilmiştir. Dilan’ın kafası adeta
ezilmiştir. Şuan hala hayati tehlikesi
devam etmektedir.
Zafer Yolcu, emekliliği yakın
bir Telekom işçisi, şuan Haseki
Hastanesi’nde ameliyata alınmıştır.
Zafer Yolcu’nun kafasına gaz bombası fişeği isabet etmiş ve kemikleri
göçmüş ve beynine biber gazı sızdığı
söylenmiştir. Yolcu’nun hayati tehlikesi devam etmektedir.
Meral Dönmez, Gençlik Federasyonu üyesi, polis tarafından hedef
alınarak başına gaz bombası atıldı.
Beyin kanaması geçiren ve ameliyata alınacak olan Meral Dönmez’in
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hayati tehlikesi devam etmektedir.
Serdal Gül ve Fehmi Meşe, her
ikisi de kafalarına isabet eden biber
gazı fişeği sonucu yaralanmış ve
ameliyata alınmıştır.
İbrahim Akal, beyin travması geçirmektedir. Gözüne isabet eden biber

Malatya

Adana

gazı fişeği yüzünden gözünün birini
tamamen kaybetmiştir. Samatya devlet Hastanesine sevk edilen Akal’ın
sağlık durumu hala ciddiyetini korumaktadır.
TAYAD'lı Aileler: 1 Mayıs Alanını
ancak biz belirleriz ve halk düşmanı
AKP iktidarından izin almayız.
Günlerdir söylüyoruz: 1 Mayıs
Alanı Taksim'dir.
Katil AKP polisi her sokağı
gaza boğmuştur. Her sokakta insanlarımız hedef gözetilerek gaz
bombalarıyla, plastik mermilerle
yaralanmıştır.
Zulüm ortadadır. Hüseyin Avni

Anadolu’da 1 Mayıs Piknikleri
1 Mayıs Pikniklerinde Taksim Zaferinin Coşkusu Vardı
Adana

Bursa

Adana’da Halk Cepheliler tarafından 28 Nisan günü DSİ piknik
alanında pankartlar asıldı tutsak ürünleri ve yeni çıkan yayınlar için stant
kuruldu. Saat 13.00’da hep birlikte
yenen yemeğin ardından Halk Cephesi’nin 1 Mayıs ile ilgili açıklaması
okundu ve 1 Mayıs’ta Taksim’e çağrı
yapıldı.

Piknik günü Bursa ve ilçelerden
araçlarla Nilüfer’e bağlı Atatürk kent Sayı: 363
ormanına gidildi. Halk Cephesi adına
Yürüyüş
konuşma yapılarak 1 Mayıs ve dev- 5 Mayıs
rim şehitleri için saygı duruşu yapıldı.
2013
Mendil kapmaca, çuval yarışı yapıldı.
Ardından türkü yarışması yapıldı.
Polis ve zabıtalar ses sistemini bahane
ederek rahatsız etmeye çalıştılar.
Pikniği düzenleyen Halk Cephesi
tarafından zabıtalar uzaklaştırıldı.

Piknik, Adana Özgürlükler Derneği müzik grubunun türküleri ve
marşlarıyla çekilen halaylar eşliğinde
son buldu.

Antalya
Antalya

Balıkesir

MUTLU açıklama yapıp, sokağa çıkmayan halka teşekkür ediyor. Sokaklar kana bulanmıştır, Hüseyin
Avni MUTLU halkın yüzüne bakamaz. Bir taraftan halkın kanını sokaklara akıttırırken bir taraftan halka
teşekkür edemez. Sözleri pişkinliğindendir.
Bu ülkenin her karış toprağı halkındır.1 Mayıs halkındır.
Halkımıza ettikleri zulümle, iktidar
suçlarını her geçen gün daha da büyütüyor. AKP, yaptıklarıyla halka
hesap verecek! Ve bizler, gelecek
her 1 Mayıs çoğalarak zulmün önüne
dikilmeye devam edeceğiz.

28 Nisan günü Antalya Sarısu
Piknik Alanı’nda 80 kişinin katıldığı
Geleneksel 1 Mayıs Pikniği yapıldı.
Saat 10.00’da yapılan kahvaltının
ardından türküler söylendi. Dünya
Devrim Şehitleri Adına 1 dakikalık
saygı duruşu yapıldıktan sonra 1
Mayısın tarihi, önemi ve 1 Mayıs
Bayramının neden Taksim Meydanı’nda kutlanması gerektiği anlatıldı. Yapılan yarışmalardan sonra
çekilen halaylar’a piknik alanında
bulunan onlarca ailenin katılmasıyla
alanın rengi tamamen değişti.

130 kişinin katıldığı pikniğe çevrede piknik yapanlarda katıldı.

Çanakkale
Çanakkale/Biga’da Dev-Genç’liler 28 Nisan günü Abdiağa Köyü’nde 1 Mayıs pikniği düzenlediler. Piknik alanında yapılan kahvaltı sonrasında 1 Mayıs’ın anlam ve önemi,
sınıf mücadelesi, neden 1 Mayıs’ta
Taksim’de olunması gerektiği anlatıldı ve 1 Mayıs’ta Taksim’de olunacağı vurgulanarak sohbet sonlandırıldı. Bağlama eşliğinde türküler
söylenerek halaylar çekildi. Hep birlikte oynanan oyunlar ve beraber
hazırlanıp yenilen yemeklerden sonra
akşam piknik sona erdi. Pikniğe 40
kişi katıldı.
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Malatya
28 Nisan günü geleneksel 1
Mayıs pikniği gerçekleştirildi.
“Yaşasın 1 Mayıs” yazan ve üzerinde Mehmet Akif Dalcı’nın fotoğrafı bulunan pankartın açıldığı
piknikte, sabah kahvaltısından
sonra; 1 Mayıs’ın tarihinin ve
Taksim Meydanı’nın öneminin
anlatıldığı ve son süreçlerdeki gözaltı ve tutuklamalarla düşmanın
korkutma, yıldırma politikası üzerine konuşmalar yapıldı. Konuşmaların ardından çevrede kısa bir
gezinti yapıldıktan sonra halat
çekme yarışması ve diğer yarışmalar yapılırken, bağlama eşliğinde türküler ve marşlar söylenerek
halaylar çekildi

Balıkesir
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28 Nisan günü öğle saatlerinde
Dev-Genç'liler Balıkesir Değirmen
Boğazında 1 Mayıs öncesi piknik
düzenledi. Pikniğe 15 kişi katıldı.
Piknikte şarkılar söylendi, halaylar
çekildi, yemekler yenildi, oyunlar
oynandı ve 1 Mayıs’ın ve Taksim’in tarihsel önemi anlatıldı.
Akşam saatlerine kadar süren piknik başlandığı gibi aynı coşku
ile sona erdi.

Dersim
Dersim’de 28 Nisan günü Halk
Cepheliler geleneksel 1 Mayıs
pikniğini Erzincan yolu üzerinde
olan Sinan’da yaptılar. Sabah
9.30’da piknik alanına giden Halk
Cepheliler “Yaşasın 1 Mayıs, Biji
1 Gulan, Wesbo 1 Gulané 1
Mayıs’ta Taksim’deyiz” yazılı
pankartlarını astıktan sonra halaylar çekerek pikniğe başladılar.
Kahvaltı sonrası piknik programına geçildi. Program 1 Mayıs
1977 başta olmak üzere 1 Mayıs
Taksim şehitlerini anma ile başladı.
1 Mayıs şehitleri nezdinde devrim
şehitleri için saygı duruşu yapıldı
ve Halk Cephesi'nin 1 Mayıs açıklaması okundu. Yapılan yemeklerin
yenmesinden sonra son zamanlarda aileleri arayan polislerin ne
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amaçladıkları ve bizlerin ne yapması gerektiği üzerine sohbetler
yapıldı.
Piknik alanına piknik yapmaya
gelen aileler de yapılan oyunlara
katıldı.

Hatay
Halk pikniği 28 Nisan günü
Antakya Gümüşgöze Beldesi’ne
bağlı olan Şeyh Muhammed Cedduh ziyaretinde gerçekleştirildi.
Piknik başlamadan AKP’nin Jandarmaları Piknik bölgesini abluka
altına aldılar, pikniğe katılmak isteyenleri de engellemeye çalıştılar.
Piknik alanını gösteren tabelaların
yönünü değiştirecek kadar acizleştiler. Buna rağmen 200 kişinin
dayanışma pikniğine katılmasını
engelleyemediler. Bütün engellemelere rağmen proğram gerçekleştirildi.
Program da Halk Cephesi adına
açılış konuşması yapıldı. Konuşmanın ardından yemekler dağıtıldı.
Müzik grubu Şarkılarını Kanser
hastası Mete Diş ve tecritte direnen
Nezif Eski nezdinde tüm özgür
tutsaklara armağan ederek “Özgür
Tutsak” şarkısını söyledi. Hataylı
olan ve Fransız Emperyalizmi tarafından uygulanan tecrit politikası
karşısında açlık grevine giren
Nezif Eski için de imza toplandı.

Balıkesir

Çanakkale

İzmir
28 Nisan günü İzmir Halk Cephesi Doğançay Gölet’te geleneksel
1 Mayıs pikniğini, düzenledi.
Doğançay Yardımlaşma ve
Dayanışma Derneği’nde toplanıldıktan sonra piknik alanına
hareket edildi. Devrim şehitleri
adına 1 dakikalık saygı duruşunun
ardından günün anlamına dair bir
açıklama yapıldı. Açıklamanın
ardından hazırlanan yemekler yenildi. Grup Günışığı’yla beraber
marşlar ve türküler söylenip, halaylar çekildi. Halat çekme, yakar
top oyunları oynanan piknik
19:00’da sonlandırıldı. Pikniğe
30 kişi katıldı.

Hatay

Dersim
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Taşeron Sistemini Cehenneme Gömeceğiz!
DİRENİŞLERİ BÜYÜTÜYORUZ!
Kazova Tekstil İşçileri Fabrika Önüne Çadır Kurdular
Patronları Ümit ve Mustafa Umut
Somuncu tarafından gasp edilen
maaş, kıdem ve ihbar tazminatlarını
alabilmek için, 27 Şubat itibariyle direnişe başlayarak, fabrikanın önünde, Taksim’de ve patronlarının evlerinin önünde eylemler yapan Kazova Tekstil İşçileri, 29 Nisan günü Şişli Bomonti’deki fabrikanın önünde
çadır kurdular.
Şişli Camisi önünde bir araya
gelen işçiler, “Kazova Tekstil Patronları Ümit Somuncu ve Mustafa
Umut Somuncu’ya Haklarımızı Yedirmeyeceğiz” yazılı pankartı açıp,
“İşçiyiz Haklıyız Kazanacağız, Sadaka Değil Hakkımızı İstiyoruz,
Yaşasın Kazova Direnişimiz” sloganlarıyla fabrikanın önüne kadar
yürüdüler. Burada yapılan açıklamada;atronlarının, haklarını vermek
yerine sürekli evlerini taşıyarak köşe
bucak kaçtıklarını, kaçan patronların ailelerine ve akrabalarına yapılanlar anlattıklarını ve kendilerini
teşhir ettiklerini belirttiler.
Sloganlarla bitirilen basın açıklamasının ardından çadır kuruldu.
İşçiler taşıdıkları pankartı fabrikanın
duvarına astılar.

Direnen İşçiler Birkez Daha
Haykırdı: “Yaşasın Direniş
Yaşasın Zafer!”
En ufak bir hakkımız için dahi
bedeller ödemeyi göze alıp direnmek
zorunda kaldığımız ülkemizde, yıl-

larca çalıştırdıkları işçilerin tüm haklarını gasp ederek işten çıkartan patronlarına karşı, alın terlerine sahip çıkarak direnen Hey Tekstil ve Kazova Tekstil işçileri, 28 Nisan günü ortak eylemlerinin 36.sını gerçekleştirdiler.
Taksim Meydanı’nda bir araya gelen işçiler “İşimizi, Ekmeğimizi,
Haklarımızı İstiyoruz Alacağız! İşçiyiz Haklıyız Kazanacağız” pankartının arkasında kendi önlüklerini
giyerek pankartlarını açtılar.
İşçiler, Çerkezköy’de Doluca Şarapçılık Fabrikası’nda zam istediği
için işten çıkartılınca 15 Mart’ta fabrika önüne çadır kurarak direnişe
başlayan ve geçtiğimiz haftalarda
direnen işçilerin ortak mücadelesine
katılan Yılmaz Şahin’in tüm alacaklarını kazanarak direnişini sonlandırdığı için “Yaşasın Doluca Direnişimiz, Yaşasın Direniş Yaşasın
Zafer” sloganlarıyla yürüyüşe başladılar.
Hey Tekstil işçileri sözü alarak,
442 gündür Aynur ve Süreyya Bektaş’a karşı haklarını alabilmek için direndiklerine, pek çok kez polis saldırıları yaşayarak darp edildiklerine
değinerek, en son 15 gün önce Güneşli’de fabrikanın önündeki çadırlarına polisin el koyduğunu söylediler. Ancak yılmadık çadırımızı ısrarımız sonucu alarak tekrar kurduk.
Haklarımızı alana kadar mücadelemize devam edeceğiz dediler.

Kazova işçileri, 27 Şubat itibariyle
4 aylık maaşlarını, kıdem ve ihbar
tazminatlarını alabilmek için direndiklerini, ancak patronlarının sürekli ev taşıyarak kaçtıklarını, aylardır bir
muhatap bulamadıklarını söylediler.
Mücadelede kararlı olacaklarını vurgulayan işçiler yeni eylem biçimleriyle haklarını alacaklarını söylediler.
Daha sonra, Devrimci İşçi Hareketi söz alarak, Doluca İşçisi Yılmaz
Şahin’in zaferine ilişkin bir açıklama
yaptı. Açıklamada; “Yılmaz Şahin’in
zaferi yılgınlığın, teslimiyetin kol gezdiği günümüzde bir kez daha umut
ışığı olmuştur. İşten atılan, hakları
gasp edilen, asgari ücrete – sefalet
ücretine mahkum edilenlere umut olmuştur” denildi.
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Taşeron Sistemini
Cehenneme Gömeceğiz
Devrimci İşçi Hareketi, 24 Nisan
günü yaptığı eylem ile işçileri köleleştiren, örgütsüzleştiren ve iş cinayetlerinde katledilmesine zemin sunan taşeron sistemine karşı kampanya başlatacağını duyurdu.
Mecidiyeköy’deki Cevahir AVM
önünde bir araya gelen DİH’liler
“Taşeron Sistemini Cehenneme Gömeceğiz” yazılı pankartı açarak,
“İşçiyiz Haklıyız Kazanacağız, Taşerona Teslim Olmayacağız” sloganlarını attılar. Sloganların ardından
basın açıklamasını Davut Çelik okudu. Açıklamada; “Taşeron sistemiy-
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le başta tekeller olmak üzere
belediyeler, kamu kurumları
yerine getirmeleri gereken
sorumlulukları taşeron firmalarına devretmişlerdir.
Bugün artık hastanelerde bir
çok servis ve alanda taşeron
işçileri çalışmakta, belediyelerde kadrolu işçi nerede ise
hiç kalmamıştır” denildi.
Ayrıca, tekellerin bir tabela ile taşeron firma kurabildiklerine, sigortasız, sendikasız, almadıkları önlemlerle işçileri ölümleri pahasına ucuza çalıştırıp sonrasında ise, hiçbir hakkını vermeden kolay işten çıkartabildiği için yaygınlaştırıldığına, bu
düzenlemenin AKP’nin temsil ettiği tekellere en büyük hizmeti olduğuna vurgu yapıldı.

Direne Direne Kazanacağız
Kazanmak İçin Asla
Mücadelemizden
Vazgeçmeyeceğiz
Kazova Tekstil işçileri, 24 Nisan
günü, saat 13.00’da Şişli Camisi
önünde bir araya geldiler. “Kazova
Tekstil Patronları Ümit Somuncu ve
Mustafa Umut Somuncu’ya Haklarımızı Yedirmeyeceğiz” yazılı pankartı açarak, fabrikalarının önüne
kadar yürüdüler.
“İşçiyiz Haklıyız Kazanacağız",
"Hakkımızı Ümit Somuncu’ya Yedirmeyiz", eşliğinde fabrikanın önüne gelindi. Burada yapılan açıklamada; her çarşamba fabrikanın önünde, cumartesi akşamları Taksim’de,
pazar günleri ise patronlarının evlerinin önünde eylem yaptıklarını anlattılar. Ancak haftalardır bir muhatap bulamadıklarını, patronlarının
haklarını vermek yerine çareyi sürekli
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evlerini taşıyarak kaçmakta bulduklarını anlatarak, tüm alacaklarını
elde edene kadar mücadeleden vazgeçmeyeceklerini dile getirdiler.

Direniş Güncesi
Çadır Direnişinde 1. Gün
29 Nisan öğlen vakti çadırımızı
fabrikanın önüne kurmuştuk. Tamamen yerleştikten sonra tüp, demlik
vs... ayarladık. Çayımız hazır olunca çaylarımızı yudumlarken, bir yandan da hep bir ağızdan şarkılar,
türküler söyledik. Saat 18.00 olduğunda işçiler iş yerlerinden çıkmaya başladığında mücadelemizi
anlatan bildirilerimizi dağıtmaya
başladık. Yoldan geçen herkesin ilgisini çekiyordu çadırımız.
Hiç tanımadığımız fakat bizler gibi
yıllardır Bomonti’de çalışan işçiler bir
bir gelerek öğrenmeye çalıştılar. “Ne
oluyor? Neden bu çadır burada?”
Bazıları 2 aydır fabrika önünde eylem yaptığımızı bildiklerinden
“Ulaşabildiniz mi patronlarınıza?”
diye soruyorlar. Nerede diyoruz.
Köşe bucak kaçıyorlar. Sohbetler
uzadıkça uzuyor. Geliyor kimisi oturup çay içiyor, kimi ise başarılar
diyerek evinin yolunu tutuyor. Akşam

21.00’dan sonra çadırımız
epey kalabalıktı. Birçok Kazova işçisi bir aradaydık.
Nöbet paylaşımı yaptık.
Saat 23.00 gibi iki kişi hariç herkesi gönderdik. Hava
güzeldi gece. Yalnız sabaha
doğru 04.00 gibi epey serinledi hava. Biz iki nöbetçi
hırkalarımızı giydik, voltamızı atarak sohbetimize
sabaha kadar devam ettik.
Sabah 06.00’da mesaisini
bitiren Kaya ağabey geldi.
Çay suyunu kaynaması için tüpün
üstüne koyduk. Su kaynayana kadar
etrafı topladık, temizlik yaptık. 07.00
gibi kahvaltımızı yaptık. Kahvaltıdan
sonra artık yeni bir gündü. İlk konuklarımız olan Bomonti işçileri
gelmeye başladılar.

****
Devrimci Kamu Emekçileri
Serbest Bırakılsın!
27 Nisan günü KESK’li Tutsak
Aileleri tarafından, “Faşizme Karşı
Demokrasi, Keyfi Tutuklamalara
Karşı Adalet İstiyoruz” kampanyası
çerçevesinde Ankara, Yüksel Caddesi’nde eylem yapıldı. 45 kişinin
katıldığı eylemde, “Komploları Boşa
Çıkartacağız, KESK’li Tutsaklar Serbest Bırakılsın, Emekçiyiz Haklıyız
Kazanacağız” sloganları atıldı.
Eylemde KESK örgütleme sekreteri Emre Kesikhalı’nın hapishaneden yazmış olduğu mektup eşi
tarafından okundu. Mektubun okunmasının ardından Geleneksel 1 Mayıs
Pikniği’ne çağrı yapıldı ve Kamu
Emekçilerini 1 Mayıs’ta Kamu
Emekçileri Cephesi kortejinde olmaya çağıran 1 Mayıs bildirilerinden
500 adet halka ulaştırıldı.

TAKSİM 1 MAYIS ALANI’DIR!

mektir...
İktidar kavgasında sınıfsal bakmanın anlamı, ya
da tersi sınıfsal
bakmamanın yanlışlarına değinmeden önce, sınıf ve
sınıf mücadelesi
nedir’e kısaca değinmemizde fayda var.

Ders: Sınıfsal
Bakmak -1
Sevgili Devrimci Okul okurları,
bu haftaki dersimizde Sınıfsal Bakış konusunu işleyeceğiz.
Sınıf bilincine ulaşmış bir devrimci, iktidar kavgasında şaşmaz bir pusulaya sahip olmuş demektir. Kim olduğu, kime karşı neyin mücadelesini,
nasıl vereceği gibi soruların cevabı kafasında nettir. Bu netlikle tarihsel sorumluluğunu yerine getirirken sınıfın
çıkarlarını her şeyin üzerinde tutar. Sınıfın çıkarlarını korumak amansız bir
savaşı gerektirir...
Evet bu bir savaş. Sınıflar savaşı. Bu
savaşta iki taraf var. Burjuvazi ve proletarya. Kapitalist toplumun devrimci sınıfı olan proletarya, üretici
güçlerin gelişimi önünde engel teşkil eden kokuşmuş, asalak burjuva sınıfına karşı iktidar savaşı veriyor. Tarih ve bilim, bu savaşta burjuvazinin
yenilgisini, proletaryanın zaferini
çoktan ilan etmiş durumda. Yani
burjuvaziyi tarihin çöp sepetine atılmaktan hiçbir güç kurtaramaz...
Kendine solcu, demokrat, devrimci, komünist diyen bir çok kişi, kurum,
örgüt vb. sınıflardan, burjuvaziden,
proletaryadan, bunlar arasındaki sınıf
savaşımından bahseder. Elbette bu
gerçeklerden bahsediyor olmaları; güncel, toplumsal, siyasal-politik gelişmeler
karşısında sınıfsal bir duruş sergiledikleri anlamına gelmez, gelmiyor.
"Sınıfın, proletaryanın, halkın çıkarları" denilerek proletaryanın sınıf düşmanlarının, yani burjuvazinin ekmeğine
yağ sürüldüğünü biliyor, görüyoruz. Bu
yüzden sınıflar mücadelesinde tek başına "Sınıfımı biliyorum, onun çıkarlarını savunuyorum" demek yetmiyor. Sınıfının çıkarlarını korumak, sınıfının zaferi için doğru politikalar
üretmek ve bu politikaların zaferi için
her şart ve koşul altında, her türlü bedeli göze alan bir cüret ve kararlılıkla
sınıf düşmanlarına karşı savaşmak de-

 Sınıf Nedir?
Lenin sınıfı şöyle tanımlar: "Tarihsel olarak belirlenmiş bir üretim düzeni içindeki yerlerine ve üretim araçlarıyla olan ilişkilerine, toplum içindeki
iş örgütlenmesinde oynadıkları rollere ve dolayısıyla toplumsal gelirden
paylarını alma biçimlerine ve elde ettikleri payın büyüklüğüne göre birbirinden ayrılan geniş insan gruplarına
sınıf denir."

Sınıfsal Bakmak,
Sınıfın Çıkarlarını
Her Şeyin Üstünde
Tutmaktır...
Tanımdan da anlaşılacağı gibi sınıflar, üretim sistemindeki yeri, üretim
araçlarıyla ilişkileri ve toplumsal zenginliklerinden aldıkları pay ile bu paya
nasıl sahip olduklarına göre, egemen
veya ezilen sınıflar olarak, iki farklı kategori oluştururlar.
Sınıflı toplumlar diye adlandırdığımız Köleci, Feodal ve Kapitalist
toplumlarda ezen-ezilen sınıf karşıtlığını görürüz. Köleci toplumda köleler
ve köle sahipleri, feodal toplumda
serfler ve feodal beyler, kapitalist toplumda proletarya (işçi sınıfı) ve burjuvazi temel sınıfları oluşturmuştur.
Sınıflı toplumlara baktığımızda,
ezilen sınıfın mülksüz, gücü sömürülen kitleler olduğunu görürüz. Ezen sınıfın ise, üretim araçlarının sahibi olduğunu ve bu üretim araçlarıyla kitleleri sömüren sınıf olduğunu görürüz.
Yani sınıflı toplumun özünde özel

mülkiyet ve sömürü olduğu gerçeği çıkar karşımıza. Kapitalist toplumun iki
temel sınıfının tanımını yaptığımızda
da bu gerçekle karşılaşırız...
Engels, burjuvazi ve proletaryayı
şöyle tanımlıyor: "Burjuvazi denince,
toplumsal üretim araçlarının mülkiyetini elinde bulunduran ve ücretli
emeği sömüren modern kapitalistler sınıfını anlıyoruz. Proletarya denince ise,
kendi mülkiyetinde üretim aracı bulunmadığından, yaşayabilmek için iş
gücünü satmak zorunda olan modern
ücretli işçiler sınıfını anlıyoruz."
Emek sömürüsüne dayalı kapitalist
sistemde sömüren, üretim araçlarının
sahibi olan burjuvazi; sömürülende, hayatta kalmak için emeğini üç kuruşa
burjuvaziye satmak zorunda kalmış işçi
sınıfıdır.
Elbette bu temel iki sınıf dışında, temel olmayan sınıflar da vardır. Mesela köylülük ya da toprak ağaları. Feodal dönemden kalan bu sınıflar, kapitalist toplumda da uzun süre varlıklarını sürdürdüler... Ki yine sınıf
niteliği taşımayan toplumsal katmanlar olduğunu da belirtelim kapitalist toplumda, meslek sahipleri
gibi... Bunlar yazımızın konusu olmadığı için, değinip geçmiş olalım.
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 Sınıflar Mücadelesi
(Savaşı) Nedir?
Köleci, feodal, kapitalist toplumları
oluşturan temel sınıflardan bahsettik.
Bu toplumsal süreçlerden hangisine bakarsak bakalım, iki karşıt temel sınıf çıkıyor karşımıza. Çünkü mevcut toplumdaki üretim ilişkileri, birbirine karşıt sınıfları da doğurur. Bu karşıt sınıflar
arasındaki çelişki, toplumun temel çelişkilerini oluşturur. Ve bu uzlaşmaz çelişki, çatışma demektir.
Ezen ve ezilen sınıfların olduğu
yerde, ortak çıkarlardan bahsedilemez. Bir kesim, tüm zenginliklerden,
üretim araçlarından mahrum bırakılarak iliğine kadar sömürülürken; onu sömürenle, hangi ortak paydalarda buluşabilir? Buluşamaz. Çıkarları ortak olmayan iki düşman sınıf vardır ortada,
yani toplum, çıkarları birbiriyle uzlaşmaz bir karşıtlık oluşturan temel sı-
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Bir devrimci, her olaya, her olguya sınıfsal bakmak zorundadır. Çünkü yaşanan ve yaşanacak her
şey sınıfsal bir nitelik taşır. Her sınıf, gündeme gelen her olayda, kendi sınıf çıkarları açısından bakar
meseleye. Her sınıf olguları değerlendirirken, o olguları, tarttığı terazide sınıf ölçülerini kullanır. Doğal olan ve olması gereken de budur sınıflar mücadelesinde. Çünkü keskin uzlaşmaz çelişkilerle ikiye
ayrılmış bir toplumda, bir sınıfın lehine olan mutlaka
öbür tarafın aleyhinedir. Kısacası, biri için iyi olan,
diğeri için kaçınılmaz olarak kötüdür.
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nıflara bölünmüştür ve
bu sınıflar birbirleriyle
çatışma halindedir.
Toplum, sömüren ve
sömürülen olmak üzere
düşman iki sınıfa ayrılmışsa, sömürülen sömürüden kurtulmak için,
sömürenler de sömürü
düzenlerinin devamı için
savaşırlar. Özel mülkiyetin olduğu yerde, üretim araçlarının imtiyazlı bir sınıfın
elinde toplandığı yerde, bir sınıfın diğer bir sınıfı sömürdüğü yerde sınıflar
arası savaş da kaçınılmazdır. Bu savaş,
yani sınıflar savaşı tarihin devindirici
gücünü de oluşturur. Eskiyen üretici
güçlerin gelişimi önünde engel olan gericileşmiş sınıflar, tarihin çöp sepetine
bu savaşlar sonucu atılır...
Marks ve Engels, Komünist Manifesto'da, "Tüm tarihin bir sınıf savaşımları tarihi, sömürülen ile sömüren arasındaki toplumsal gelişimin
çeşitli aşamalarında egemen olan ile
egemen olunan sınıflar arasındaki savaşımların tarihi olduğu" gerçeğinin
altını çiziyorlar...
Kapitalist toplumda da, burjuvazi ve
işçi sınıfı arasında, keskin ve hiçbir uzlaşma yolu olmayan, acımasız bir savaş sürmektedir. Bu savaşta burjuvazi, tehdit altında gördüğü iktidarını korumak için her dönem, işçi sınıfına azgınca saldırmıştır. Burjuvazi ve işçi sınıfı arasındaki bu savaşa, 1848 Fransa'sından bir örnek verelim...
Fransa'da 1848’de krallık yıkılır,
cumhuriyet ilan edilir. Feodalizmi yıkmak için burjuvazi proletaryayla omuz
omuza savaşır. Ve elbette burjuvazi, iktidarı aldığı andan itibaren işçi sınıfını ve taleplerini kendisi için tehlike görmeye başlar ve bu tehlikeyi, işçi sınıfını ezerek bertaraf etme yoluna başvurur. Şubatta omuz omuza savaştığı
proletaryaya, haziranda namlularını
doğrultur ve Paris'te bir işçi kıyımı yaşanır. Bu çatışma, tarihte ilk kez burjuvazi ve işçi sınıfını, sınıf çıkarları temelinde karşı karşıya getirir. İşçi sınıfı, ilk kez kendi bayrağı altında, kendi talepleri etrafında bir araya gelerek
burjuvaziye karşı savaşır. Bu savaşı G.

Serebyakova'nın Ateşi Çalmak ( 2. cilt)
kitabından yapacağımız alıntılarla hatırlatmış olalım:
"Başkentin (Paris-bn.) bütün sokak
ve kavşaklarında kendi aralarında
tartışan kalabalıklar toplanıyordu. Etrafta kol gezen çaresizlik, bir ayaklanmanın başlayacağına işaretti.
‘Gitmeyeceğiz’ sözleri duyuluyordu her yandan.
Yüz binden fazla işçi bir meydanda
toplanarak (...) temsilcilerini seçti.
Temsilci olarak seçilen Cabien bir
konuşma yaptı: ‘Biz, Fransa yöneticilerine ilan ediyoruz; yeryüzünde bizi çalışma hakkından yoksun bırakabilecek
hiçbir güç yoktur.’
Cabien sinirden titriyordu. ‘Biz
Cumhuriyeti kanımızı dökerek kazandık ve bizi tekrar köle yapmalarına izin
vermeyeceğiz. Adalet istiyoruz, karşılığında bize süngü gösteriyorlar! İş istiyoruz ama karşılığında kurşun veriyorlar. Birleşelim ve emekçi haklarına
tecavüz edenleri, bütün kan içicileri, sömürücüleri güçlü bir darbeyle ezelim.
‘Vaatlerine inandık ama bizi kandırdılar, alçakça ihanet ettiler. Bu
ihanetin intikamını alacağımıza yemin
ediyoruz.’ (...)
‘Yemin ediyoruz!’ diye cevap verdi bir nefeste on binlerce kişi ‘Yemin
ediyoruz.’
Gece çöktü. Kızıl meşaleler titredi.
Ayaklanma başladı.(...) st. Antoine
varoşlarında barikatlar hızlı kuruldu. Dev Paris inledi! “Silahlara, barikatlara!’
...Ayaklanmanın bu son günlerinde
isyancıların karıları ve çocukları da barikatlara geldi. ‘Onlara bakamıyoruz, öyleyse varsın bizimle birlikte öl-

sünler.’ Kadınlar süngülerin
üzerine atlıyordu. ‘Siz, kocalarımızı, oğullarımızı ve kardeşlerimizi öldürdünüz, bizi
de öldürün.
… Ya koşulsuz teslim olacaklardı ya da sonuna dek savaşacaklardı; başka çıkış yolu
yoktu. İşçiler ikincisini seçti...

… Kentin her yanında toplu infazlar yapılıyordu. Kadınlar, esirleri öldürmemeleri
için askerlere yalvarıyordu.
... Sokaklarda oluk oluk kan akıyordu. Ama yine de, dehşet anını yaşayıp ölümle huzur bulanlar, izbe bodrumlara kapatılan on binlerce tutukludan daha şanslıydı. Tutukluları dipçiklerle vurarak, pis su ve kanla doldurulmuş havasız, karanlık bodrumlara
atıyorlardı. Zindanlar, aç ve susuz
bırakılan insanlarla dolup taşınca,
gardiyanlar, yarı ölü mahkumların
bir kısmını yukarıya çıkarıyordu. Havadar bir yere çıkarılmak, anında öldürülmek anlamına geliyordu ama
bir çok mahkum bunu, tercih etti. Cesetler, Seine nehrine atılıyor, akıntı onları denize sürüklüyordu.
…Muhafızlar, Belediye Sarayı'nda
ele geçirdikleri işçileri, kapılara ve pencere parmaklıklara asarak eğleniyordu. İsyancıları nehre atıp ateş etmekten de hoşlanıyorlardı. İşçi gömleği giymiş herkes, onlara göre isyancıydı. Ve
giydiklerinden işçi oldukları anlaşılan
çok sayıda insan, sırf bu nedenle katledildi.” (syf 412-418)
İşçi sınıfına ihanet eden burjuvazi,
Paris'te, haziran ayını işçi kanıyla basar. Bu öyle bir işçi kıyımıdır ki, işçileri tek tek kurşuna dizmekle baş edemedikleri için, onları küme küme bir
yerlerde toplayıp, ortalarına top gülleleri atarak katlederler. İşte iki düşman
sınıf arasında, tarihi ilkleri de içinde taşıyan sınıf savaşı, Fransa'nın Paris'inde böyle cereyan eder. Ve bu savaşta
ezenlerin ezilenlere dayattığı tek şey,
"ya teslimiyet ya ölüm"dür! Ezilenlerin de, sömürücü sınıfı yok etmekten
başka kurtuluş şansı yoktur. İşte sınıf
savaşı gerçeği budur.
Sürecek
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Röportaj

Eşit Adil Bir Dünyayı Ortak
Mücadeleyle Kurabiliriz
Uluslararası Eyüp Baş Emperyalist
Saldırganlığa Karşı Halkların Birliği Sempozyumu’na katılanlar ile
yaptığımız röportajı yayınlamaya
devam ediyoruz.

Yürüyüş: Adınızı, soyadınızı ve
hangi örgütten geldiğinizi kısaca
anlatabilir misiniz?
PANT / PHANINDRA
RAJ (Nepal)
Afrika Asyalı Halklar
Nepal Dayanışma Örgütü’nden katılıyorum
sempozyuma.

Yürüyüş: Örgütünüzün
çalışma faaliyetlerini
yaptıklarını genel olarak
söz edebilir misiniz?
Phanindra: Örgütümüz Afrika daki,
Asya’daki, Latin Amerika’daki dünyanın bütün kıtalarındaki bütün halkların kurtuluş hareketlerini destekliyor,
onlarla dayanışma kuruyor. Ve sonrasında yığınlar ve kitleler nezdinde
duyarlılık yaratıyor. Emperyalist manevralara, emperyalist saldırganlıklara, emperyalist hakimiyet, tahakküme karşı duyarlılık yaratmayı
amaçlıyor. Özellikle savaşlarla ilgili
olarak biz her zaman nükleer silahların kullanılmasına karşıyızdır. Ve
bütün dünyada nükleer silahların kaldırılmasını savunuyoruz. Dünyada
barış olmalı. Hroşima ve Nagazaki’de
yaşananlar yeniden tekrarlanmamalı.
Bu sebeple nükleerden arınmış bir
dünyaya ihtiyacımız var.
Ben bir başka örgütü de temsil
ediyorum Kore’nin birleşmesini
amaçlayan Nepal komitesi. Bizler
Kore halkının mücadelesiyle dayanışmayı destekliyoruz. Bu mücadele
tabi ki ülkeyi yeniden birleştirme
mücadelesi. Koreliler tarafından birleştirilmesi ve onların birlik kurmaları.
Herhangi bir yabancı müdahale olmaksızın. Biz her zaman 27 bin

kişilik Amerikan ordusunun
bölgede bulunan Güney Kore’den çekilmesini savunuyoruz.
Emperyalistler dünyada sosyalist
sistemi yok etmeye dünyadan bunu
kaldırmaya çalışıyorlar. Ve özellikle
de şu gün Kuzey Kore Demokratik
Halk Cumhuriyeti’ne sosyalist sisteme
göz dikmiş bulunmaktalar. Şu an
Kore yarım adasında çok güçlü ortak
askeri tatbikatlar meydana gelmekte.
Biz bunların derhal durdurulmasını
talep ediyoruz. Ve iki Kore’nin de
birleşmesi için lehteki durumun yaratılmasını bu olumlu şartın sağlanmasını talep ediyoruz.
Bütün sorunlar barışçıl konuşmalar
yoluyla çözülmelidir. Bombalama,
askeri tatbikatlar, roketler yoluyla
çözülmemelidir. Amerika ve Kore
baş başa oturmalılar ve bu meselenin
barışçıl çözümü hakkında konuşmalılar.

Yürüyüş: Amerika ve Kore’nin baş
başa masada oturup dediniz ya ama
şu bir gerçek Kore bir savaşın ardından ikiye bölündü. Amerika’nın
içinde bulunduğu bir barıştan nasıl
söz edebiliriz?

Phanindra: Şimdi ikinci dünya savaşından sonra yabancı güçlerin
Kore’yi ikiye böldüğü bir gerçek.

Başkan Kim İl Sung Sosyalist Kore’yi
kuzeye doğru yaydı ve güney kısım
ise Amerika’nın kukla rejimi bu
rejimi güneyde tahsis etti. Bu ülke
yabancı güçler tarafından bölündü.
Kore’nin Japon sömürgesinin çıkmasının üzerinden 60 yıl geçti. Kore
önceden Japonya’nın sömürgesiydi.
Başkan Kim İl Sung Kore’yi kurtardı, özgürleştirdi. Kore’nin kurtarılmasından özgürleştirilmesinden hemen sonra emperyalist güçler Kore’yi ikiye böldüler. Durum
şu ki çok zor Kore’yi bölerken kuzeyde ve güneyde aileler de ayrıldılar.
Ve sonra Kuzey-Güney Kore savaşı
1950-53 arasında yaşandı.7 Temmuz’da bir ateşkes imzalandı. Ancak
barış anlaşması imzalanmadı. Ateşkes
Amerika ve Kuzey Kore Demokratik
Halk Cumhuriyeti tarafından imzalandı. Bu ateşkes anlaşması barış anlaşmasına dönene kadar bu durum
her zaman bir savaş durumu olarak
devam edecektir. Kore’yi korumak
adına bu ateşkes anlaşması bir barış
anlaşmasına çevrilmelidir. Tabi ki
Amerika sosyalist sistemi sevmiyor
Kuzey Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti’nde. Ancak Kuzey Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti halkı
kendi başlarına hareket ediyor ve
Zucie ideolojisini yani kendi kendine
yetme ideolojisini buluyorlar. Zucieyle beraber Kim Song İl Songun il-
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kesini getirdi.
Bu önce ordu politikasıdır. Çok
iyi bir savunma sisteminiz olursa
ancak emperyalist güçlerle savaşabiliriz. Bu yüzden savunma sistemimizi çok güçle kurmalıyız. Bu Kuzey
Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti
üç tane nükleer bomba denemesi
yapmasının arkasındaki sebeptir. Başarılı bir şekilde yapıldı bu testler.
Eğer Kuzey Kore Demokratik Halk
Cumhuriyeti bu nükleer testi yapmamış olsaydı Amerika onlara saldırırdı. Irak savaşını hepimiz hatırlıyoruz. Irak’ta hiçbir nükleer silah
olmadığını hepimiz gördük ancak
onlar yine de saldırdılar. Irak’taki
her şeyi yakıp yıktılar. Ama sosyalist
Kore meselesinde ise sosyalist Kore’nin nükleer silahı var. Çünkü onlar
emperyalist güçlerle savaşmak istiyorlar işte bu yüzden bir savaş ihtimali
var. Biz dünya çapındaki ilerici insanlar olarak bu sorunun barışçıl olarak çözülmesini savunuyoruz. Ve
umuyoruz ki Amerika kesinlikle Kuzey Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti ile konuşacaktır. Sorun çözülecektir.

Yürüyüş: Amerika’nın olası bir
saldırısında Amerika kendini nükleer silahlardan kaynaklı meşrulaştıracaktır. Sizde nükleer silaha
karşı olduğunuzu söylediniz. Bu
durumda Kuzey Kore demokratik
halk cumhuriyeti’nin mi yoksa
Amerika’nın mı yanında olur?

Phanindra: Nükleersiz bir dünya
duruşundayız bizim düşüncemiz hiçbir ülkenin nükleer silaha sahip olmaması gerektiği. Ancak emperyalist
güçler sadece kendilerinin nükleer
silaha sahip olmalarını gerektiğini
savundukları için diğer ülkelerin
sahip olmamalarını savundukları için
senin elinde bir köpek varsa benim
elimde de bir köpek olabilir, ancak
emperyalist ülkeler biz de nükleer
silah olacak sizde olmayacak. Biz
Kuzey Kore Demokratik Halk
Cumhuriyeti’nin nükleer silaha
sahip olmalarını savunuyoruz. Çünkü emperyalistler nükleer silaha sahip.
Bizim talebimiz bütün nükleer si-
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lahları ortadan kaldıralım. Bu mümkün değilse sadece emperyalist güçlerin nükleer silahı varsa, bu nükleer
silahların tüm dünyayı yok edeceğini
anlamına gelmektedir. Halkların iktidarını ortadan kaldırır.

Yürüyüş: Bu nükleer savaşı meşru
gördüklerini mi gösteriyor?
Phanindra: Kendi ülkesini, onurunu
ve egemenliğini savunmak için tabi
ki meşrudur. Çünkü Demokratik Halk
Cumhuriyeti nükleer silaha sahip olmuş ilk ülke değil. Diğer ülkelerde
de çok sayıda nükleer silah var. Sadece orda olsaydı onlara karşı çıkardık. Kuzey Kore Demokratik Halk
Cumhuriyeti’nin nükleer silaha sahip
olmasının tek nedeni emperyalit güçlere karşı kendi ülkesinin egemenliğini ve onurunu korumak istemesi.

Yürüyüş: Sempozyuma ilk kez mi
geliyorsunuz? Sempozyumla ilgili
neler düşünüyorsunuz?
Phanindra: İlk kez geliyorum. Sempozyum gerçekten çok başarılı. Ülkeler
arasında bilgi akışının sağlanması ve
paylaşmasını yapılmasını sağlıyor.
Ezilmiş halklar ve sınıfların birbirleriyle iletişime geçmeleri fikir alışverişinde bulunmalarını sağlıyor. Ve
halkların mücadelesinde büyük bir
öneme sahip. Gençlik, işçiler, köylüler
konusunda her alan için geçerli. Halk
Cephesi her alanda var. Barış sever
ve bağımsızlık sever insanlar için
Halk Cephesi büyük bir organizasyon
ortaya koydu. Bizlerde bu sempozyumdan fazlaca faydalanmaktayız.
Yürüyüş: Orta Doğu’da ciddi bir
savaş içinde ve bu sempozyum onların düşüncesinde bir değişikliğe
neden oldu mu?
Phanindra: Derin bir bilgiye sahip
değilim. Ancak Filistin sorununu biliyoruz İsrail’in Filistin’den toprak
çaldığını insanları evsiz bıraktığını
Afrikalı ve Asyalı halkların dayanışma
duygularını öne çıkardığını biliyoruz
ve her zaman bu halkların Filistin
halkıyla dayanışma içinde olduğunu
biliyoruz. Filistin devleti uluslararası

kamuoyunda tanınmalıdır. Bizlerde
Suriye’de olan sorundan haberdarız.
İran’daki sorundan haberdarız. Örgütümüzün merkezi bizlere sık sık
bilgiler gönderiyor. Bizler karşılıklı
olarak direnen Orta Doğu halklarına
destek sunuyoruz.

Mahir Murig, Pervin İbrahim,
Soheir Sermani
Suriye, Suriye Ulusal
Vatansever Cephesi
Yürüyüş: Öncelikle sizi tanıyabilirmiyiz? Sempozyuma hangi ülkeden ve örgütlenme adına katkılıyorsunuz?
Mahir Murig: Sempozyuma Suriye’den
katılıyorum. Suriye
Ulusal Vatansever
Cephesi Eşbaşkanıyım. Soheir Sermani
26 partinin birleşimi
olan Ulusal Vatansever
Partisi’nin medya ilişkileri sorumlusu ve uluslararası politik
büro başkanıyım.
Pervin İbrahim: Suriye Gençlik Hareketi
Adalet ve Kalkınma
Partisi adına katılıyorum.

Yürüyüş: Daha önce
sempozyuma katıldınız mı? sempozyumla
ilgili önerileriniz nedir?
Pervin İbrahim: Biz öncelikle sempozyumda dünyanın farklı bölgelerinden sol ve anti-emperyalist hareketlerin bir araya gelmesinden son
derece memnunuz. İleriki yıllarda
Suriye’den daha fazla katılımcı olması
için bize azim sundu.
Mahir Murig: Ben ilk defa katılıyorum. Öncelikle burada bir çok
anti-emperyalist örgüt ve ülkenin bir
arada bulunmasını sağlayan Halk
Cephesi’ne teşekkür ediyoruz. Ve
özellikle Halk Cephesi’nin anti-emperyalist mücadele deneyimlerini
dinledik. Onların mücadele deneyimlerinden öğrenmek istiyoruz. 43
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yıllık bir tarihi olduğunu öğrendik.
Biz bu deneyimlerden kendi ülkemize
davet ederek yararlanmak istiyoruz.
Soheir Sermani: Ben
de ilk defa katılıyorum.
Ben bu sempozyumun
özellikle Suriye’de karşı karşıya olduğumuz
emperyalist saldırganlığı teşhir eden, ülkemiz
toprakları üzerinde gelişen saldırganlığa karşı
ortak mücadele etmemizi sağlamasına hizmet etmesini
istiyorum.

Yürüyüş: Sempozyuma dair beklentileri nedir? İşgale yönelik somut bir
şey çıkabileceğini düşünüyorlar mı?
Pervin İbrahim: Biz enternasyonalizmin önemini şöyle açıklamak istiyoruz. Bugün ülkemiz Türkiye tarafından açık bir şekilde işgal edilmemişse bu gerek Türkiye’de bulunan
anti-emperyalistlerin yaptığı eylemlilikler, Türkiye halkını işgalin emperyalizme hizmet edeceğine ikna etmesinden olduğunu biliyoruz. Bu örnek
aslında anti-emperyalist mücadelenin
ne kadar önemli olduğunu, emperyalizmi geriletecek, emperyalizmin sonunu getirecek bu mücadelenin büyütülmesi gerektiğinin bilincindeyiz.

Yürüyüş: Sempozyumun diğer katılımcıları da dahil insanların Suriye
ile ilgili fazla bir bilgileri yok ve
yorum yapmak istemiyorlar. Bununla ilgili ne düşünüyorlar?
Mahir Murig: Ülkemizde öncelikle
gerek dinci örgütlerin yaptığı, gerek
Özgür Suriye Ordusu denilen işbirlikçilerin yaptığı her türlü vatanımızı
ekonomik, askeri anlamda saldırıların
hepsi emperyalist saldırıdır. Bunun
arkasında emperyalizmin olduğunu
söylemek isterim. Ayrıca biz dünyadaki halkların emperyalizmin işbirlikçi hükümetlerin egemen olduğu
medyanın ülkemizdeki gerçekleri
tersyüz ettiklerini, yalan ve demagojilerle gerek Avrupa halklarına,
gerek Asya halklarına ve dünyanın
çeşitli yerlerindeki halklara haberleri
bu şekilde gösterdikleri için halklar

gerçekleri bilmiyorlar.

Yürüyüş: Emperyalizm şuan da
Esad yönetiminin anti-demokratik
olduğunu söyleyerek, bunun propagandasıyla yaptıklarını meşrulaştırmaya çalışıyor. Siz de Esad’ı
çok demokratik bulmadığınızı söylüyorsunuz. Buna rağmen direnişte
neden halkın Esad’ın yanında yer
alması gerektiğini söylüyorsunuz.
Bunu açabilir misiniz?
Mahir Murig: Üç dört yıl öncesine
kadar emperyalistler Suriye yönetiminin demokratik, laik bir yönetim
olduğunu dillendiriyorlardı. Ta ki çıkarları bu söylemlere örtüşmeyene
kadar. Biz dolaylı yönden yönetimin
yanındayız. Bizim iç sorunlarımız
mevcut, ancak bu şöyle anlaşılmasın,
bütün sorunların yönetimden kaynaklı
olduğunu söylemiyoruz. Hatta basın
yayın organlarımızda şu an kim yönetime karşı bu dönemde silahlı mücadele verirse, emperyalizme hizmet
ettiğini yazıyoruz. Biz aslında şunu
insanlara söylüyoruz. Sorunlarımızı
ancak kendimiz, oturarak, tartışarak
çözebiliriz.
Diouf Gnokhobaye
(Senegal)

Suriye Suriye
halklarınındır
Yürüyüş: Öncelikle
sizi tanıyabilir miyiz?
Sempozyuma hangi
ülkeden ve örgütlenme adına katılıyorsunuz?
Diouf Gnokhobaye: Senegal’den
katılıyorum. Senegal Sosyal Formu’nda çalışıyorum. Senegal Sosyal
Formu içerisinde birçok örgüt var.
Benim örgütün daha çok köylü halklarıyla ilgili çalışıyor. Kadına karşı
şiddetle ilgili ve gençlik örgütü ile
de çalışıyor.

Yürüyüş: Sempozyumla ilgili ne
düşünüyorsunuz? Sempozyuma ilk
kez mi katıyorsunuz?
Diouf Gnokhobaye: Bu sempozyumu örgütlemek çok harika bir şey.

Aynı düşüncedeki insanları yaklaştırıyor. Burada hepimiz insan haklarını
savunmak için adaleti savunmak için
bir arada duruyoruz. Bir birimizin
deneylerini öğreniyoruz. Geçen yılda
sempozyuma davet edildim yalnız
ülkemizde seçimler vardı gelemedim.
Bu sene davet gelince geldim.

Yürüyüş: Sempozyumda öne çıkan
konulardan biri Suriye’idi. Orta
Doğu’daki gelişmelerle ilgili ne düşünüyorsunuz?
Diouf Gnokhobaye: Suriye’ye Amerika ve diğer emperyalist ülkeler saldırmamalıdır. Suriye Suriye halklarınındır. Biz bu konu hakkında Afrika
içindeki Afrikalılar ve Diaspora bu
soruna karşı duyarlı kılmaya çalıştık.
Beşar Esad’ın diktatör olduğunu düşünüyoruz ama Suriye’de yaşanan
bir sorun varsa Suriye halkına ayittir.
Suriye sömürge değildir. İngiliz veya
Fransız sömürgesi değildir. Suriye
kendi kendini yöneten bir ülkedir.
Onun içinde Suriye Suriyelilerindir.
Sorunlarını da kendileri çözmeleri
gerekir. Bizlerde bu konu ile ilgili
çok şeyler yayınlıyoruz. Bizim ülkemizde güçlü bir gençlik örgütlenmesi var. Biz istemediğimiz şeyi hükümet yapamaz,
istediğimiz şeyi de yapmak
zorunda kalır.
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Yürüyüş: Sempozyumda emperyalist işgallerden bahsedildi. Senegal’de eski Fransız
sömürgelerden bir tanesi. Ülkenizde Fransa’nın politik
veya siyasal anlamda etkisi var mı?
Diouf Gnokhobaye: Senegal’in Fransa ile ekonomik bağımlılıkları var.
Fransa ekonomik bir anlaşma yapmak
istedi. Ülkemizin dengesini bozmak
istiyor. Biz kabul etmedik. Mali de
bizi izledi. Gana ve Nijerya bu durumu kabul etti. Daha sonra gördüler
ve anlaşmalara karşı çıktılar. Fransızlar daha sonra anlaşmayı geri çektiler. Şimdi bizim ülkemize Çinliler
daha çok yatırım yapıyor. Birçok
yerde Çin malları satılıyor. Artık insanlar Fransız, Amerikan mallarını
almıyorlar. Çin mallarını alıyorlar.
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Halkın
Hukuk
Bürosu

İTİRAFÇILIĞIN AKP’CESİ:
GİZLİ TANIKLIK

Yaygın olarak Ergenekon davalarıyla halkın gündemine sokulan, fakat asıl olarak devrimci-demokrat
kişi ve kurumların davalarında, "suç
ve suçlu" yaratmak için AKP’nin
yeni bir icadı olarak karşımıza çıktı
“gizli tanıklık”.
Adaletsizlik üreten bir sistemde
her türlü ayak oyununu yasal kılıflarla
karşımıza çıkaran AKP hukuku yeni
bir alet keşfetti ve onu çok yaygın olarak kullanmaya başladı. Cunta mahkemelerinden beri yabancı olmadığımız bu yöntem, daha “Avrupai” bir
makyajla halkın karşısına dikildi.
Geçmişin “itirafçıları” artık, yeni hukuk dilinde “gizli tanık”lara dönüştürüldü.
Peki ne yapar bu “gizli tanık”lar?
Çok basit: Arkadaşını, eşini, dostunu
satar, yalan söyler, polisin yazdıklarını okur... Hiç tanımadığı insanları tanıdığını söyler, hiç şahit olmadığı
olayları gördüğünü söyler... Söyler de
söyler yani... Burada mesele doğruların söylenmesi değil, polisin yaratmak istediği suça uygun senaryoların
yazılmasıdır. Bunun için de itirafçının adını “gizli tanık” yaptığımızda
sorun büyük ölçüde de çözülmüş
olur. Çünkü tanık gizlidir ve yasalarca
“tanık koruma” adı altında korunur.
İhtiyaca göre yüzü değiştirilir, saçıbaşı değiştirilir, adresi değiştirilir... Ve
bu gizli itirafçılar kesinlikle hakkında suçlamalar yönelttiği insanların
karşısına çıkarılmaz. Onların gözünün
içine bakmaz. Yalanlarını farklı bir
sesle iletirler mahkeme salonlarına.
Yüzü buğulanır, mozaiklenir. Yalan
mozaiği iddianameleri süsler. Ve
“gizli tanık”lığın yaygın olarak kullanılmaya başladığı 2006 yılından
beri “gizli tanık”ların dinlendiği “komik” mahkemelerde, yüzlerce “tutarsız” iddia havalarda uçuşur. Fakat
bu ne savcıların ne de hakimlerin
umurunda olmaz. Çünkü polis bir kere
gizli bir tanık bulmuştur ve o ne
derse doğrudur. Çünkü o artık kendisine indirilen “vahiyler” aracılığıyla AKP hukukunun yeni peygam-
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beri olmuştur. Eee peygamber de yalan söyler miymiş hiç!
AKP’nin sergilediği bu kara mizah
pek çok kez halkın gösterimine sunuldu. Fakat hiçbiri “vasat”ı aşamadı.
Çünkü dersleri iyi çalıştırılmamış
“gizli tanık”ları repliklerini unutunca
suflörlerde devreye giremedi. Fakat yukarıda dediğimiz gibi bunun önemi olmadı hiçbir zaman. Yazımızda bunları örnekleriyle anlatacağız.
Tanık diye mahkeme dosyalarına
geçen bu yalancılara devrimciler her
dönem karşı çıktı. Devrimci avukatlar bu oyunu hep teşhir ettiler. Ortaya saçılan yalanları, halkın önüne koydular. Fakat onların söyledikleri AKP
hukuku tarafından hiç dikkate alınmadı. Bırakalım devrimci avukatları, kendini liberal olarak niteleyen
köşe yazarları, aydınlar bile bu hukuksuzluğu savunamadı, eleştirdi.
Genellikle Ergekon davası etrafında
şekillenen bu eleştiriler yine de işin
özüne ilişkindi. Çünkü amaç ve yöntem aynıydı. AKP kendine muhalefet
eden tüm kesimleri bir şekilde tutukluyor ve ceza alması içinde “gizli tanık” oyununa başvuruyordu. Ve
toplumun her kesimi bu hukuksuzluğa
karşı çıkıyor. Çünkü davalarda bariz
tutarsızlıklar hemen hemen her duruşma da yaşanıyor.
“Gizli tanıklık”ın devlet tarafından güvence altına alınmasıyla,
bu “kurumun” kullanımı genişledi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne Hüseyin Çapkın’ın atanmasının ardından
Emniyette 2 yeni şube daha kuruldu.
Birincisi; “Gizli tanık”ları korumak için Tanık Koruma Şube Müdürlüğü,
İkincisi de komplocu Çapkın’ın
İstanbul’dan önceki görev yeri olan
İzmir’de uyguladığı Toplum Destekli
Polislik Şube Müdürlüğü...
Böylece insanlar daha yaygın bir
şekilde tehditle, şantajla muhbirleştirilecek, “gizli tanık” yapılacaktı.
Bunun temelleri Ankara polisi tarafından 2002 yılında atılmaya çalışıl-

mıştı. Hatırlanacağı gibi 2002 yılında Ankara Emniyet Müdürlüğü de
muhbirlere “muhbir kimlik kartı”
dağıtmıştı. Yine Ankara’da taksi şöförlerinin muhbirleştirme girişimi hatırlanacaktır. Bunlar polisin
yıllardır değişmeyen yöntemleridir.
“Gizli tanıklık” bunun en son ve en
“Avrupai” halidir.
“Gizli tanıklık” saldırısının temelleri AKP iktidarının birinci döneminde AB politikaları çerçevesinde faşizmi gizleme çabalarıyla demokrasi rüzgarları estirdiği döneme
dayanır. “DGM’lerin kapatılması süreci içindeki açıklamalar izlendiği zaman bu yedeklenme açık bir şekilde
görünebilir. DGM’ler kapatıldı ancak
AKP, DGM’leri adeta mumla aratacak düzenlemeler yaptı. TCK, CMK,
CİK, ACM’ler AKP döneminde çıkarıldı. Özel Yetkili Savcılar, “gizli tanık”lı dosyalar yine bu dönemde
AKP’nin özel buluşlarındandı. AKP,
bütün bunları yaparken, bir taraftan da
Reformist Sol’dan AB politikaları
çerçevesinde destek alarak, devrimcilere karşı faşist terörünü sürdürdü.”
(19.08.2012-Yürüyüş)

Halk “Gizli Tanıklık”
Sahtekarlığına
Alıştırılmaya Çalışılıyor!
Son dönem aydınlara, gazetecilere, sanatçılara devrimcilere yapılan
tüm saldırıların hukuki tamamlayıcısı olarak “gizli tanık”lar dosyalara konuldu. Pek çoğu basında da verildi ve
adeta alay konusu oldu. Fakat AKP’ye
göre bunlar “önemli deliller”di. Koskoca savcılar, ÇHD ve HHB avukatların tutuklanmasının ardından gelişen yoğun tepkinin ardından basın
toplantısı yapmak zorunda kalmış
ve bu toplantıda ellerinde söz konusu avukatlarla ilgili “çok önemli deliller” olduğunu söylemişlerdir. Bu
önemli deliller nedir, kimse bilmiyor.
Tutuklanan avukatlar dahi bilmiyor.
Fakat ortada yine bir çok “gizli tanık”
var. Biri çıkmış; “şu şu avukat örgüt
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adına iş yapar, şu avukat bana
şunu şunu söyle, bunu bunu söyleme dedi” diyor. Bunlar kuru sözlerden başka bir şey değildir. Bu operasyonlarda dosyaya “Ateş” ve “Çelik” isimli iki “gizli tanık” yerleştirilmişti. Öyle ki, en önemli delil olarak gösterilmişti bu varlığı yokluğu
bile şaibeli “gizli tanık”lar.
“Savcı gözaltına alınanların sorgusuna başlarken, ‘gizli tanık’ Ateş ya
da Çelik’in ifadesine dayanarak soru
soruyor. Savcı sorusuna ‘Çelik diyor
ki’ cümlesiyle başlıyor ve aklınca sorgulamaya çalışıyor. Peki ne diyor Çelik? İşte Çelik’in gözaltına alınanlardan Cavit Yılmaz için söyledikleri: ‘Bu
kişiyi tanıyorum, 2012 Temmuz ayına
kadar İzmir gençlik yapılanmasında
faaliyet gösterdi, 2012 Temmuz ayından bu yana örgütün gençlik yapılanması olan İstanbul gençlik yapılanmasında faaliyet gösterir. Örgütün
düzenlemiş olduğu basın açıklamasına örgütün talimatıyla katılır. Yürüyüş
dergileri dağıtır. Örgütün gençlik yapılanmasının moral motivasyonunu
artırmak ve örgütsel eğitim vermek
amacıyla 2012 Temmuz ayında Kocaeli Kandıra’da yapılan kampa örgütün talimatıyla katıldı.’” (10.03.2013
- Yürüyüş)
Ne kadar da önemli şeyler söylüyor“gizli tanık”. Neymiş basın açıklamasına katılmış, neymiş gençlik derneğinin kampına gitmiş! Kimse bilmiyor, bir tek bu “gizli tanık”lar biliyor
bunları... “Bir diğer nokta, ‘gizli tanık’ olarak ifade verilmesi bir yasaya
dayanıyorsa da özünde sahtekarlıktır.
Üstelik bu sahtekarlık kanun maddesine
de aykırı bir biçimde yapılıyor. Çünkü,
birincisi; polis acil bir durum olmadıkça tanıkları dinleyemez ama acil bir
durum olmadığı halde ‘gizli tanık’ların tümü polisler tarafından dinlenmişlerdir. Kanuna göre acil durumlar
dışında tanıklar hakim tarafından dinlenir, acil durumlarda ise savcılar da
tanık dinleyebilirler. Ancak bu güne kadar savcı ve hakimin duruşma öncesi
tanık dinlediklerini görmedik.”
(10.03.2013 - Yürüyüş)
Aynı operasyonda Yürüyüş dergisi
de basılmış ve çalışanları gözaltına

alınmıştı. Gözaltına alınan Halit Güdenoğlu ve Ali Ekber Kalender de
meşhur “gizli tanık”lardan birinin
ilgi alanına girmişti;
Halit Güdenoğlu: Bir de hakkımda ‘gizli tanık’ ifadesi varmış. İfadede sadece Yürüyüş dergisi sorumlusu olduğum geçiyor. Ben yaklaşık 6
sene Yürüyüş dergisinin sahibi ve yazı
işleri müdürüydüm zaten.
“Hiçbir elle tutulur gerekçe olmamasına rağmen tutuklama talebiyle
mahkemeye sevk edildim. Adli kontrol ve 10 bin TL para cezası verilerek serbest bırakıldım” diyor.
Bir başka Yürüyüş çalışanı Ali Ekber Kalender; “Mahkemeye çıkarıldık.
Bana yöneltilen suçlamalardan biri
bir basın açıklaması fotosu konmuş.
Ve ben olmamama rağmen benim kitlenin içinde olduğum not düşülmüş.
Birde 4-5 arkadaşla birlikte yolda yürürken çektikleri bir fotoğrafı eylem
fotoğrafı diye koymuşlar 2 tanede
‘gizli tanık’ koymuşlar. İki ifadenin de
birbirinden kopyalandığı çok belli olmasına rağmen 10.000 TL kefalet ücreti ve adli kontrol ile serbest bırakıldım” diyor. (2013.02.03 -Yürüyüş)
Yine güncel bir örnek müebbet hapis cezası olan liseli Gülsüm Koç’ un
yaşadıklarıdır. Bingöl’ de 15 Mayıs
2011 saat 21.20’de polis aracına yapılan silahlı eylemden 2 saat 15 dakika sonra polis olayı gördüğünü iddia eden “Avcı” kod adlı gizli tanığın
ifadesini aldı. “Gizli tanık”, BDP
milletvekili adayının seçim bürosu
önünde resimleri çekilmiş 4 kadının
fotoğraflarından Gülsüm Koç’un teşhisini yaptı. Ve Gülsüm gözaltına
alınarak tutuklandı ve dava sonucunda müebbet hapis cezası aldı. Fakat incelemelerde elinde barut izi
bulunamadı. Ve eylemde kullandığı
belirtilen silahla ve eylemle alakası olmadığı mahkemece belirtilmesine
rağmen, anayasal düzeni yıkmaya
teşebbüsten “müebbet hapis” cezası aldı Gülsüm. Niye? Kimi gördüğünü bile bilmeyen, görüp görmediği bile şüpheli “gizli tanık” “Avcı”nın
ifadeleri yüzünden. İsme de bakın:
“Avcı”. Polis resmen insanların hayatı
üzerine oyun oynuyor ve oyun ka-

rakterlerine de oyunlarına uygun
isimler veriyor...
Halk Cephesi’ne yönelik yapılan
operasyonların hepsi ayrı bir “gizli tanık” komedisiyle doludur. 20112012-2013... yapılan tüm baskınlarda gerekçelerden biri ya bir serserinin ya da bir korkağın ifadeleridir. Polis Halk Cephelileri tutuklamak için
her dönem bir Erdoğan Kaldi buluyor.
2011’de 300’ü aşkın insan Anıl Osman Çelik isimli bir gencin ifadesiyle gözaltına alındı, çoğu tutuklandı ve
hala tecrit hücrelerindeler. Anıl Osman
Çelik’in devrimcilerle ilişkisi 20 kişiyi bile tanıyamayacak düzeydeyken,
300 kişi hakkında ifade verip, örgüt
içindeki konumlarını ve görevlerini
ayrınıtılarıyla bilebilecek kadar ileri
gitmiştir. Bu polisin çok açık bir
oyunudur. Bu oyun Anıl Osman Çelik’in 2009 yılında şurada şu işi yaptı dediği Ali Ekber Kalender’in, 2009
yılında hapishanede olduğunun ortaya çıkmasının ardından da iyice yerlere serilmiştir.
“Gizli tanık”lık öyle bir hal aldı ki:
şikayetçilerin bile tanık olduğunu
gördük... “Sanığı gizli tanık olarak
dinleyen polis ve buna izin veren savcı suç işlemiş olur. Ancak İstanbul 11
Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen bir
davada, sanık Y.E.T. gizli tanık yapılarak ifadesi ikinci kez alındı. Gerçek, Y.E.T.’nin duruşmadaki açıklamalarıyla ortaya çıktı.” ( 28 Haziran
2012-bianet)
Polis o kadar ileriye gitti ki “gizli tanık” yapacak kimseyi bulamayınca kendi “gizli tanık” oldu; “Erzurum’da 16 öğrencinin yargılandığı davada öğrenciler aleyhine tanıklık yapan gizli tanığın polis olduğu
ortaya çıktı. Davalara, tutuklamalara neden olan gizli tanık ifadeleriyle ilgili şüpheler polislerin de gizli tanık olabilmesiyle skandala dönüştü.
“Erzurum’da 16 öğrencinin ‘örgüt üyeliği’ suçlamasıyla yargılandığı
davada öğrenciler aleyhine tanıklık
yapan ‘Özgür’ kod adlı gizli tanığın
polis olduğu ortaya çıktı.” ( 16 ocak
2013- Sol portal)
Devletin kullandığı “gizli tanık”lar
her türlü pisliği yapan , yapabilecek,
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anasını bile satabilecek kişiliklerdir.
“Gizli tanık ‘silahlı yağma’dan yargılanıyor. İrticayla mücadele eylem
planı ile ilgili soruşturma kapsamında Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı
İlhan Cihaner’in tutuklanmasında
gizli tanık ifadeleri önemli rol oynamıştı. Kod adı ‘X’ olan gizli tanık Erdal Zirek’in silahlı yağma suçundan
yargılandığı
ortaya
çıktı.”
(22.04.2010 - CNNTurk. com)
“Ergenekon davasında gizli tanık
olarak dinlenen Y.D. tecavüz suçundan 31 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Bursa’da, Ergenekon davasının hem
sanığı hem gizli tanığı olan 45 yaşındaki Y.D., 2010 yılında 14 yaşındaki çocuğa tecavüz ettiği iddiasıyla
tutuklu yargılandığı davada ‘cinsel istismar’ ve ‘hürriyeti tehdit’ suçlarından toplam 31 yıl hapis cezasına
çarptırdı.” ( 17.10.2013 - Sözcü)
Başka bir örnek: “Gizli tanık baltayı taşa vurdu: Ergenekon duruşmasına konuşan gizli tanık, ‘ölüm
makinesi’ dediği kişiyi sanıklar arasında gösterince kıyamet koptu. Çünkü gösterdiği kişi hem başka birisiydi hem de 2007’den bu yana zaten tutukluydu!” (19 Ekim 2012, Posta.com)

“Gizli Tanık”
Sahtekarlığı Ergenekon
Davası Özelinde Pekçok
Yazar, Aydın Tarafından
Eleştirildi:
“Yeni bir medya dizisi: Şeytanın
Avukatları...
“Avukatların ajan olduğu öne sürüldü" aksiyonu iyiydi. Nitekim iktidara
yakın medya bu aksiyonu iyi işledi.
Hele, Dernek Başkanı’nın yakalama
kararı çıktığında Beyrut, Suriye civarı bir yerlerde olması bu aksiyonu kuvvetlendirdi. Yalnız kaçma şüphesi filan derken, adam yakalama kararı çıktı diye Türkiye’ye gelip teslim oluvermesin mi? Bu nasıl bir mantık hatasıdır? Neyse, gözaltındaki avukatlardan birinin serbest bırakılması iyi
oldu. Çünkü sürekli cezaevinde geçen
bir dizi, bir süre sonra tat vermez. Hikayenin dışarıda da sürmesi gerekiyor.
Gizli tanık numarası da güzel, biraz gi-
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zem her zaman çalışır.” (Ümit Alan,
Birgün, 23.01.2013)
Prof. Dr. Ersan Şen: “Gizli tanık
uygulaması, biz ceza hukukçularının
karşı olduğu, maddi hakikati ortaya
çıkarmak gerekçesi ve bahanesiyle savunma hakkının zedelendiği, kolaycı,
tanık koruma yerine tanığı sanıktan
ve avukatından kaçırma yöntemidir.
Bu sebeple bu uygulama kaldırılmalı, sadece tanık koruma programı
uygulanmalıdır.” (10 Kasım 2012,
Milliyet.com)
Prof. Dr. Metin Feyzioğlu: “2007
yılında gizli tanıklık Tanık Koruma
Kanunu ile kurumsallaştırıldı ve belli suçlarda tanığın kimliği gizlenerek
ifade vermesi sağlandı. Bunun sonucunda kim olduğu bilinmediği için savunma avukatları tarafından söylediklerinin çürütülmesi çok zor olan ve
gizlilik kalkanı altında adeta bir farklı itibar tanınmış olan yeni bir tanık
modeli, dolayısıyla savunmasız bir
yargılama sonucunu doğuruyor." (10
Kasım 2012, Milliyet.com)
“...Ancak tanığın gizli kalması
pek çok sakınca yaratıyor. Öncelikle
güvenilirlik sorunu beliriyor. Gizlilik,
sanıklar bir tarafa, davayla ilgisi olmayan üçüncü şahısların bile iftiraya
uğrayabilmesini kapıyı aralayan, istismara uygun bir durum yaratıyor...
Gizli tanıkların inandırıcılığı konusunda çarpıcı bir örnek Ergenekon davasında geçen Mayıs ayında bir duruşmada sanık emekli Deniz Kurmay
Albay Dursun Çiçek ile kendisinin
aleyhinde ifade veren gizli tanık
“Efe” arasında yaşandı.
“’Efe’ Çiçek’ i Erzincan Orduevi’
nde Başsavcı İlhan Cihaner ile birlikte
gördüğünü söyleyince Çiçek ‘Ben o
gün ne giyiyordum’ diye sormuş,
‘Yeşil’ yanıtını verince Çiçek’ten
‘Denizciler yeşil giymez.’ yanıtını
almıştır. Efe ‘Pardon Beyazdı’ diye
düzeltince, Çiçek ‘Ocak ayında beyaz
mı giyiyordum?’ diye karşılık vermiştir. Deniz subaylarının kış üniforması siyahtır.
“...Ergenekon davasında da avukatlık yapan Ceza Hukuku Profesörü Köksal Bayraktar, öncelikle ‘zorunlu hallerde başvurulabilecek bir

uygulamanın yaygınlaşmasıyla zorunluluk sınırının aşıldığına’ dikkat çekerek şu değerlendirmeyi yapıyor:
" Çok aşırıya gidiliyor. Bu kadar
çok gizli tanık dinlenince ve diğer tanık taleplerine pek yardımcı olunmayınca bu durum suistimale yol
açıyor. Ayrıca gizil tanıkların bütün
ifadeleri doğru kabul edilerek, süzgeçten geçirilmiyor. Bütün bunlar
savunmayı güçsüz kılıyor.
“Karşılaşılan sorunlar, gizli tanık
uygulamasını ciddi bir şekilde tartışmamız gerektiğini gösteriyor.”
(Sedat Ergin 14.11.2012 Hürriyet)

“Çok gizli tanık...”
“Bunların gizli tanığı da bir tuhaf... Reklamlara çıktı... Bu ülke
farklı bir yerdir... Kimse kendisi değildir aslında... Cumhurbaşkanı gizli... Başbakan gizli... Onları seçen yüzde 50’yi gören olmadı, seçmen gizli...
Valiler, rektörler, bürokratlar gizli...
Yargıç gizli... İktidar gizli... Ülkeyi yöneten güç gizli... Plan gizli... Hedef
gizli... Amaç gizli...
“Gizli tanık gizli değil... Eh...
Haliyle memleketi tanıyamıyorsunuz...” ( Bekir Coşkun - 8 Kasım 2012
- Cumhuriyet)
Son olarak Halkın Hukuk Bürosu’
nun yayınladığı raporda “gizli tanık” kara mizahını daha çarpıcı görüyoruz: Hukuk Bürosu avukatlarının
girdiği 12 dosyadan 10’unda “gizli tanık” bulunduğu bildirildi. Bu davalar
şöyle:
-İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi: 29 sanıklı davada 3 “gizli tanık” var.
-İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi: 25 sanıklı davada 6 “gizli tanık” var.
-İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesi: 1 sanıklı davada 1 “gizli tanık”
var.
-İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi: 6 sanıklı davada 1 “gizli tanık”
var.
-İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi: 20 sanıklı davada 10 “gizli tanık” var.
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Savaşan
Kelimeler
ARAZİ OLMAK
Genellikle yapmak istemediğimiz, bize zor gelen
işler vaya bulunmak istemediğimiz ortamdan kaçtığımız durumlarda kullanılır “Arazi olmak” sözü. Aslında
karşılığı, işten kaçmak, kaytarmaktır.
Arazi, hepimizin bildiği gibi boş arsa, toprak parçasıdır. Ancak, mahallelerimizde, çevremizde "Arazi
olmak" sözünün sık sık kullanıldığı görülür. Hatta espri
konusu yapılır genellikle.
Peki esprilerle gösterilmek istendiği kadar masum
mudur bu söz? Tabii ki hayır. Düzenden aldığımız
hiçbir alışkanlık masum değildir. Mesela hep beraber
dergi dağıtımına çıkılacaktır, karar alınır, hazırlıklar
yapılır. Tam dergiye çıkılacağı an bakarsınız ki, bir iki
kişi eksilir. "Nereye gittiler?" sorusunun cevabı gülüşmeler arasında "Onlar arazi oldu" olur. Bir eyleme
gidilecektir, yine söz verildiği halde birilerinin son
anda başka bir işi çıkar, bir anda yok oluverirler.
İhtiyaç olduğunda sorumluluğun kendisine kalacağını
anladığında bir gerekçe ile oradan uzaklaşırlar. Sürekli
yaşanan durumlardır bunlar ve bu kişiler için "Arazi
oldu" denir.
Dilimize o kadar yerleşmiştir ki, kullanınca o an
sadece ortadan kaybolma durumu görülür. Neden orta-İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi: 14 sanıklı davada 1 “gizli tanık” var.
-İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi: 21 sanıklı davada 2 “gizli tanık” var.
-İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi: 37 sanıklı davada 1 “gizli tanık” var.
-İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi: 37 sanıklı davada 12 “gizli tanık” var.
-İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi: 1 sanıklı davada 1 “gizli tanık”
var.
Raporda, “gizli tanık” uygulamaları ile ilgili ilginç örneklere de yer veriliyor. İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen bir davanın soruşturma aşamasında 21 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldığı, uzun
namlulu silahlarla evleri basılan bu kişilerden 6’sının savcılıkta yapılan

dan kaybolmuştur, bir sorunu mu vardır? Bunlar düşünülmez olur. Tam da düzenin istediği gibi her şeyi
olduğu gibi kabul etmemiz istenir.
"Arazi oldu" demek kolaycılıktır. İşten kaytaran,
sorumluluktan kaçanlar için kullandığımızda hemen
bir yargıya varılır. “Arazi oldu” denilince neden kaçtığı sorulup nedeni öğrenilmemektedir.
Öte yandan "Arazi olmak" kendi dışında görmektir.
Onlarca işin arasında, herkesin sorumluluk üstlenmesi
gereken bir zamanda işten kaytarmak, kendini her
şeyin dışında görmektir.
Aslında "Arazi olmak" birçok sorunu ve zaafı örten
bir tabirdir. Korku, tembellik ve sorumsuzluktur.
"Arazi oldu" dediğimizde ve bunu artık önemsemeden,
gülerek, şakaya alarak, bir eğlence aracına dönüştürerek söylediğimizde, biz tüm bu gerçeklerin üstünü örtmüş ve olayı basitleştirmiş oluruz.
Oysa hiçbir şey basit değildir. Her şeyin bir nedeni,
bir dayanağı vardır. Biz bunları bulup ortaya çıkarmalıyız. Bunun için de durumun adını doğru koymak
gereklidir. "Arazi olmak" deyimi yanlıştır. Ortada bir
kaçış varsa bu kaçıştır. Bu işten kaçış, sorumluluktan
kaçış, bedel ödemekten kaçıştır. Bunları bulup
çıkarmak ve emek vererek, eğiterek gidermek her
Cephelinin bir birine karşı yoldaş sorumluluğudur.
Cepheli sorumluluktan kaçmaz. Her sorunun nedenini bulur emek harcar ve çözer. Çözdükçe emek vermenin değerini öğrenir. Emek verdiği her şeye sahip
çıkar, hesap sorulması gerekiyorsa anında hesap sorar.

görüşmeden sonra serbest bırakıldığı, serbest bırakılanlardan birinin
şüpheliyken “gizli tanık” haline getirilerek ifadesinin alındığı belirtiliyor
bu raporda.
AKP’ nin “gizli tanık”lık saldırısı devrimcileri, muhalefeti yok etme senaryosunun önemli bir parçasıdır ve bir
o kadar da AKP’nin açık faşizmini bizlere gösterir. Bu açıdan son sözü devrimci avukatlara bırakıyoruz: “Bizler
adlarını gizledikleri o anlı şanlı tanıkların dahi emniyetteki ifadelerini kabul etmediklerini, ifadelerini okumadan
imzaladıkları itiraflarını mahkeme salonunda dinledik. O itirafları savcı ve
hakimler de dinledi, hukuk adına bir işlem yaptılar mı, hayır. Yapmazlar da.
Polisin onlarca komplosunun su yüzüne
çıktığı ve kabul ettirilmeye çalışıldığı
hukuksuzluğa karşı savaşıyoruz. Asıl
hazımsızlık hiçbir şeyi sineye çekmememizdendir. Biliyoruz, bu savaş hukuksuzluğunuzu kabul ettirme savaşı-
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dır. Emin olun hukuksuzluğunuzu kabul etmeyecek ve bu savaşı biz kazanacağız.” (2013.02.17-Yürüyüş)

Sonuç olarak;
- “Gizli tanık”lık, AKP hukukunun yasal sahtekarlığıdır.
- “Gizli tanık”lar, polisin zoru ve
oyunlarıyla ortaya çıkar.
- “Gizli tanık”lık uygulanmaya
başladığı günden bu yana halkın tüm
kesimleri nezdinde teşhir olmuştur.
- Yasal olarak “gizli tanık”lık Yargıtay 1. Ceza Dairesi tarafından,
03.03.2010 tarihinde verilen “gizli tanıklığın mahkumiyet için yeterli sayılamayacağı” kararına rağmen, en
güçlü mahkumiyet silahı olarak kullanılmaya devam ediyor.
- “Gizli tanık” hukuksuzluğunu
kabul etmiyoruz ve buna karşı mücadelemiz her alanda sürecek. Taki
AKP yaptığı tüm adaletsizliklerin
hesabını verene kadar!
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AKP’nin 4. Yargı Paketi
Hizaya Gelmeyenleri Hizaya
Getirme Paketidir!
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4. Yargı Paketi gündeme geldiğinde AKP’nin “demokratikleşme”
paketlerinden biri olarak propagandası
yapıldı.
Pakete göre artık “sayın Öcalan
demek suç olmayacak”tı.
Evet paket onaylandı. Sayın Öcalan demek artık suç değil.
Ancak paketten demokrasi bekleyenlerin hayalleri suya düştü. Paketten demokrasi değil, faşizm çıktı.
Paket yağma ve talanın önünü
açarken, halkı da dize getirme paketidir.
Paketle, yargılama, terörle mücadele, ceza, ceza muhakemesi, hukuk
muhakemelerine dair 7 değişiklik
yapıldı.
Yapılan 7 değişikliğin özü hizaya
gelmeyenleri hizaya getirmektir.
Birine “Sayın” demenin suç olup
olmaması o kişinin düzen için “AÇIK
VE YAKIN TEHLİKE” olup olmamasına bağlıdır.
4. Yargı Paketi’yle ceza kanununa;
Birincisi; “AÇIK VE YAKIN
TEHLİKE” kriteri,
İkincisi; “CEBİR VE ŞİDDET”
kriterleri getirildi.
Ne demek bu?
Örneğin; bir örgütün MarksistLeninist düşünceleri savunması, ya
da Marksist-Leninist düzen kurmak
için mücadele etmesi hatta bunun
için silahlı-illegal mücadeleyi savunuyor olması tek başına suç değil.
Burada kriter; o örgütün düzen
için “AÇIK VE YAKIN TEHLİKE”
olup olmamasıdır.
Emperyalizmin “Terör örgütü”
listeleri gibi oligarşinin de düzen
için “AÇIK VE YAKIN TEHLİKE”
oluşturan örgütler listesi olacak.

Buna kararı iktidarlar verecek.
Örneğin, emperyalizmle, faşist düzenle uzlaşmayan örgütler düzen için
“AÇIK VE YAKIN TEHLİKE”dir.
Ancak düzenle uzlaşmaya açıksanız
açık ve yakın tehlike değilsiniz. Bu
durumda işlediğiniz, fiil, yapılan eylem oligarşinin lisetesindeyseniz suç
sayılacak. Aynı fiil, eylemi, oligarşinin
Açık ve Yakın Tehlike göremediği
başka bir örgüt yaptığında suç sayılmayacak.
İkincisi; “CEBİR VE ŞİDDET”
kriterine göre bir silahlı mücadeleyi
savunan örgüt ve silahlı mücadeleyi
savunmayan örgüt kriteri propaganda
suçu. Bir eylem ya da bir düşüncenin
yasal ya da yasa dışı olup olmadığına
bakmıyor, yapılan eylem, yazılan bir
yazı, bir resim ya da bir düşüncenin
“cebir ve şiddet”i meşru gören bir
örgüte hizmet edip etmediğine bakıyor.
İkinci kritere göre ise yapılan bir
propagandanın içeriğinden ziyade
kimin için yapıldığıdır. Örneğin aynı
sloganlar yazılı bir döviz ya da, aynı
resmi taşıyan bir kişi eğer düzenin
belirlediği sınırlar içinde mücadeleyi
kabul etmeyen bir örgüt için suç
olurken, düzen sınırlarının dışına
çıkmayan örgütler için suç olmayacak.
Bunu daha da somutlarsak, devrim
şehitlerinin resimlerini taşıyan iki
kişiden birisi reformist, diğeri devrimci bir örgütlenme içindeyse reformistin taşıdığı resim suç olamazken, devrimcilerin taşıdığı aynı resim
suç sayılacak.
4. Yargı Paketi’ndeki bu düzenleme açıkça faşist düzene teslim
olmayan devrimcileri dize getirmek
için yapılan bir düzenlemedir.
Yasa AKP’ye tam bir keyfiyet
sağlamaktadır. “AÇIK VE YAKIN
TEHLİKE” olarak gördüğü örgütün

her türlü faaliyetini “CEBİR VE
ŞİDDET”i savunan terör örgütünün
propagandasını yapıyor diye suçlayacaktır.
Örneğin AKP’nin Kamu Emekçileri Cepheli memurların tutuklanma
gerekçelerinden birisi de “terör örgütüne taraftar kazanmak maksadıyla AŞURE dağıtmak”tır.
AKP, bu düzenlemelerle daha
önce keyfi olarak devrimci demokratik mücadele içinde olan kişilere
“Grup Yorum bileti sattın, devrimcilerin cenazelerine katıldın, 1 Mayıs’a katıldın, 30 Mart’ta Kızıldere’ye
gittin ya da Mahirlerin mezarı başında
anma yaptın diyerek ceza verirken
bundan sonra keyfiyetini 4. Yargı
Paketi’yle yasallaştırmış olacak.
4. Yargı Paketi’yle faşizmin devrimcilere karşı her türlü keyfiyeti
yasal bir zemin kazanmıştır.
Bu devrimcileri dize getirme düzenlemesidir. AKP, benim istediğim
sınırlar içinde kalırsan, daha da ötesi
bana hizmet edersen yaptığın hiçbir
propaganda, eylem suç değil. AKP,
düzene hizmet eden kurum, kişi, kuruluşların önünü açıyor. İstediğiniz
propagandayı yapabilirsiniz diyor.
AKP’nin çizdiği sınırlar dışında
kalanlara ise yaptığı faaliyetleri ne
olursa olsun “terör örgütünün propagandası” denilerek suç sayılacak.
Sonuç olarak; bu paketin özü devrimcileri dize getirme paketidir. AKP,
benim belirlediğim sınırlar içinde
kalırsanız, benim düzenime hizmet
ederseniz alın size demokrasi. Eğer
uymazsanız konser bileti satmanızı
da, yasal 1 Mayıs’a katılmanızı da
suç sayarım diyor.
Ve biz de diyoruz ki, faşizmin
yargı paketleri, düzenlemeleri bize
vız gelir...
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Halkın Çıkarına Tek Bir Yasa Çıkmayan Meclisten
Hırsızlar İçin Tüm Partiler El Kaldırdı!

Belediye Başkanlarına
Hırsızlığın Cezası İndirildi!
Geçtiğimiz günlerde 4. Yargı Paketi’ne son anda eklenen bir madde
yasalaştı. CHP’nin teklif ettiği yasayı
AKP, MHP ve BDP milletvekillerinin oylarıyla meclisten geçti. Basında belediye başkanlarını cezadan kurtaran yasa olarak yer aldı.
Bu madde ceza kanununda yer
alan 235. Maddenin değiştirilmesi ile
ilgiliydi. 235. Madde “Kamu kurum
ve kuruluşları adına yapılan mal
veya hizmet alım veya satımlarına ya
da kiralamalarına ilişkin ihalelere
ve yapım ihalelerine fesat karıştıran
kişi 5 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır” şeklinde idi.
Bu suç ihaleye katılma yeterliliğine sahip kişileri engellemek, yeterli
olmayanların ihaleye katılmalarını
sağlamak, teklif edilen malları şartnamede bahsedilen niteliklere sahip olmadığı halde, sahip olduğundan
bahisle değerlendirmeye almak ya da
sahip olanı değerlendirmeye almamak, şiddet kullanarak ihaleye katılmak isteyenleri engellemek vb.
şekillerde işlenebilir.
Yani bu madde, açıkça bir menfaat elde etmek ve kamu kurumlarını kullanan kişilerin cezalandırılmasını sağlamak için konulmuş bir
maddedir. Cezalar caydırıcı olmalıdır der ceza hukuku. İşte bu caydırıcı olsun da halkın alın terini kendi
menfaatleri için kullanmasın kimse
diyerek 5 yıldan 12 yıla uzanan bir

ceza öngörülmüştü. Bu ceza şimdi 3
yıldan 7 yıla kadar düşürüldü.
Üstelik artık bu davalar Asliye Ceza
Mahkemeleri’nde görülecek ve erteleme kapsamında kalacak. Dahası
da var, eğer kamu kurumu ihaleye fesat karıştırma işinden zarar görmemişse 1 yıldan 3 yıla kadar indirilecek ceza.
Peki nasıl olacak bu? Suç zaten
başlı başına kamunun zarar görmesiyle ilgili. Ne diyor ne anlatıyor bu
kanun belli değil.
İhalenin hukuka uygun olması
için bir işi en uygun fiyata, en sağlam şekilde yapacak gerçek veya tüzel kişilerce vermesi gerekir.
Diyelim ki, bir inşaat, bir yapı işi
var. Bu işi en sağlam sağlıklı, dayanıklı şekilde ve en uygun fiyata kim
yapacak ona bakarız. Bu şirketlerin
daha önce yaptığı işlere bakarız, işçilerin iş güvenliği var mı, şirket güvenilir mi, işi yarıda bırakıp kaçıp gider mi, bütün bunları değerlendirerek işi veririz. Bu saydığımız örnekleri çoğaltabiliriz. Mantığımız
böyle olunca kamunun yani halkın ve
halkın alın teri, öz varlıkları ile yaşayan kamu kurumları zarar görmez. Bunlardan biri eksik olursa
halk zarar görür. Kaynağın kötü kullanılması zaten zarar oluşturur. Yani
cezayı gerektirir.
Mesele gayet açık aslında; Kentsel Dönüşüm adı altında yağma

talan büyüdükçe, yağma ve talanın
önündeki engeller düzleniyor. Belediye başkanlarının yağma ve talanda “elini kolunu bağlayan” yasal
düzenlemeler yapılıyor. Ve bunun
gibi yasalar da yargı paketlerine hep
en son anda, partilerden birinin teklifiyle ekleniyor ve gecenin bir yarısında tüm partilerin oylarıyla kabulediliyor.
Başka bir anlatımla, bu değişiklik
devlet malını çalan kişileri cezasız bırakmak için yapıldı. İhalelere katılan
ve ihalelere giren yoksul halkımız olmadığına göre zenginlere "Devlet
malı deniz yemeyen keriz" demiş
oluyorlar. Tüm partiler oybirliğiyle yasayı geçirdiğine göre her parti kendi
çapında hırsızlığa devam diyor.
“Yiyin efendiler yiyin, bu han-ı
iştih sizin. Doyunca, tıksırınca, çatlayıncaya kadar yiyin!”
Sonuç olarak, meclis hırsızlar için,
tekeller için, soyguncular, yağmacılar
için çalışıyor. Yargı paketlerden halk
için zulüm çıkarken kendileri için hırsızlığın, yağmanın, talanın önündeki
tüm engeller kaldırılıyor.
Böylelikle adaletsizliklerine bir
adaletsizlik daha ekliyorlar. Hayır bu
adaletsizliği kabul etmiyoruz. Tüm isyanların temelinde adaletsizlik yatar.
Çıkardığınız yasalarınız hırsızlığınızı
meşrulaştırmaz...
ADALET İSTİYORUZ!
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Abdullah Meral Ölümsüzdür
Dev-Genç’liler 28 Nisan günü 1984 Ölüm Orucu
şehidi Abdullah Meral’i Balıkesir’in Manyas İlçesi’ne
bağlı Kalebayır Köyü’ndeki mezarı başında andı.
Mezarın temizlenip yıkanmasından sonra, Abdullah
Meral nezdinde tüm devrim şehitleri için saygı
duruşunda bulunuldu. Mezar karanfiller ile donatıldı.
Abdullah Meral'in özgeçmişini anlatan konuşmanın
ardından Ümit İlter’in “Ankaya Dair” şiiri okundu.
Bize Ölüm Yok marşı ile anma sona erdi. DevGenç’lileri mezar başında gören Abdullah Meral'in
yeğeni çok sevindiğini belirtti.
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HALK DÜŞMANI MEHMET AĞAR

SERBEST BIRAKILDI
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Mehmet AĞAR, herkesin, yakından tanıdığı, bildiği bir katildir. Kontrgerilla şeflerindendir.
Ağar bu ününü devlet kademelerinde görev aldığı ilk günden itibaren
kan, gözyaşı, işkence ve gözaltında
kayıplar ile kazanmıştır. Onun eli
yüzlerce devrimcinin, halk çocuğunun
kanına bulaşmıştır. O, kontrgerilla
merkezlerinde eğitim almıştır. Bu
nedenle halka karşı savaşta önemli
görevler verilmiştir kendisine. Cunta
yıllarında Gayrettepe'nin işkence tezgahlarında 1. Şube Müdürlüğü, sonrasında Erzurum Valiliği, Emniyet
Genel Müdürlüğü, Adalet Bakanlığı
en son İçişleri Bakanlığı’na kadar
hızlı bir ilerleme göstermiştir. Bu
yükselmenin temelinde işkence, katliam, mafya ile işbirliği yapmak,
şantaj yapmak yer almaktadır. İstanbul
Siyasi Şube amiri iken insanları kaybetti, işkence ile katletti. Hayrettin
Eren onun döneminde kaybedilmiştir.
Cuntadan bir saat sonra 20 Ekim
1980'de gözaltına alınan Ahmet Karlangaç işkencede katledilmiştir. Halka karşı 1000 operasyonu yapan
kendisidir. 12 Temmuz katliamı,
Beşiktaş katliamları, Perpa katliamı, Bahçelievler katliamı, Gazi
katliamı, Buca Hapishanesi, Ümraniye Hapishanesi katliamları
onun dönemine aittir. Adalet Bakanı
olduğunda da hapishanedeki saldırılar
bitmemiştir. Ve daha yüzlerce işkence,
katliamın faillidir Ağar. Tüm bunlara
ek olarak susurluk kazası ile çetecilerle, mafyacılarla çalıştıkları, Kontrgerilla örgütlenmesinin başında olduğu, her türlü kirli işleri mafyacılarla
birlikte yaptığı apaçık ortaya çıktı.
Susurluk olayının ortaya çıkarttıkları, halkın öfkesini çeşitli eylemlerle göstermesi Ağar’ın yargılanmasını sağlamıştır. Susurluk davası
kapsamında ‘suç işlemek amacıyla
silahlı çete oluşturmak-silahlı çetenin
yöneticisi olmak’ suçundan yargılandı. Oysa sadece çetenin üyesi ol-

maktan değil, işlediği tüm suçlardan cezalandırılması gerekirdi.
İşlediği suçların
teşhir olmasına ve
çete kurduğunun
kabul edilmesine
rağmen, 1000
operasyonun tamamından cezalandırılmadı.
Halka karşı işlediği suçlar, yargılama
konusu yapılmadı. Ve göstermelik
bir yargılama sonunda çete yönetici
olmak suçundan ötürü 5 yıl hapis
cezası ile cezalandırıldı. 5 yıl ceza
verilmesine rağmen ceza infaz kanununa göre sadece 2 yıl yatacaktı.
Hangi hapishanede yatacağına da
kendisi karar verdi. Kalmak istediği
Aydın Yenipazar İlçesi Kapalı Hapishane’sini ona uygun biçimde düzenlendi. Hapishanede kalan tüm tutuklu ve hükümlüler başka bir hapishaneye nakledildi. Yenipazar Hapishane’si her şeyiyle Ağar’a göre
yeniden düzenlendi. Hapishane normal bir hapishaneden yüksek güvenlikle bir hapishaneye dönüştü. Ancak
bu yüksek güvenlik F Tipleri hapishanelerdeki gibi kaçmasını engellemek için değil, kendisini daha iyi
korumak, huzurunu sağlamak için
güvenliği artırdılar. Ziyaretçileri için
özel tuvalet, özel helikopter pisti
yaptırdılar.
25 Nisan 2012 tarihinde otele
girer gibi törenle uğurladılar onu.
Bu arada ziyaretçileri hiç eksik olmadı. Yaptığı açıklamalardan kendisini görmek için gelen hiç kimseyi
red etmedikleri anlaşılmaktadır. Tüm
güvenlik hizmetlerine rağmen korumasını da yanına aldı, korumasına
hapishanenin karşısında ev tuttukları
söylendi. Muhtemelen Sedat Peker
gibi hapishane içinde ona makam
odası da kurdular. Yani F Tipinde
devrimcilere uygulanan görüş, ileti-

şim, yayın yasakları, hak kısıtlamaları,
disiplin, hücre cezaları ona uygulanmadığı gibi yasalarda olmayan
her türlü imkanlar tanındı.
Her türlü rahatlığın sağlandığı
hapishane koşullarında 1 yıl kaldıktan
sonra AKP iktidarı Ağar’ı serbest
bıraktı. Aldığı 5 yıllık cezanın 2
yılını yatacaktı sadece. Bunu da yatırmadılar. Yatacağı cezanın 1 yılını
tamamlar tamamlamaz yasaya aykırı
olacak biçimde 29 Nisan 2013 tarihinde tahliye edildi. Ağar’ın tahliyesi
6352 sayılı adına 3. Yargı Paketi denilen yasaya dayandırıldı. Ağar çıkarken “herkesin faydalandığı gibi
bizde 3. Yargı Paketi’nden faydalandık” dedi.
Oysa gerçek hiç öyle değil.
Ağar’ın, yasadan faydalanması mümkün değildir. Yasa buna izin vermiyor.
Yalanlarla, sahtekarlıklarla herkesi
kandırmaya çalışıyorlar. Ağar’ın tahliyesini sağladığı söylenen madde
şöyledir.
Geçiçi Madde 2: ...(3) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla koşullu salıverilmelerine bir
yıldan az süre kalan ve açık ceza
infaz kurumunda bulunan iyi halli
hükümlülerin talepleri halinde, cezalarının koşullu salıverilme tarihine
kadar olan kısmının denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle
infazına karar verilebilir.”
Bu maddeye göre Ağar’ın tahliye
olabilmesi için;
Birincisi; Ağar’ın açık bir ha-
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pishanede tutuluyor olması gerekir,
İkincisi; iyihalli raporu almış olması gerekir,
Üçüncüsü; cezasının bitmesine
1 yıl kaldığı süre kanunun çıktığı
zaman olmalıydı. Yani kanunda tanınan denetimli serbestliğe tabi olarak
erken salıverilme hakkı, her zaman
geçerli bir hak değildir.

AKP’nin Katil Ağar’ı
Canhıraş Çıkartma
Çabası
AKP, katil Ağar’ı hapishanede
özel koşullarda koruduğu gibi onu
çıkartmak için de elinden geleni
yaptı. Ağar yukarıda saydığımız üç
şartın üçüne de sahip değildir.
Birincisi; Ağar kapalı bir hapishanede tutuluyordu.
İkincisi; tahliye olacağı gün açık
bir hapishaneye sevk edildi. Aynı
saatlerde kendisini hiç görmeyen,
gözlemlemeyen bir idare ona iyi halli
raporu verildi. Neye dayanarak, nasıl
verildi bellidir, kuşkusuz. AKP talimatı verdi, Ağar hakkında rapor hazırlandı.
Üçüncüsü; ve en önemlisi ise 3.
Yargı Paketi’ndeki hak, Ağar’ı kapsamıyor. Çünkü 3. Yargı Paketi ile
tanınan hak, geçici bir süreyi kapsıyor. Maddenin adıda geçici maddedir. Her zaman uygulanacak bir
madde değildir. Geçici bir madde

olmasaydı cezasının şartlı salıverme
süresinin bitmesine 1 yıl kalan herkesin tahliye olması gerekmektedir.
sadece kanun çıktığında kanundaki
şartlara uygun kişiler yasadan faydalandı. Daha sonra aynı şarta sahip
olanlar bu kanundan yararlanmadı,
yararlandırılmadı. Pratiktede böyle
oldu, daha sonra aynı şartlara sahip
onlarca kişi bu haktan faydalanmadı.
3. Yargı Paketi’nde yer alan geçici
2. Madde, her zaman herkesin faydalanacağı bir madde olarak düzenlenmiş olsaydı, geçici madde olarak
değil, ceza infaz kanununa ek madde
olarak düzenlenmesi gerekirdi. Fakat
kalıcı ek bir madde olarak düzenlenmediğine göre MEHMET AĞAR
BU MADDEYE DAYANARAK
TAHLİYE EDİLEMEZ.
Mehmet Ağar’ın tahliye edilmesi
ile birlikte görülmüştür ki, AKP yasaları kendi ihtiyacına göre çıkartıyor
ve kendi çıkarları neyi gerektiriyorsa
öyle uyguluyor. Son çıkan yasalara
tahliye olma hakkına sahip olan devrimcileri bu yasalardan faydalandırmazken, tahliye edilme hakkına sahip
olmayanlar dahil olmak üzere faşist,
çeteci, katil, mafyacıların tahliye
edilmelerini sağladı. 3. Yargı Paketi
çıktığında Bahçelievler’de TİP’li 7
üniversite öğrencisini boğarak katleden ülkücü Ünal Osmanağaoğlu
ve Bünyamin Adanalı ve daha onlarca faşist tahliye edildi.

Armutlu Bizimdir
Baskılarla Bizi
Yıldıramazsınız!
AKP mahallelerimizde terör estirmeye devam
ediyor. 29 Nisan günü sabaha karşı 5.00’da Küçükarmutlu’da bir evi TEM şube polisleri kapıları
kırarak bastılar. Bomba ihbarı var gerekçesiyle
basılan evde arama adı altında talan yapan polisler
evde bulunan kitaplara el koydular.
Armutlu Halk Cephesi'nin yaptığı açıklamada,
“Bomba ihbarı gerekçesi yalandır. Asıl çabanız
mücadele eden halkı sindirmek korkutmak
içindir. Ama başaramayacaksınız. Baskınlarınızla
operasyonlarınızla emekçi halkın mücadelesini
engellemeyeceksiniz” açıklamasını yaptı.

Ağar ve onun gibi faşist, mafyacılar tahliye edilirken, devrimciler
hakkında türkü söyledikleri, haklarına
sahip çıktıkları için, disiplin cezaları
verildi, iyi halli olmadıkları raporları
düzenlenip tahliye edilmediler. Hatta
tahliye olma şartlarını 3. Yargı Paketi
çıkmadan önce kazanmış olanları
dahi tahliye etmediler. Tahliye olma
hakkı olan bazı devrimcilere “pişmanlık gösterdiğinizi ve örgütü bıraktığınızı yazılı olarak ifade ederseniz sizi bırakırız” dediler. Yani işbirlikçi olursanız, faşist olursanız
sizi bırakılır dediler.
Sonuç olarak; Halk Düşmanı
Ağar halkın yoğun tepkisi olmasaydı,
kendisine bir gün bile ceza verilmez,
dosyasını düşürmesini sağlarlardı.
Halkın tepkisini yumuşatmak amacıyla ona göstermelik ceza verdiler
ve cezasının çok az bir kısmını yatırdılar. Yapılan yasal değişiklikler,
“herkese yararken ona da yaradı”
sahtekarlığı ile tahliye olmasını yumuşatmaya çalışıyorlar. Hayır,
AKP’nin yasaları halka değil, faşist,
katil, tecavüzcü, mafyacılara yaradı.
Onlar için çıkarttırdı bu yasalar. AKP
kendi gayrımeşru çoçuklarını tahliye
ettirdi. Ağar’ı tahliye ettiriyor. Ama
bilin ki Ağar’ın suçları bakidir, halka
karşı işlenen suçların elbet hesabı
sorulacaktır. Siz ne kadar korusanız,
kollasanız da, suçlarını saklasanızda,
Ağar katildir, suçludur, er ya da geç
cezalandırılacaktır.
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Pir Sultanlar Ölmez
Binler Yetişir!
Çorum Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Bahçelievler Mahallesi’nde yapılan bir parka “PİR SULTAN ABDAL KÜLTÜR PARKI”
ismi verilmesi için imza kampanyası başlattı. 27 Nisan günü
parkın yanına stant açan dernek üyeleri yaptıkları açıklamayla
kampanyayı başlattıklarını açıkladılar. Yapılan açıklamada “Çorum’da
ve diğer birçok ilde 'Alevilerin katli vaciptir kanı helaldir' diyen
Ebu Suud ve İskilipli Atıf Hoca gibi insanlıktan nasibini almamış
kişilerin isimleri parklara, okullara veriliyor bizler buna karşıyız
parkımızın ismini bu mahallelerde yaşayan insanlar olarak biz
koymak istiyoruz” denildi.
Açıklamanın sonunda bu parkın ismi bundan sonra ‘PİR
SULTAN ABDAL KÜLTÜR PARKI’dır diye haykırıldı. İki buçuk
saat süren çalışmada 400 imza toplandı. İmza toplanmasına mahalleden insanlarda yardım ettiler, kahvelerde mahalle gençleri
tarafından imza toplandı.

TAKSİM’İ YASAKLAMAYA GÜCÜNÜZ YETMEZ!
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Bu Halk, Bu Vatan Bizim! Kahrolsun Faşizm Kahrolsun Emperyalizm!

TANYA (ZOE)

Zali̇mler Oldukça İsyan Edenler,
Zulüm Sürdükçe de İsyanlar Olacaktır! “Kardeşlerim, üzülmeyin, gün

Dünden
D ünden Bugüne Anadolu'da

HALK İSYANLARI
HALK KAHRAMANLARI
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Bu kocaman yürek umut oluyordu
halklara. Halkın umudu olmak kolay
değildir. Bedel ister. O bedeli ödeyecek insanda ısrar, kararlılık, öfke
ve sevgi; hepsi bir arada olur. Bir
insan, vatanını, halkını seviyorsa, bir
o kadar da kin ve öfke duyuyorsa
düşmana, o zaman düşmandan hesap
soracaktır.
Sevgi, anlamak ve inanmak harekete geçirdi Tanya’yı. İnanmak,
insanı güçlü kılar, cesaret verir ve
insanın doğru adımlar atmasını sağlar.
Naziler, Moskova’yı işgal edip
en alçak yüzlerini gösteriyorlardı
halklara. Kendi çıkarları uğruna yapamayacakları şey yoktu. O ülkenin
doğal zenginliklerine sahip olmak,
verimli topraklarını almak, söz sahibi
olmak, en önemlisi de sosyalizmi
yok etmektir düşmanın hedefi. Ama
her sömürücünün karşısına çıkar halk
kahramanları.
Moskova’dan yükseldi Tanya’nın
sesi, düşmandan öç almaktı hedefi.
Naziler yakaladılar Tanya’yı. Korkuyorlardı 18 yaşındaki bu gençten.
Nasıl olur ki, bu küçücük beden düşmanın beyninde patlayacak bir bomba
olur. Korkularını işkenceyle gizlemeye çalışıyorlar. Önce sorguya alıyorlar. Başlıyorlar sorular sormaya,
“bilmiyorum, hayır söylemem” diyor Tanya. Düşmanın korkuları daha
da büyüyor. O narin, incecik, bir o
kadar da güçlü fidana başlıyorlar kayışla vurmaya. Her bir kayış darbesi
acizliği, çaresizliği, korkuyu, ahlaksızlığı yüzlerine yansıtıyor düşmanın.
Öyle ki, genç bir Nazi subayı, kayış
seslerini duymamak ve görmemek
için bir iskemleye oturup elleriyle
kulaklarını kapatıp gözlerini de sıkıca
yumuyor, kayış sesi susana kadar.
Çaresiz, sorguya devam ediyorlar.

yiğitlik günüdür.
Soluk aldırmayın faşistlere,
yakın, yıkın, öldürün!..”

Tekrar soruyorlar.
“Bilmiyorum,
hayır söylemem” diyor. Tüm güzellikler toplanıyorlar Tanya’nın başına ve bir yol seçiyor. Her insanın
yaşamında olan iki yol; ölüm ve kalım, iyi ve kötü, doğru ve yanlış.
Tanya; iyiyi, doğruyu ve ölümü seçiyor. Vatanına, halkına, bağlılığın
göstergesidir Tanya.
Vurulan her kayış, Tanya’nın doğru yolu seçtiğini gösteriyor. Ve çıkıyor
işkenceden, bir don bir gömlek; bacakları, boynu, alnı hep kan içinde;
kolları, iple bağlı arkadan. Su istiyor,
vermiyorlar.
Gözlerini kan bürümüş düşmanın.
Bu küçücük bedenden hırsını almaya
çalışıyor ve devam ediyor Nazi askerleri tartaklamaya, kibrit yakıp çenesinin altına tutuyorlar, kanayana
kadar bıçak sürüyorlar sırtına.
Anlıyorlar ki; yaptıkları hiçbir işkence düşüncelerini öldürmüyor ve
asmaya götürüyorlar Tanya’yı.
Direnen, başkaldıran hiç kimseyi
sevmez işgalciler. Çıkan her sesi kısmaya, yok etmeye çalışır. Ama her
yerde başkaldırıyla karşılaşacaklar,
çünkü dünyada halk kahramanları
var. Halkın öncüleri var. Halk düşmanları, halka yaşattıkları bu açlığın,
yoksulluğun, zulmün hesabının sorulacağını bildiği için, halkı susturmak
için öncülerini yok etmeye çalışır.
Öldürüleceğini biliyordu ama
korkmuyordu ölümden. Ayakları çıplaktı, şişmiş, çatlayıp donmuştu. Öfkesi ve inancı, acısını bastırıyordu.
Çarpışan iki iradeden birisi mutlaka
kazanacaktı.
Hayatı geliyor aklına; ailesi, okulu,
hiçbir şey söylemiyordu işkencecilere,
sadece adını söyledi: Tanya. Gerçek
ismi Zoe idi ama, partizan olarak
gerillaya katıldığındaki ismi buydu.

Sabah, torbasını getirdiler. Benzin
şişeleri, kibrit, kurşun vardı torbada.
Şişeleri boynuna astılar, göğsüne bir
de yazı: PARTİZAN.
Darağacını köyün meydanına kurdular; köy halkını, seyretmeleri için
zorladılar.
Kolları bağlı arkadan, tahtına çıkarıldı Tanya, boynuna ilmiği geçirdiler.
Tanya, dimdik durdu ve seslendi
ilmiğin içinden:
“Kardeşlerim, üzülmeyin,
Gün yiğitlik günüdür.
Soluk aldırmayın faşistlere,
Yakın, yıkın, öldürün!...”
Bir Nazi, vurdu ağzına Tanya’nın
ve ağzı kanla doldu.
İnsanın ölüm anında bile yapabileceği bir şeyler olduğunu görmek,
düşmanı deli etti. Halka umut veriyordu bu sözler. Çünkü bir direnişçinin sözleriydi bunlar.
Tanya, askerlere dönüp devam
etti.
“Biz iki yüz milyonuz.
İki yüz milyon asılır mı?
Gidebilirim ben.
Ama bizimkiler gelecekler.
Teslim olun vakit varken!..”
Faşist Nazi askerleri, ipi çekti,
fakat Tanya dikildi parmaklarının
ucuna ve tekrar seslendi:
“Yoldaşlar!
Hoşçakalın!
Yoldaşlar!
Kavga sonuna kadar!..
Duyuyorum nal seslerini,
geliyor bizimkiler!”
Faşist Nazi celladı devirdi Tanya’nın çıkartıldığı sandıkları. Tanya,
ölümsüzleşti.

TAKSİM 1 MAYIS ALANI’DIR!
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Gerçek olan devrimci
tutsakların özgürlüklerine
kavuşmuş olmalarıydı.
Bir süreç yaşandı, hala da yaşanıyor.
Emperyalizmin çıkarlarını korumak
için işbirlikçi oligarşi her türlü yasa
ve insan haklarını bir kenara bırakarak,
dizginsiz bir saldırı sürdürdüğü bir
sürecin önemli halkalarından birini de
hapishaneler oluşturuyordu. On binlerce devrimci, yurtsever, ilericiyi hapishane denilen toplama kamplarına
doldurdular. Yasa ve kuralın olmadığı,
beş kişinin dudakları arasında çıkan
her sözcüğün "yasa" kabul edildiği
bir ülkede hapishanede insan hakları
aramak, çölde su aramak kadar boştu.
İşte hapishaneler mücadelesinin
tarihi; katliamlar ve direnişler…
Hapishaneler katliam ve direnişlerle anılırken, firarlarla da, yani
Özgür Tutsakların Özgürlük Eylemleriyle de gündeme geldi sık
sık. Bunlardan oligarşi açısından
en sarsıcısı ise hiç kuşkusuz Dayı'nın firarıydı. 1989'un Ekim
ayıydı. Oligarşinin hala çözemediği
bir gündü Dayı’nın Özgürlük Eyleminin olduğu gün. Dayı yürüdü
dört duvar arasında özgürlüğe doğru. Çözemiyordu düşman, nasıl
olurdu, çok güvenlikli hapishanelerinden elini kolunu sallayarak
nasıl çıkabilmişti.
Firarından sonra okunması için Dayı
bir dilekçe yazıyordu, dilekçede şöyle
diyordu, "Özgürlük kimseye bahşedilmez, kazanılır. Biz özgürlüğü kazanma
savaşımının içinde olacağız." Yine
İzmir Buca Hapishanesi’nden bir özgürlük eylemi daha gerçekleşti. Düşmanın aklının ucundan bile geçmeyen,
burada kuş bile uçmaz dediği hapishaneden, Cepheli dört tutsak daha özgürlük
eylemlerini gerçekleştiriyorlar. Özgürlüklerine kavuşuyor Cepheli tutsaklar.
Normal görüş kapısından ziyaretçilerin
kartını göstererek çıkmışlardı. Akşam
sayımında anlamamıştı gardiyan, çünkü
yoldaşları gardiyanların anlamamalarını
sağlamışlardı. Düşman çok şaşkındı,
nasıl olur da güvenlik önlemlerine rağmen kaçabilirler, olmaz diyordu, inanmamıştı.

YARATICILIK VE
CÜRET
Hapishanelerde özgürlük eylemleri bedel ödemeyi gerektirir.
Özgürlük cürettir, yaratıcılıktır.
Her Cepheli tutsağın özlemidir
aynı zamanda. Özgür Tutsaklar
hiçbir zaman koşullara teslim olmamıştır. Her zaman özgürlük eyleminin koşullarını yaratma hedefi
vardır beyninde. Bunlardan birisi de
tünel kazmaktır. İzmir Buca Hapishanesi’nde, Bergama Hapishanesi’nde tüneller patlasa da, hiçbir zaman tutsaklar
çaresiz kalmadılar.

ÖZGÜRLÜK
EYLEMLERİ
Özgürlük
Kimseye
Bahşedilmez,
Kazanılır (Dayı)
Firar eden tutsaklar özgürlük koşullarını kendileri yaratmıştı. Kimsenin
aklının ucundan bile geçmeyen eylemler yapıldı. Dayı'nın öncülüğü, yaratıcılığı, kararlılığı ve ısrarı sonucunda
çok sayıda savaşçı ve kadroların dışarıya firarla çıkması sağlanmıştır.
Dayı bu konuda kesin bir kararlılık
ve ısrar içindeydi. Bu ısrarını tüm
kadrolara da mal etmiştir.
Hapishaneler, oligarşi ile devrimci
tutsaklar arasında kavganın en sıcak
halkalarından biri olmuştur. Dayı'nın
öncülüğünde başlayan firarların intikamını almak için saldırıyordu düşman.
Buca Hapishanesi’nden Ali Rıza Komutanla birlikte 4 devrimci tutsağın
firar etmesinin ardından oligarşi, 21
Eylül 1995’te İzmir Buca Hapishanesi’ne kiralık katilleri ile saldırdı. Saldırı
karşısında tutsaklar barikatlar kurarak

saatlerce direndiler.
Saldırıda Ali Rıza Komutanın firar
etmesine yardımcı olan Turan Kılıç
katledilmişti. Turan Kılıç'la birlikte 3
devrimci tutsak katledildi.
Dayı’nın öncülüğünde Özgür Tutsaklar için özgürlük, her Cepheli
tutsağın hakkıdır.
Emperyalizmin ve oligarşinin
hapishanelerinde tutsaklar faşizmin
saldırıları karşısında direnen oldular.
Teslim olmadılar. Emperyalizm ve
oligarşiye karşı bağımsızlık, demokrasi ve sosyalizm mücadelesini
sürdüren devrimcilerdi onlar. Bunun
için her Cepheli tutsağın hakkıdır
özgürlük. Özgür Tutsakları teslim
almaktaki amaç beyinleri teslim almaktı. Cepheli tutsaklar hiçbir saldırı
karşısında boyun eğmediler, teslim
olmadılar.
Cepheliler bu haklarını kullandılar.
Dayı'nın 1989 Ekim ayında oligarşinin hala çözemediği, bir özgürlük
eylemi gerçekleştirildi. Dayı kapıları
açmıştı, aralamıştı, öncülük ediyordu,
halkın önderiydi. “Siz bizi teslim alamazsınız, siz bizi yargılayamazsınız,
biz sizi yargılarız” diyordu mahkeme
salonlarında. Dayı'nın öncülüğünde
oligarşinin mahkemelerinde yargılanan
değil, yargılayan olmuştu Özgür Tutsaklar. Hapishane duvarlarını yıkmıştı
Dayı. Özgür Tutsakların özgürlüğe
koşmasıydı Dayı. "Bizim düşüncelerimizi, inançlarımızı asla teslim alamazsınız, saldırılarınız boşuna, siz ne
yaparsanız yapın, biz bu duvarları aşar
gideriz" diyorlardı.
Bugün aynı sözler yankılanıyor hapishane duvarlarında. F Tipi hücreler
değiştirmedi bu gerçeği.
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ABD Dışişleri Bakanı John Keryy’den Erdoğan’a Talimat:
GAZZE’YE GİTME!

HAYDİ AMERİKAN BESLEMESİ ERDOĞAN
ŞİMDİ GİT, GİDEBİLİRSEN GAZZE’YE!..
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İsrail’in “Mavi Marmara” gemisi
katliamından sonra geçen haftalarda
“özür” dilemesi ve tazminat ödemeyi
kabul etmesinin ardından, Başbakan
Erdoğan kendini ve partisini Orta
Doğu'da belirleyici bir güç ilan ediyordu ki, ABD cephesinden “o kadar
da değil” diyen bir gelişme yaşandı.
İsrail’in “özrü”nü fırsata dönüştürmeye çalışan Başbakan sıcağı sıcağına
Gazze’ye politik bir ziyaret planlamıştı. Ne var ki, ABD Dışişleri
Bakanı John Keryy yaptığı bir basın
toplantısı ile, Erdoğan’a “Gazze’ye
gitme” dedi. Tabii ki, bu çağrı Erdoğan ve taifesi için hiç de beklenen
bir çıkışma değildi. Çünkü bu açıklama ile kendisinin bir “fatih” olmayıp, ABD’nin bolca kullandığı adi
taşeronlarından biri olduğu ve haddini
bilmesi gerektiği sade bir dille hatırlatılmış oluyordu. ABD’nin yaptığı
çok çarpıcı bir davranıştır. Ancak,
Osmanlıca tabiri ile bizim ülkenin
“kapı itleri” için yüzlerine tükürülmesi
yağmur kabilinden sayıldığından, bu
“tenzirname”yi (azar) de halen utanmazca, allayıp pullamayı sürdürüyorlar. ABD'nin “tenzirname”si elbetteki anlamlı. Çünkü, İsrail’in
“özrü”nün arkasında Erdoğan’ın İsral’i “dize getirdiği” yaygaraları değil, ABD'nin sürece ilişkin çıkarları
doğrultusunda bizzat kendisinin planlı
müdahalesi vardı. Nedeni çok da bizim için önemli olmasa da, bu defa
ABD Erdoğan’ın her zamanki yaptığını, yani ABD’ye yaslanarak gelişmeleri istismar etmesine göz yummamış oldu. Ve dünya medyasının
gözü önünde açık biçimde Taşeron
Erdoğan’ın kulağını çekti.
Basına yansıyan açıklamalara
göre; ABD Dışişleri Bakanı John
Keryy, Erdoğan’a “Gazze’ye gitme,
ertelersen daha iyi olur” demişti...
Erdoğan ise ezile büzüle, “şık olmadı
keşke böyle bir açıklama yapmasaydı” şeklinde yanıt verdi. Bülent

Arınç ise “başbakanımız kimseden
emir almaz” minvalinde açıklamalar ile durumu kurtarmaya çalıştı. Gazetecilerin “Gazze ziyaretinin” akibetinin ne olacağını
ısrarla sorgulaması üzerine ise,
başbakan “ben zaten önceden
ertelemiştim” diyerek durumu
kendince kurtarmaya çalıştı.
Elbetteki yeni sömürge bir ülkenin başbakanı olan Erdoğan’ın,
ABD emperyalizminin belirleyiciliği karşısında ki “at oynatabilme” sınırlarının nereye varabileceği bellidir. Sömürge ülkelerin
taşeron hükümetleri, Emperyalistler karşısında haddini bilmek
zorundadır. Gazze ziyareti için Başbakan “ben zaten ertelemiştim” diyor. Doğrusunu da söyleyemiyor.
Halbu ki gene basına yansıdığı üzere;
“...Çünkü Kerry bunu aslında
görevi almasından beri Türkiye’ye
(iki hafta önce, 7 Nisan’da) ikinci
gelişinde de söylemişti, ama bunu
kamuoyu önünde değil, kapalı toplantıda yapmıştı. Bunu, aslında Gazze’ye nisan sonu-mayıs başı gitmeyi
düşünen Erdoğan’ın, 14 Nisan’da
geziyi ‘mayıs sonunda’ yapmayı planladığını söylemesi izlemişti. Yani Erdoğan, Gazze ziyaretini 16 Mayıs’ta
Beyaz Saray’da planlanan Obama
görüşmesi sonrasına bırakmış oluyordu.” (Murat Yetkin-Radikal)
Yani, kukla başbakan açıkca halkı
aldatmak için gene yalan söylüyordu.
Daha önceki ertelemesi de meğerse
ABD telkini ile olmuş ama onu da
gizlemiş. Yalan yalan üstüne. Erdoğan, İsrail’in bu "özrü" nü değerlendirip, Gazze’de zafer kazanmış komutan edasıyla Türkiye ve müslüman
halklar üzerinde etki yaratmak istiyordu. Filistin halkı üzerinden propaganda yapmak istiyordu.
Ama ABD buna izin vermedi.

Çünkü, İsral’in özür dilemesinde Erdoğan’ın bir başarısı yoktu. Amerika’nın Orta Doğu politikaları onu
gerektiriyordu. ABD adeta hem İsrail’e, Hemde AKP’ye bunu dayattı.
Sizin aranızdaki çekişmeler benim
politikalarımın önüne geçemez dedi.
Barışacaksınız dedi ve barıştırdı. İsrail’e “özür dileyeceksin” dedi. Türkiye’ye de bunun üzerinden propaganda yapmana izin vermem dedi.
Gene basına yansıdığı üzere; “Netanyahu’nun özründe Obama’nın
yeni dışişleri bakanı John Kerry ve
perde gerisinde bütün diplomasiyi
yürüten Orta Doğu Koordinatörü
Phil Gordon’un büyük payı oldu.”
(Murat Yetkin-Radikal)
İsrail ile AKP hükümeti arasındaki
“kavga”da, “barış”da ancak ABD’nin
politikalarına hizmet ettiği oranda
sürebilir. Nitekim Türkiye-İsrail arasında süren “dalaş” üzerinden Başbakan Erdoğan’ı “Arap Baharı” demagojisi ile Tunus, Mısır, Libya ve
diğer Arap ülke halklarını kandırmak
için kullanmıştır.
Bugün artık Tayyip Erdoğan’ın
Orta Doğu’da maşa olarak kullanıldığı
ayyuka çıkmıştır. Amerika’nın çıkarları İsrail’le Türkiye’nin dalaşmasında değil, ittifak yapmasındadır.
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Tayyip Erdoğan, İsrail’in Amerika’nın dayatması ile
yapıtığı özürü daha önce olduğu gibi kullanmak istedi.
Adeta Tayyip Erdoğan’a uşakları olduğunu hatırlattılar.
Orta Doğu’nun sahibinin kim olduğunu hatırlattılar.
Ancak benim izin verdiğim kadar konuşabilirsin dediler.
Hem de bunu öyle bir göstere göstere yaptılar ki, Dışileri
Bakanı aracılığıyla Başbakana talimat verdiler.
Erdoğan’ın “şık olmadı” dediği, diplomasi dışı bu
direktif basit bir nezaketsizlik değildi: Erdoğan’a uşak
olduğu, izin vermedikleri taktirde hiçbir yere adımını
dahi atamayacaklarını hatırlattılar. Kimin adına başbakanlık
yaptığını hatırlattılar.
Ortaya çıkan tablo yeni sömürge bir ülkede hükümetlerin kimin hükümeti olduğunu, başbakanların kimin
adına başbakanlık yaptığını çok çarpıcı şekilde ortaya
koymuştur.
Yeni sömürge ülkelerin hükümetleri, başbakanları
emperyalistlerin çıkarlarının temsilcileridirler.
Başbakan Erdoğan’ın ülkemizde halka karşı tavırlarına
bakın. Ali kıran baş kesendir. Sözünün üzerine söz
söyleyen yok. Ne derse o oluyur. Halka yönelik her
türlü saldırılar kanun gibi yerine getiriliyor, yasa, hukuk,
kanun hiçbiri işe yaramıyor. Ama aynı Erdoğan’a
Amerikan Dışişleri Bakanı “Gazze’ye gitmeni istemiyoruz”
diye talimat veriyor.
Erdoğan ne cevap veriyor buna; “şık olmadı. Ne
gerek vardı böyle bir açıklamaya. Zaten Amerika’ya gidince bunları orda konuşulurdu...”
Ne oldu Ali kıran baş kesen Erdoğan’a... Düşünün
Keryy’in söylediklerinin onda birini AKP’nin kendi bakanları söyleseydi sonu ne olurdu? Bırakın böyle bir
şey söylemeyi, Erdoğan’ın yaptığı bir açıklamaya itiraz
bile edemezler...
İşte uşaklık böyledir. Amerika’ya uşaklık yapan Erdoğan ülkemizde aslan kesiliyor.
Halkı aşağılıyor, halkı azarlıyor, ülkemizde ağzından
çıkan her kelime padişah fermanı gibi...
Erdoğan bu rolünü dışarda da sürdürmek istiyordu.
Amerika “höd” dedi. Orda dur. Kafana göre hareket
edemezsin. Ben izin verdiğim kadar konuşabilirsin,
benim izin verdiğim yerlere, benim istediğim zaman gidebilirsin dedi.
Yeni sömürgecilik ilişkileri böyledir. Hükümetler
emperyalistlerin çıkarlarını korumak için vardır. Onlar
adına ülkeyi yönetirler. Onların çıkarlarına aykırı hareket
edemezler.
Hayır öyle değil diyorsa Erdoğan: HAYDİ GİT O
ZAMAN GAZZE’YE GİDEBİLİRSEN...
ANCAK HALKA KARŞI AMERİKA’NIN UŞAKLIĞINI YAPMASINI BİLİRSİNİZ. 60 BİN POLİSİ İSTANBUL’A YIĞMASINI BİLİRSİNİZ. HALKI TAKSİM’E SOKMAMAK İÇİN TERÖR ESTİRMESİNİ
BİLİRSİNİZ.

Korkuyorlar Korkularını
Daha da Büyüteceğiz!
25 Nisan günü Bahçelievler Özgürlükler Derneği
çalışanı Baran Katar'ın kaçırılmasını protesto etmek
amacıyla Bahçelievler Özgürlükler Derneği tarafından
eylem yapıldı.
Yürüyüş esnasında yapılan ajitasyonlarla AKP'nin
işkenceci polisleri teşhir edildi. 21 kişinin katıldığı
eylemde okunan açıklamada, “Baran Katar 25 Nisan
günü saat 9.30 civarında Pazar Pazarı Yolu üzerinde
yürürken AKP'nin işkenceci polisleri tarafından işkenceyle kaçırılıp gözaltına alınmıştır. AKP'nin işkenceci
polisleri insanları korkutmak, halkı sindirmek amaçlı
devrimcilere saldırıyor. AKP korkuyor, korktukça saldırıyor. Korkusu 550 bin yüreğin Bakırköy Pazar Alanı’nda hep bir ağızdan “Yaşasın Tam Bağımsız Türkiye”
demesidir. Korkusu tüm saldırılarına rağmen bizlere
baş eğdirememesidir” denildi.

Yürüyüş Dergisi
Gönüllerdeki Umudun Sesi
Zonguldak'da Yürüyüş dergisinin 360 ve 361 sayıları
halka ulaştırıldı. Toplam 35 dergi dağıtımı yapılırken, 3.
Tam Bağımsız Türkiye konserine ilişkin halkın görüşleri
alındı. Yapılan sohbetlerde, kimileri gördüğü bu büyük
halk korosu karşısında şaşırırken, kimileri hafızalarından
silinmekte olan halkın gücünün yüreklerinde ve zihinlerinde
yeniden hayat bulduğunu aslında ne kadar güçlü olduğumuzu fark ettiklerini ifade ettiler ve bir dahaki büyük
halk konserinde yine orada olacaklarını dile getirdiler.
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Yürüyüş Dergisi
Muhabiri Dilek Aslan
Serbest Bırakılsın
30 Nisan 2013 günü saat 16.30’da muhabirimiz
Dilek Aslan Mecidiyeköy'de AKP'nin işkenceci, katil
siyasi şube polisleri tarafından işkence yapılarak
kaçırıldı. Dün İrfan Ağdaş’ı katleden, Ferhat Gerçek’i
vuran ve sakat bırakan AKP şimdi de muhabirimiz
Dilek Arslan’ı güpegündüz sokak ortasında işkenceyle
kaçırdı. Muhabirimiz Dilek Aslan İstanbul Emniyet
Müdürlüğü VATAN işkence merkezinde gözaltında
tutulmakta ve gizlilik kararı var bahanesiyle avukatlarıyla
görüştürülmemektedir. Arkadaşımızın başına gelecek
her şeyden AKP iktidarı ve onun işkenceci polisleri
sorumludur ve hesabını verecektir. AKP iktidarına sesleniyoruz! Çabalarınız boşunadır, gerçeklerin sesi Yürüyüş'ü susturamayacaksınız.
Not: Muhabirimiz Dilek Aslan 3 Mayıs günü çırkarıldığı mahkemece adli kontrol ve yurtdışı yasağı
ile serbest bırakıldı.
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SURİYE’DE KİMYASAL SİLAH YALANIYLA
EMPERYALİST MÜDAHALEYE ZEMİN
YARATILIYOR! İZİN VERMEYELİM!..
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Suriye’nin Dostları adı altında İstanbul’da 20 Nisan 2013 tarihinde
toplantı yapıldı.Yapılan toplantıya,
ABD, İngiltere, Katar, Suudi Arabistan, Ürdün, Mısır, BAE, İtalya,
Almanya, Fransa ve Türkiye dışişleri
bakanları ile kendilerini “Suriye
Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal
Koalisyonu” olarak ifade eden işbirlikçiler katıldılar. Emperyalistler
ve işbirlikçileri halkların dostu değil
düşmanıdır.
“AA’nın haberine göre, toplantının ardından, Dışişleri Bakanı Davutoğlu, ABD Dışişleri Bakanı John
Kerry ve SMDK Başkanı Muaz elHatip, ortak basın toplantısı düzenledi.
Davutoğlu, ‘Ulusal Koalisyonu,
Suriye’nin geleceği konusundaki
vizyonlarını ortaya koymaktalar.
Bütün Suriyeliler’in eşit olarak hür
bir şekilde yaşadığı bir vizyon çerçevesi çizdiler. Bunu sizinle paylaşacağız.’ dedi.”
Öncelikle Suriye ulusal konseyi
ulusal değil emperyalizmin eğittiği
ve desteklediği bizzat finansmanıyla
savaştırdığı emperyalizmin işbirlikçileri ve tetikçileridirler. Bunları da
meşrulaştırmak için Suriye’nin ulusal
konseyi vb gibi isimler adı altında
gerçek yüzlerini gizlemeye çalışıyorlar. Hangi ismi kullanırlarsa kullansınlar hangi sıfatlara bürünürlerse
bürünsünler işbirlikçilik ve tetikçilikten başka bir sıfatla anılmıyorlar
ve anılmayacaklar da. Zaten Suriye
ve Suriye halkları ile de bir ilişkileri,
bağları ve örgütlülükleri yoktur.
“John Kerry, Suriye’de siyasi ve
barışçıl bir çözüme öncelik verilmesinin yanı sıra tüm yardımların
Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler
Ulusal Koalisyonu bünyesinde faaliyet gösteren Yüksek Askeri Konsey
aracılığıyla yapılması hususunda
anlaştıklarını da söyledi. Kerry, şöyle

dedi:
“Cenevre Bildirisi çerçevesinde müzakerelere
ulaşmayı ümit ediyoruz.
Eğer bu gerçekleşmezse, hepimiz muhalefete desteğimizi
sürdürmekte kararlıyız ve
bunun ne yönde bir destek
olacağı konusunda önümüzdeki günlerde yeni açıklamalar yapabiliriz.’’
John Kerry hem barışçıl süreci
savunduğunu iddia edecek hem de
Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler
Ulusal Koalisyonu bünyesinde faaliyet gösteren yüksek askeri konseye
123 milyon dolar askeri yardım da
bulunma sözü verecek. Yani Suriye’de
ne kadar kan dökersem ne kadar
yakar yıkarsam ve güçten düşürerek
kendime ne kadar bağımlı hale getirsem hesaplarıyla hareket ediyor.
Emperyalizm ve işbirlikçiler Suriye’deki işgalci ve katliamcı yüzlerini
gizlemek için; Suriye’ye “Barış, özgürlük ve demokrasi” getirmek Suriyelileri Esad gibi bir ‘diktatör’den
kurtarmakmış. Esas kırmızı çizgileri
ise nükleer silahları kullanma tehlikesi
imiş. Yani Amerika nükleer silahlara
sahip olabilir istediği zaman da kullanabilir. Hiroşimalar’ı, Negazakiler’i
atom bomlarıyla bombalayabilir. İsrail’de nükleer silahlara sahip olabilir
ve istediği zaman da kullanabilir.
Gazze’yi fosfor bombalarıyla bombalayıp binlerce Filistinli’yi katledebilir. Ama nükleer silahı olmayan
ve bu silahlara sahip olma çabası
içerisinde olmayan ülkeleri nükleer
silah yalanlarıyla barış, özgürlük ve
demokrasi demagojileriyle işgal ederek yer altı ve yerüstü zenginliklerine
el koyabilirler. Buna karşı çıkanları
da terörist ve diktatörlükle itham
ederek işgal ve ilhaklarına gerekçe
yapabilirler. Ülkeyi tekellerin yağma
ve talanına açarak enerji kaynaklarının

kontrolünü ele geçirerek halkaları
açlığa ve yoksulluğa mahkûm etmektir. Suriye’deki kimyasal silahları
kontrol etmek ve denetlemek bahanesiyle müdahale ve işgal hazırlıkları
yapıyor. Bunda da daha önce Irak’ta
yaptıkları gibi kimyasal silahları bahane ediyorlar. İkinci yalanları ise
katliamları engellemek barış ve özgürlükleri getirerek diktatörlüğe son
vermektir. Bunu da daha önce Irak’ta
görmüştük. Eğer katliamları engellenecekse, barış ve özgürlük sağlanacaksa bu sadece ve sadece Suriye
halklarının tasarrufundadır. Emperyalizm kanlı tarihini unutturamaz er
geç dünya halklarına hesap verecektir.
Suriye’nin dostları grubu denilen
bu işgalci, işbirlikçi ve uşak ülkeler
Suriye halklarının düşmanlarıdır. Suriye’de dökülen her damla kanda,
ölen tüm canlardan, yağmalanan zenginliklerden, ve yakılan yıkılan tarihi
ve kültürel varlıklardan da sorumludurlar. Suriye’nin dostları adı altında
toplanan bu ülkeler Suriye’ye düşman
olan bu ülkelerin hiçbirinin ne bölgeye
ne de Suriye’ye demokrasi barış ve
özgürlükler getiremeyeceği açıktır.
Suriye halkı kendi sorunlarını
kendisi çözecek güce sahiptir. Ne
emperyalizmin müdahalelerine ne
de çözümlerine ihtiyaçları yoktur.
KAHROLSUN
EMPERYALİZM!
EMPERYALİZM
YENİLENECEK DİRENEN
HALKLAR KAZANACAK!
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AKP’nin Hasta Tutsak Politikası
Zamana Yayılan İdamdır!

Hasta Tutsak Mete Diş’i AKP’nin
Zulüm Hücrelerinden Çekip Alacağız!
 On Yıllık AKP İktidarında
1734 Tutuklu ve Hükümlü
Hayatını Kaybetti
 300 Tutuklu
Hapishanelerde Ölümü
Bekliyor
 Mete Diş’i Zulmün
Hücrelerinde
Bırakmayacağız!
 Güler Zere’yi, Yasemin
Karadağ’ı, İbrahim Çınar’ı
Nasıl Aldıysak,
 Ali Yıldız’ı Kontrgerilla
Devletinin Toplu
Mezarlarından Nasıl
Çıkarttıysak,
 Mete Dişi de Zulmün
Elinden Çekip Alacağız!
Emperyalizmin ve işbirlikçi faşist
iktidarların, ülkesinin bağımsızlığı
ve halkının kurtuluşu için mücadele
eden devrimcilere ve örgütlere yönelik
saldırılarında hapishanelerin özel ve
ayrı bir yeri vardır. Ülkemizde, dünyanın çeşitli hapishanelerinde bugüne
kadar emperyalizmin ve oligarşilerin
saldırı politikaları ve tecrit işkencesi
sonucu yüzlerce tutsak hayatını kaybetti. Hapishanelerde şu anda tecritten
kaynaklanan yüzlerce hasta tutsak
var. Güler Zere gibi tedavisi yapılmayarak katledilen yüzlerce tutsak
Adalet Bakanlığı kayıtlarında “eceliyle öldü” diye geçiyor.
Tecrit ve hastalık, iç içe geçmiş
iki kavramdır. Tecrit Sürdükçe, Hastalıklar Artacak, Ölümler Devam
Edecektir. Hapishanelerde her türlü
hastalık ve kanser artık “normal”
hale geldi. Hapishanelerdeki tecrit

baskı, işkence ve hak ihlalleri arttı.
AKP politikaları ve tecrit yüzlerce
can aldı ve almaya devam ediyor.
Sağlıksız koşullar tutsakları hasta
ediyor. İşkencenin, sürgünün, onursuz aramanın, yasakların, haberleşme, iletişim, bilgilenme ve daha onlarca temel hakkın gasp edildiği hapishanelerde hasta tutsaklar tedavileri
engellenerek ölüme mahkum ediliyorlar.
AİHM’e şikayet edilen 47 ülke
arasında ikinciliği ve hak ihlalleri
konusunda birinciliği elinde bulunduran AKP faşizminin “reform” diye
sunduğu 3. ve 4. Yargı paketi tutsaklara daha fazla baskı ve yasaktan
başka bir şey getirmedi. Adalet Bakanı Sadullah Ergin, Birgün gazetesinde, Seda Şimşek imzasıyla yayınlanan 4. yargı paketi konulu röportajda “... ağır bir hastalık veya
sakatlık nedeniyle ceza infaz kurumu
şartlarında hayatını yalnız devam
ettirememesi halinde de infaz ertelenebilecek. Cezaevlerimizde bu
durumda 300 civarında hükümlü ve
tutuklu var. Bunların bir kısmını biz
biberonla besliyoruz ama tahliye
edemiyoruz, yasa uygun olmadığı
için yapılamıyordu. Yasadaki şartlara
uygun raporları almaları halinde,
bu durumda olan kişilerin infazları
ertelenebilecek” diyordu.
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Hasta Tutsakların
Katili AKP’dir!
politikasının uygulanmasından bu
yana hastalıktan dolayı yaşamını yitiren tutsakların sayısında büyük artış
oldu.
AKP’nin iktidara geldiği 2002’den
bu yana, Türkiye hapishanelerinde,
her geçen gün bir yenisi eklenerek

Peki o zaman en azından yasa
çıktığı günden beri neden tahliye etmiyorsunuz ölümcül hastalık olan kansere yakalanan tutukluları? Neden tahliye etmiyorsunuz Mete Diş’i? AKP’nin
en iyi yaptığı şey yalan ve demagojidir.
Hapishanelerdeki hasta tutsakların cezasının ertelenmesini öngören kanunun
kabul edildiği gün hapishanelerde 309
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hasta tutuklu ve hükümlü ölüm kalım
savaşı veriyordu.
Yargı paketlerindeki hasta tutuklularla ilgili maddeler devrimci tutuklular için geçerli değildir. AKP,
4. Yargı Paketi’nde hasta tutuklularla
ilgili yaptığı düzenlemede devrimci
tutsaklara kinini ve nefretini ortaya
koymuştur. Devrimci tutsakları ‘terör
suçundan içeride olanlar’ ve ‘toplum
için tehlike oluşturabilecek’ tutuklular statüsünde nitelendirerek bu
yasadan yararlanmalarını engellemiştir.

Hasta Tutsakları Kanser
Değil AKP Öldürüyor!
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Kanser hastası birçok tutuklu veya
hükümlüye “hapishanede kalabilir”
raporu veriliyor. Bunun tercümesi
“HAPİSHANEDE ÖLEBİLİR”dir.
Yani kanserin hapishanenin revirinde
tedavi edilebileceğini söylüyorlar.
Hastanelere kemoterapi için ring aracıyla götürülüyorlar. Hasta tutsaklarla
ilgili yasa maddesine göre, infazın
ertelenmesi için, tam teşekküllü hastanelerin “hasta tutsağın hiçbir koşul altında cezaevinde kalmayacağı” yönündeki sağlık raporları yetmiyor. Rapor’un Adli Tıp Kurumu’nun onaylanması gerekiyor. Adli
Tıp Kurumu‘nun AKP’nin talimatlarıyla karar veren, devrimci düşmanı
bir kurum olduğunu Güler Zere için
verilen kararlardan çok iyi biliyoruz.
Adli Tıp Kurumu’nun onay zorunluluğunun olması, hasta devrimci
tutsaklar bu yasadan yararlanamayacak demektir. Öyle de olmuştur.
Olmaya da devam ediyor. Çetecilere,
mafyacılara en hızlı şekilde işleyen
bürokrasi, yasalar devrimci tutsaklara
gelince işlemiyor. Adli Tıp başta olmak üzere, AKP iktidarının ve devletin tüm ilgili kurumları Türkiye
hapishanelerinde insanlık dışı uygulamaların mimarıdır.

Hasta Tutsakların Ölüm
Sebebi Kanser Değil,
Tecrittir
Dışarıdayken sağlık sorunları olan
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veya hapishanede hastalanan tutsakların, tecrit koşullarında sağlık sorunları daha da ağırlaşıyor. Adalet
Bakanı Sadullah Ergin’in açıklamalarına göre, 24 Mayıs 2012 tarihi itibarıyla, ceza infaz kurumlarında kanser hastası sayısı 49 idi. AKP’nin
intikam hırsı tutsakları öldürdü.
AKP faşizminin tedavisini engelleyerek hapishanelerde öldürdüğü
tutsaklardan sadece birkaçını saymak
bile AKP’nin devrimci düşmanlığını
ve sınıf kinini gösteriyor.
Kanser hastası olduğuna ve hapishane koşullarında bu hastalığın
tedavisinin mümkün olmadığına,
“ölüm eşiğinde” olduğuna dair TTB
uyarı ve raporlarına rağmen Güler
Zere erken tahliye edilmeyerek yaşam
hakkı gasp edildi. 6 Mayıs 2010 tarihinde hayatını kaybetti. AKP, Güler
Zere’yi tedavisini serbest bırakılmasını geciktirerek katletti. Güler’in
ölüm sebebi kanser değil, tecrittir.
Tecriti uygulayan AKP’dir!
30 kez mide ameliyatı geçiren ve
cilt kanseri olan İsmet Ablak tahliye
edilmedi ve Erzurum’da tedavi gördüğü hastanenin mahkum koğuşunda
hayatını kaybetti.
17 yaşındaki Abdullah Akçay
tahliye edilmedi ve 2010 yılında Okmeydanı Hastanesi’nde oluşturulan
tutuklu koğuşunda kan kanserinden
yaşamını yitirdi.
Metris Cezaevi’nde ileri evre karaciğer kanseri tanısı konulan inşaat
işçisi Muhlis Barut, ailesi ile vedalaşmak için son günlerini dışarıda
geçirmek istemesine rağmen tahliye
edilmedi. 9 Eylül 2012 günü hayatını
kaybetti.
Yine, gırtlak kanseri olan Hacı
Nasır, 21 Mart 2013 günü Haseki
Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin
mahkum koğuşunda hayatını kaybetti.
Makineye bağlı bir şekilde tutulan
ve bitkisel hayatta olan Nasır’ın serbest bırakılması için mahkemeye ve
Cumhurbaşkanlığı’na başvuru yapıldı.
Ancak işlemler tamamlanana kadar
Hacı Nasır hayatını kaybetti.
Akciğer kanseri olan Şahabettin
Yücel Numune Hastanesi’nde yaşa-

mını yitirdi. Yücel de tedavi gördüğü
sırada Adli Tıp Kurumu’na başvurdu,
ancak kurumun rapor vermedi.
İzmir 1 No’lu F Tipi Cezaevi’nde
kalan Siroz hastası Ümit Aydın hapishanede kalamayacağına dair
birçok raporu olmasına rağmen
tahliye edilmiyor.
AKP, tutsakları ölüm aşamasına
geldiğinde tahliye ediyor. Adnan Uysal adli tutuklu, 2010 yılında Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından
serbest bırakıldı. Uysal 2 yıl sonra
yaşamını yitirdi. Lenf kanserine yakalandıktan sonra 2010 yılında serbest
bırakılan Nurettin Soysal da Nisan
2012’de yaşamını yitirdi.
Hayatını kaybeden hasta tutuklular
ve yakınları Adalet Bakanlığı’na,
TBMM İnsan Hakları Komisyonu’na,
Başbakanlığa ve Cumhurbaşkanlığına, tedavilerinin dışarıda sürme talebinde bulunmalarına rağmen tahliye
edilmediler.

Hapishanelerde Son On
Yılda Ölen 1734 Kişinin
Katili DEVLETTİR!
Çeşitli kurumların hapishane raporlarına göre Türkiye hapishanelerinde 230’u ağır hasta olmak üzere
411 hasta tutuklu var. Ağır hastalardan
181’i yaşamla ölüm arasında ve
acilen tedavi edilmesi gerekiyor. Sağlık durumları gün geçtikçe daha da
kritikleşen 181 hastanın, hapishane
koşullarında tedavisi mümkün olmamasına rağmen, sözde 4. Yargı
Paketi ile hasta tutukluların infazlarının erteleneceğini söyleyen AKP
iktidarı onları tahliye etmiyor.
2002-2012 yılları arasında hayatını
kaybeden hükümlü ve tutuklu sayısının 1734.
CHP Tunceli Milletvekili Hüseyin
Aygün’ün soru önergesine, Adalet
Bakanı Sadullah Ergin, 18 Temmuz
2012 tarihinde verdiği bilgiye göre;
2002 yılında 89, 2003’de 163,
2004’de 54, 2005’de 59, 2006’da
157, 2007’de 176, 2008’de 211,
2009’da 196, 2010’da 252, 2011’de
ise 268, 2012’in Temmuz ayına ka-
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dar 109 tutuklu cezaevinde öldü.

hak ihlallerini anlattı.

AKP Şimdi de Kanser
Hastası Tutsak METE
DİŞ’i Öldürmek İstiyor!

Mete Tutuklandığında
Sağlıklıydı Tutsaklık
Koşullarında Kanser
Oldu Hastalık F Tipi
Hapishanelerin ve
Tecritin Yarattığı
Bir Sonuçtur

AKP, devrimcilere, kendisine muhalif olan herkese ve her sese karşı
ölüm istiyor. AKP’nin hasta tutsakların tedavilerini engelleyerek “sessiz
imha”yla katletme politikası sürüyor.
AKP bir çok kez idamı savunduğunu
açıkça söylemiştir. Yasalarda idam
yok ama AKP’nin hasta tutsak politikası tutsakları zamana yayılan idamdır. İşkencede, sokakta öldüremediği
devrimci tutsakları tecritle ve tedavilerini engelleyerek öldürüyor. Güler
Zere’yi, İsmet Ablak’ı, Abdullah Akçay’ı, Şahabettin Yücel’i, Muhlis
Batur’u, Adnan Uysal’ı , Hacı Nasır’ı
ve daha onlarca hasta tutsağı katleden
AKP iktidarı şimdi de Mete Diş’i
öldürmeye çalışıyor.
Mete Diş, 25 yaşında, Galata
Kulesi’ne 19-22 Aralık katliamlarını
protesto eden bir pankart astığı için,
DHKP-C örgütüne üyelik iddiasıyla,
2.5 yıldır Kandıra 1 No’lu F Tipi
Hapishanesi’nde tutuklu. Mete Diş‘e,
yoğun ağrı şikayetiyle götürüldüğü
hastanede testis kanseri teşhisi konuldu ve acilen ameliyat edildi. 20
günde bir Kartal Devlet Hastanesi’ne
kemoterapiye götürüldü. Kemoterapi,
ağır geçen ve ciddi yan etkileri olan,
metabolizmayı ve bağışıklık sistemini
zayıf düşüren bir tedavi yöntemi olmasına rağmen Maltepe Hapishanesi’nde tek kişilik hücreye konuldu.
Günde sadece bir saat havalandırmaya
çıkarıldı. Hücresinde zaman zaman
bayılan Mete Diş’e bu durumda yardım edecek kimse yoktu.
Maltepe’de tek başına sağlıksız
bir hücrede tutulan, tedavisi aksatılan
Mete Diş, hapishanedeki kötü koşulları protesto etmek ve Kandıra
Cezaevi’ne geri gönderilmek için 22
Mart’ta açlık grevine girdi. Eylemin
ardından Kandıra’ya nakledilen Mete
Diş, avukatlarına bir mektup yazarak,
kendisine kanser teşhisi konulmasının
ardından hasta mahpuslara devletin
reva gördüğü muameleyi ve yaşadığı

Mete Diş, 5 Mart’ta ameliyat oldu.
Mete Diş’in hapse girdiğinde 23 yaşında sağlıklı bir genç olduğunu, hapishane koşulları nedeniyle kanser
hastalığına yakalandığını belirten Mete’nin avukatları, İstanbul 12. Ağır
Ceza Mahkemesi’ne müvekkillerinin
tahliyesini istediler. Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin, Mete’nin
testis kanseri olduğuna ve bu kanserin
yayılmaya müsait bir tümör türü olduğuna dair verdiği raporu mahkemeye
verdiler. “Kemoterapi çok ağır bir
tedavi, iyi bir bakım ve düzgün bir
tedavi gerekiyor. Ancak Mete günde
yalnız bir saat havalandırmaya çıkabiliyor, Maltepe Cezaevi’nde tek başına
kalıyor. Zaten suçlamalara baktığımızda, Mete Diş’in tahliye edilmemesi
için hiçbir neden yok” dediler.
Mete Diş de mahkemede kendisini
hasta edenin tecrit koşulları olduğunu
belirterek dışarıda tedavi olmak için
tahliyesini talep etti. “Bana testis
kanseri teşhisi kondu, Kartal Eğitim
ve Araştırma Hastanesi’nde kemoterapi tedavisi görüyorum. Tedavim
nedeniyle, Kandıra’dan Maltepe Hapishanesi’ne gönderildim, tek kişilik
hücreye konuldum. Koşullarım insani
değil, sık sık bayılıyorum. Hapishanelerde benim gibi pek çok hasta
tutsak var. Benden önce Güler Zere
gibi nice insanlar ölüme gönderildi
hapishanelerde, ben ölmekten korkmuyorum. F Tipi tecridi insanları
hasta ediyor, öldürüyor, kaldırılmasını
talep ediyorum” dedi.
Avukatların ve Mete Diş’in talebi
“Suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut
delil durumu, üzerine atılı suçun
CMK 100. Maddesinde sayılı katalog
suçlardan olması” gerekçe gösterilerek reddedildi. Yani, özcesi, Mete’nin ölüme terk edilmesine karar

verildi. 19 Mart’taki duruşmada hastane raporuna ve cezasının büyük
bir kısmını yatmış olmasına rağmen
Mete’nin Adli Tıp Kurumu’na sevk
edilmesine karar verildi.

Tutsaklarını
Sahiplenmek, Bir Halk
İçin de, Sol İçin de Bir
Onur Sorunudur
Bir Görevdir
Hasta tutsakları ancak dayanışma
ve sahiplenme ile yaşatabiliriz. Biz
hasta tutsaklarımız için AKP faşizminden merhamet değil, af değil, haklarımızı istiyoruz, adalet istiyoruz.
Hasta tutsaklar sorunu, tecritin bir
sonucudur. Bu nedenle hasta tutsakların
tedavisi ve özgürlükleri sorunu, tecritten koparılarak ele alınamaz. Mete
Diş ve hasta tutsakları yaşatmak için;
katleden, kaybeden, tutsak eden ve
her fırsatta sınıf kinini kusan AKP
faşizmine karşı ısrarlı ve kararlı bir
mücadele vermek zorundayız.
Tecrite karşı verdiğimiz mücadele
gibi, Güler Zere’yi ve hasta yoldaşlarımızı zulmün elinden çekip almak
için, Ali Yıldız’ın kayıp mezarını
bulmak için, kaybedilen yoldaşımız
Ayhan Efeoğlu’nu mezarsız bırakmamak için verdiğimiz mücadele
gibi bir mücadeleyle başarabiliriz.
Türkiye faşizminin tecrit politikasına karşı 122 şehitle 7 yıl boyunca
her gün ölerek direndik. Güler Zere’yi
“Birimiz hepimiz için, hepimiz birimiz için” diyerek aylarca süren
mücadelemizden sonra zulmün elinden aldık ve yoldaşımızın son günlerini aramızda geçirmesini sağladık.
Ardından Yasemin Karadağ ve İbrahim Çınar yoldaşlarımızı da zulmün
elinden çekip aldık.
Güler; düzenin ‘merhametiyle değil, mücadelenin gücüyle tahliye edildi. Mete Diş’i de mücadelemizin gücüyle çıkarıp dışarıda tedavisini yaptırabiliriz.
Birleştik, Direndik, Sahiplendik
ve Kazandık. Mete Diş İçin De
Birleşip Kazanacağız! Güler Zere’yi aldığımız gibi zulmün elinden
çekip alacağız!
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Yürüyüş: Hastalığın Nedir, Bize
Kısaca Bahseder misin?
Mete Diş: Testis bölgesinde kötü
huylu bir tümör var. Vücuda yayılma
ihtimali de olduğunu söyledi doktorlar. Yani testis kanseri.
Yürüyüş: Kanser Olduğun Nasıl
Ortaya Çıktı?
Mete Diş: Hücre içerisinde şiddetli ağrılar yaşıyordum. Aralık ayı
sonlarında bu ağrılar giderek arttı
ve günlük yaşamımı olumsuz halde
etkilemeye başladı. Bunun için revire
çıktım. Doktor ilaç verip göndermek
istedi her zaman olduğu gibi fakat
ben ısrarla hastaneye sevk isteyince
kabul etti.
Kocaeli Devlet Seka Hastenesi'ne
gittiğimde doktor ilk başta korkacak
bir şeyin olmadığını söyledi. Fakat
yapılan diğer muayenelerde kanser
olduğum ortaya çıktı. Aslında
bu rahatsızlığım rastlantı üzerine bulundu ve tabiki birazda
benim sevk için ısrar etmem
sayesinde.
Yürüyüş: Sonrasında Neler Yaşadın?
Mete Diş: Ameliyat oldum... Tek testisimi aldılar
ve bir süre bekledim. çıkan
patoloji sonuçlarında her şey

kesinleşmiş oldu ve artık kemoterapi
tedavi sürecine geçtik. Kocaeli'ndeki
üniversite hastanesinde mahkum
koğuşu olmadığı için İstanbul Kartal
Eğitim ve Araştırma Hastanesine
sevk edildim.
Orada Jandarmanın keyfi ve insani olmayan yaklaşımlarıyla karşı
karşıya kaldım. En insani ihtiyacım
bile engellendi. Henüz tedavim bitmeden hastaneden taburcu edilerek
tek başıma tutulduğum için hiçbir
ihtiyacımı karşılayamadım. Kemoterapi nedeniyle halsiz, bitkin
durumdaydım zaten. Havalandırmam bir saatti. Karşılaştığım bir
diğer sorun ise iki kemoterapi sonrası ilaç olmadığı için tedavi aksadı.
Bu hapishanede de tamamen insanlık
dışı bir tutumla karşı karşıya kaldım.
"Ölürsen öl" deniyordu. Zaten oradan
buraya, yani Kandıra'ya da açlık
grevi yaparak gelebildim.
Yürüyüş: Tedavin Şu An Ne Aşamada?
Mete Diş: Şimdilik tedavim yerinde sayıyor. Çünkü kullanacağım
ileri aşamadaki ilaç bulunamıyor.
Bu yüzden tedavim eziyete çevrildi.
İlk kullandığım ilaçları gereksiz yere
tekrar kullandım. Gereksiz yere kullanmaya da devam edeceğimi tahmin
ediyorum. Çünkü ilaç Türkiye'de
üretilmiyor. Türkiye'de olan ilaçlar
ise karaborsacıların elinde. Arkadaşlarımız şuan ilaçları kendi imkanlarıyla temin etmeye çalışıyor.

Yürüyüş: Tutsaklık Koşulları
Sağlığını Nasıl Etkiliyor?
Mete Diş: Hastalığa yakalanmamda en büyük etken tecritin kendisidir. Ve hala bu tecrite tabi tutuluyorum. Koşullarımız insani değildir
ve öyle olmasıda beklenemez. Revir
haftada iki gün. Diğer günler ise
tutsaklar kendi doktorluğunu kendi
yapmaktadır. Mesela ani bir rahatsızlıkta uzun bir zaman beklemek
zorunda kalırsın. Hapishanede sağlıkçı
veya doktor olmadığı için ölmen ve
sağ kalman o anki duruma bağlı.
Eğer koşullarım daha farklı olsaydı
istediğim an hastaneye gider tedavimi
hızlandırırdım ve böyle sıkıntılarla
karşı karşıya kalmazdım.
Yürüyüş: Seninle İlgili Yapılan
Eylemleri ve Dayanışmayı Nasıl Değerlendiriyorsun?
Mete Diş: Dışarıda yapılan eylemler ve dayanışma örneği elbette
olumlu. Ki bununla da hapishanelerde
yaşananları, sıkıntıları halkımızın da
takip ettiğini görmüş oluyoruz. Bu
dayanışma örneği şunu gösteriyor;
İnsanlarımız tüm baskılara, saldırılara,
değersizleştirmelere rağmen bedel
ödemeyi göze alarak tecrite direnen
evlatlarını sahipleniyor. Bunu bilmek
ve hissetmek ayrıca güç katıyor bizlere.
Halkımızın ve yoldaşlarımızın
sevgisini tüm benliğimizde hissediyor ve yaşıyoruz.
Yürüyüş: Son Olarak Ne Söylemek İstersin?
Mete Diş: Eğer tecritin
ağır koşullarında dimdik, baş
eğemeden duruyorsam bu da
yoldaşlık bilinci ve yoldaş
sevgisi sayesindedir. Biliriz
ki en etkili ilaç bunun bilincinde olmaktır. Ne mutlu ki
bu bilinci ve değerleri koruyanların ve yaratanların arasındayım.
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Ülkemizde Gençlik

Gençlik Federasyonu’ndan

AİLELERİMİZE SESLENİYORUZ -2
İşkenceci Polislerin Komplolarına Ortak Olup,
Çocuklarınızın Hapis Yatması İçin İfade Vermeyin!
Parasız eğitim istediğimiz için bizi
çırılçıplak soyarak işkence yapan,
onursuz aramaya tabi tutan, zorla-işkenceyle ifade imzalatmaya çalışan,
yalanlar söyleyerek hakkımızda onlarca yıla varan cezalarla davalar
açılmasını sağlayan AKP'nin komplocu polisi sizlere yalan söylüyor!
Telefon ederek, kendi ayaklarına
çağırarak, çocuklarınız hakkında türlü türlü yalanlar söyleyerek sizi korkutmaya çalışıyorlar. Amaçları sizin
çocuklarınız üzerinde baskı kurmanızı sağlamak.
Sizi korkutmak için de bizi terörist olarak gösteriyorlar. Katıldığımız
demokratik eylemlerin fotoğraflarını gösterip, suçlu olduğumuzu söylüyorlar.
Ve daha da kötüsü, ailelerimizi
bize ve yoldaşlarımıza karşı ifade vermeye zorluyorlar. Ailelerimizin büyük kısmı bu oyuna ortak olmuyor;
ancak İsmail Ercan ve Hüseyin
Yücel gibi kimi "babalar" polisle işbirliği içine girerek çocuklarını suçluyorlar.
Halkımız bunu "kendi ayağına
sıkmak" diye ifade eder. Polisin "terörist" yalanına, aileler de ortak edilince, ailelerimizin bilmeden kullandığı sözler yasal derneklerde demokratik hakları için faaliyet gösteren çocuklarınızı “örgüt üyesi” diye kendi
kendinize gerçek olmayan itiraflarda
bulunmuş oluyorsunuz. İtiraf yerine
geçen bu tür konuşmalarınız mahkemelerin elinde birinci dereceden delil olarak kullanılıyor. Mahkeme, kızının örgütün eline düştüğünü anlatan
bir babaya inanıyor ve ceza verirken
bu ifadeyi dikkate alıyor.
Yani bizi "kurtarmaya" çalışırken
aslında suçlu duruma düşürüyorsunuz.
Gerçekten suçlu isek, polis neden
sizi de kendilerine ortak etmeye ça-

lışıyor, bunu düşünmelisiniz. Suçluysak cezalandırırlar. Ama "suçlu"
olmadığımızı onlar da iyi biliyor. Suç
ve suçlu yaratmaya, delil yaratmaya
çalışıyorlar. Bunun için sizi kullanmak istiyorlar.
AKP, politikalarına karşı çıkan
herkesi ama herkesi hapse atıyor, tehdit ediyor, şantaj yapıyor. Basını, yargıyı, eğitim sistemini... kendi çıkarlarına göre kullanıyor, düzenliyor. İş
böyle olunca, AKP'nin haklarımızı
çaldığını söyleyince bizi de suçluyorlar.
Göreve atanmadığı için işsiz kalan öğretmen Tayyip Erdoğan'dan
hakkını aradığında suçlu oluyor...
Köylü 2B yasasıyla çalınan toprağının peşine düşünce suçlu oluyor... İşten atılan işçi çadır kurup direndiğinde
örgüt üyesi oluyor... Parasız eğitim isteyen öğrenci terörist oluyor...
Yani dememiz o ki, AKP'ye göre
kendinden olmayan herkes suçlu.
Çünkü hırsızlık, talan ve soygun
düzenlerini sürdürmek istiyorlar. Ayaklarına çakıl taşları değmesin istiyorlar. Rahat ve hızlı yürüyüp, tüm istediklerini gerçekleştirmek istiyorlar.
Bunlara direnenlere, karşı çıkanlara ise ya akıl sağlığını yitirmiş
muamelesi yapıyorlar ya da terörist...
Hangisi doğru peki?
Halkımızı aç, işsiz, evsiz, temel
haklarından yoksun bırakan AKP
mi suçlu, yoksa sizin "parasız eğitim"
isteyen çocuklarınız mı?
Sokak ortasında silah çekip gencecik insanlarımızı vuran polis mi
suçlu, okuyup halkına yararlı olmak
isterken zorluklarla karşılaştığı için
hakkını arayan öğrenci gençlik mi?
Ortalama 15 sene okul sıralarında
dirsek çürütüyoruz... Derslerden başımızı kaldıramıyoruz. Hayatımız sınavlarla geçiyor... En büyük hayalimize, geleceğimize ulaşabilmek için

bir yarışın içine sokuluyoruz. Geçen
geçiyor, kalan kalıyor. Neye göre? Paramız varsa dershaneye gidiyoruz...
Zenginler gibi kolejlerde okuyamadığımız için kendi çabalarımızla gecemizi gündüzümüze katarak çalışıyoruz.
Ve soruları önceden AKP'lilerin ilişkilerine verilen üniversite sınavında ter
döküyoruz. Sınavı geçemediği için intihar eden arkadaşlarımız oluyor her
sene... Bu sene bir baba, oğlunun sınav sonucunu beklerken okulun kapısında öldü... Yani hem bize hem size
ağır bir külfet, yük...
Ne istiyoruz biz? Okumak, meslek sahibi olmak, bir yerlere gelmek,
size yardımcı olmak...
Ama onca yol tepip de dağın başına çıkıyoruz ki aslında daha yolun başındayız... Üniversite dediğin bir boşluk, bir geleceksizlik... Çünkü üniversiteye gitmek de yetmiyor. Bu sefer
harç parası başlıyor... Okuldan atılma
tehditleri başlıyor... Harcını ödeyemeyince gelen faizler korkutuyor...
Okulu bitirince iş bulamamak, atanamamak korkulu rüyamız oluyor...
Üstelik üniversite kapılarına bile
varamıyor milyonlarcamız...
Kısacası parasız eğitim görmek
bizim anayasal hakkımızken, soyup
soğana çeviriyorlar bizi... Öğrenci değil müşteri oluyoruz. Hem de kaymaklı müşteri...
Sonra fark ediyoruz ki bunca emek
boşuna... Bir yalan dünya, Devlet'in
kurduğu... Bir boyalı kitap... Önüne
perde çekilmiş bir çöp yığını... HEPSİ KOCA BİR KANDIRMACA...
EĞİTİM SİSTEMİ BAŞTAN SONA
BİR SOYGUN DÜZENİ... GELECEĞİMİZİ ÇALMA DÜZENİ...
Haksızlığa uğradığımızda, hakkımız çalındığında ne yapacağız?
"Sus otur... Boşver... Sen kendini kurtar, başkasını düşünme... Görme, duyma, konuşma..." Bize bunu

TAKSİM’İ YASAKLAMAYA GÜCÜNÜZ YETMEZ!

Sayı: 363

Yürüyüş
5 Mayıs
2013

45

İşbirlikçi Tekellerin Kar Hırsının Saldırısına
Evlerimizden Sonra Mezarlarımız da Uğradı
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''Din ve iman''ı,
ahlakı, para olan
faşist AKP tekellerin kar’ı için halkın mezarlarını
kaldırıyor ve halkın inançlarını sömüren AKP halkın değerlerine saldırırken yasalara uymaya, haber vermeye bile tenezzül etmiyor.
Başakşehir Ayazma’da 2 yıl
önce 3100 konut inşatına başlayan
Ali Ağaoğlu’nun karı için, Ayazma
Mezarlığı, yakınlarına dahi haber
vermeden, Hadımköy mezarlığına taşıdı. Bu, basit bir nakil esnasında
yapılan bir özensizlik değil, halka verdikleri değerin, halk düşmanlıklarının
bir örneğidir.
2000-2007 arası, 600’e yakın gazi
ve 122 şehit verilerek, Tecrit’e karşı yürütülen Ö.O’da 2001’de şehit düşen Sibel Sürücü’nün annesi Sakine Sürücü’nün, kızının mezarını ziyarete gidip
de, Ali Ağaoğlu’nun “My World Europe’’ inşatıyla karşı karşıya gelmesiyle, bu mezar nakli gündeme geldi.
Şok olduğunu ifade eden Sakine Sürücü “Mezarların Hadımköy Gülbahçe Mezarlığına taşındığı söylendi. Oraya gittiğimde kızımın mezar taşını gördüm. Ancak için de cenazenin
olup olmadığını bilmiyorum. Bu nedenle de kaygılıyım. Ağaoğlu ve yetkililer hakkında suç duyurusunda bulunacağım’’dedi. (24.4.2013, Birgün)
Mezarlıklar Nizamnamesi’nin 2.
Maddesine göre; “Mezarlıklar ve
şehitlikler ile mezarlar bozulamaz,

tahrip edilemez ve kirletilemez. Bu
yerler imar mevzuatı ile veya başka
herhangi bir şekilde park, bahçe,
meydan, otopark, çocuk parkı, yeşil
alan gibi sahalar olarak ayrılamaz
ve asli gayesi dışında hiçbir amaç
için kullanılamaz.”
Buna göre kullanılmakta olan mezarlıkların imar uygulaması sonucu
arsa vasfıyla tescil edilmeleri mümkün
değildir. Ancak Mezarlıklar Nizamnamesinin 8. Maddesi gereğince hazırlanan ve 12 Mart 1942 tarihli Talimatnamenin 6. Maddesi, “Şehir ve kasabalarda halen mevcut olup gerek
meskun sahalara yakınlık ve gerekse
toprak ve tesisatındaki kifayetsizlik bakımından sıhhi mahzurları görülen mezarlıklar Umumi Hıfzısıhha Kanununun 214. Maddesi gereğince terk olunacaktır. Bu sahalar terk edilmesinden
en aşağı 10 sene geçtikten sonra ve
mahalli sağlık memurlarının verecekleri rapor üzerine diğer maksatlar
için kullanılabilir” demektedir. Söz konusu olan kar olunca, yasa, kural hak
getire. Taşırken haber vermeyecek
kadar ahlaksız ve düşmandırlar.
Faşist AKP, Ali Ağaoğulu’lları kar
etsin diye devrimcilerin ve halkımızın
mezarlarını yok etmek istiyor. Ali
Ağaoğlu AKP ile işbirliği sayesinde palazlandı ve onun mahkemeleri tarafından korundu. AKP ve tekellerin ölülerimize yaptığı bu saygısızlığı ve
saldırıyı affetmeyeceğiz. Vatan topraklarını kanları ve canlarıyla besleyen
köklerimize sahip çıkacağız. Asla fa-

şizmle barışmayacağız. Halka ve halk
kültürümüze yabancılaşmış bu yobazlar, halkı adam yerine koymayan faşist AKP ve tekeller, milyonlarca insanımızı sokağa atıp ne haliniz varsa
görün diyorlar. Sadece evlerimizi değil, “Kentsel Dönüşüm Projesiyle’’ mezarlarımızı da yıkacakları ortadadır.
Faşist AKP ve tekeller, halkımızı
gözden ırak, şehir dışlarına sürmek istiyorlar. Çeşitli bahane ve yalanlarla
mahallelerimizi ellerimizden alıp Ali
Ağaoğulu gibi kan emici tekellere vermek istiyorlar.
“Kentset Dönüşüm Projesi’’ aslında büyük bir rant projesidir. Elimiz
ve avucumuzdakini alıp tekellerin
kasalarını doldurma projesidir.
AKP’nin övündüğü ekonomik gelişme bu şekilde oluyor. Çalarak çırparak, satarak ve halkı soyarak.
Bu bir soygun ve ZULÜMDÜR
evet. ZULÜM DÜZENİDİR. Bu zulme boyun eğmeyip, CENAZELERİMİZE YAPILAN HAKARETİN HESABINI SORMALIYIZ.
“Kentsel Donüşüm Projesi’’ne
karşı, mezarlarımızı ve evlerimizi
koruyup, yıktırmamalıyız. Bu koşullarda tek gerçekçi çözüm yerinde ıslahtır. Bunun için DİRENMEK ve
ÖRGÜTLENMEK zorundayız.
Evlerimiz, mahallelerimiz, mezarlarımız için “Kentsel Dönüşüm”
isimli soyguna, “Yerinde Islah” talebiyle HALK KOMİTELERİNDE
BİRLEŞELİM, MÜCADELE EDELİM, KAZANALIM.

mu söyleyeceksiniz?
Eğer haksızlıklara direnmezsek,
insanı insan yapan değerler ne olacak?
Umursamaz, yozlaşmış bir çocuğunuz olmasını ister misiniz?
Biz aksini istiyoruz ki, tüm gençlik örgütlenelim ve hakkımızı hepbirlikte soralım.
Biz istiyoruz ki, ailelerimiz bize
tehdit aracı değil, destek olsunlar.
Ve alçak polis, her türlü oyuna
başvuruyor bizi mücadeleden alıkoymak için... Sizin kapınıza geli-

yorlar, fotoğraf gösteriyorlar, arkadaşlarımızı terörist olarak gösterip, bizim için "kandırıldı" diyorlar.
Sizi de yanlarına alarak bizi yıldırmayı, ıslah etmeyi planlıyorlar.
Ne yapacaksınız? İsmail Ercan
gibi kendi öz oğlunuzu "canlı bomba
yapacaklar" diyerek suçlayacak mısınız? Hüseyin Yücel gibi, öz kızınıza
yapılan işkenceleri görmezden gelerek
işkencecilerin elini mi sıkacaksınız?
Mahkemenin eline delil mi vereceksiniz?
Örgütlü olmak suç değildir. De-

mokratik-yasal bir derneğe üye olmak, hakkını aramak teröristlik değildir.
Sizlere de sesleniyoruz ve diyoruz ki, polisin eline koz vermeyin.
Söyleyeceğiniz sözlerle hakkımızda
iddianame hazırlanmasına sebep olmayın. Bizi komplolarla, yalanlarla
suçlayan AKP'nin polisiyle işbirliği
yapmayın. Kendi çocuklarınıza güvenmeli, endişeleriniz varsa çocuklarınızla konuşmalısınız.
Bize işkence yapanların eline delil vermeyin!
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Sürgün-Sevkler Umudumuzu
Karartamaz Hiçbir Zaman

Özgür Tutsaklardan
Merhaba,
Nasılsın? Biz iyiyiz. "İyidir iyi" diyen
Apolarımızın, Hasan ve Haydarlarımızın
yarattığı Özgür Tutsak geleneğiyle başımızı
dik tutmanın onurunu, gururunu yaşıyoruz.
Başka bir mevzimizden yazıyorum bugün. Bizler için yeni olmayan emperyalizmin rehin alma, boyun eğdirme amaçlı yaptırdığı yerlerden birindeyim. Getirileli fazla olmadı. "Getirileli" diyorum, çünkü 1922 Aralık katliamından önce de sonra da
kendi isteğimizle getirilmedik F Tipi tecrit
hücrelerine.
Bir "sürgün-sevk işkencesi" daha yaşadık. Açıldığı günden beri saldırıların, baskıların işkencelerin, sürgün sevklerin her
türlü keyfiliğin yaşatıldığı hapishanelerden
biridir Tekirdağ 1 No’lu F Tipi. Mart
2001’de Edirne F Tipinden onlarca tutsak
bir sabah sayımı öncesi kaçırılarak getirilmişti Tekirdağ F Tipi’ne. O sürgünsevki yaşayan tutsakların çoğu yine 30
Temmuz 2005’te Tekirdağ 1 No’lunun hemen yan tarafındaki 2 No’luya ve Bolu F
Tipine sürgün edildiler. 31 Aralık 2010 tarihinde yine sabah sayımı öncesi hem 1
No’lu, hem 2 No’lu'dan başka F Tiplerine
sürgün-sevk edildiler. Arada başka sürgünsevkler de yapıldı. Şu an aklımda kalanları
yazıyorum. En son 15 Mart sabahı 08.05’te
Hakan Karabey ve Özcan Bayram Edirne
F Tipine sürgün-sevk edildiler. 22 Mart sabahı ise Fikret Kara ile ben 08.00’da hücrelerimizden kaçırılarak sürgün-sevk edildik. Fikret Kara şu an Kırıklar 2 No’lu F
Tipinde.
Bu sürgün-sevklerin ortak özelliği
Cuma günleri yapılmış olması. Özellikle
seçilmiş günler. Sürgün işkencesinden
azami şekilde yararlanma, baskıyı işkenceyi katmerleştirme hesabıyla yapılıyor. İl
dışına sürgün edilenler saatlerce süren
"yolculuk" sonunda götürüldüğü hapishaneye 17.00’den sonra ulaştığından "mü-

şahede" denilen tecrit hücresinde tutuluyor pazartesi gününe kadar. Girişte soyarak arama işkencesi, sıcak su,
çay vb. gibi ihtiyaçların "yasak" denilerek verilmemesi gibi uygulamalar var.
Ayrı bir ülkeye götürülürcesine yapılıyor. Sürgün-sevk ya da normal sevk,
ya da tutuklanıp gelinmiş olması sonucu değiştirmiyor: "SOYUN!" Ya çırılçıplak ya iç çamaşırı bırakıncaya dek...
Kendisi soyunmayanın elbiselerini soyarak çıkarıyorlar. "Onursuz Aramaya Son!"
sloganını atınca "Aramanın onurlusu
onursuzu mu olurmuş" deyiveriyorlar.
Bana bunu dedikleri anda aklıma ilk gelen
düşünce bazı "Sol" yayınlardaki "Onurlu
barış" çağrıları oldu. Egemen sınıfın düşüncesi, politikası bir gardiyanın kişiliğinde
bu şekilde somutlanıyor. Kendin soyunmuşsan kendin teslim olmuşsan, karşı tarafın iradesini kendin "barış" adına kabullenmişsen sonuç değişmiyor onlar için.
Necmettin Erbakan’ın "Kanlı mı kansız mı
olacak" sözlerini hatırlatıyor adeta. Kendi isteğimle soyunmam kendi onurumu
kendi ellerimle çiğnememdir: 4-5 gardiyanın beni soyması onların onurumu çiğnemeye kalkmasıyla onursuz bir uygulamayı kabullenmiş olmalarıdır. Kabul etmeyerek onur benim, onursuzluk işkenceyi
yapanındır. Bu kadar basit. Bugüne kadar
hiçbir yerde soyunmayı kabul etmedim.
Nasıl ki: "Asla soyunmayız inançlarımızdan" demişsek öyle. Biraz uzun oldu bu bölüm... Son aylarda dergide sürgün-sevk haberlerini sıkça okuyanlar o anı hayal edebilsinler diye yazdım. Metris Tarihi, Tecriti Yenenler Anlatıyor kitaplarında da anlatılıyor. Diğer yanı Adalet Bakanı Sadullah Ergin’in: "Tutuklu ve hükümlülerin
onurlarına saygı gösteriliyor" açıklamasından, "hapishanelerde tecrit yok" inkarlarından kaynaklı..."Yok" deyince, inkar edince sonuçlar ortadan kalkmıyor. F
Tiplerinde süngerli hücrelere götürülenlerinde aynı şekilde soyulduğunu ekleyelim.
Bugün Tekirdağ 1 No’lu F Tipi Hapishanesi Disiplin Kurulu’nun "Ceza Verme Kararı" tebliğ edildi. Bu ne hız! Tekirdağ 1 No’lu Hapishane idaresi ceza vermede, cezada yaratıcılıkta, hak gasplarında, gözümüzün önünde yaptıklarına yine
gözümüzün içine baka baka inkar etmekte uzmanlaştı.
(...)"Sebebi her ne olursa olsun..." İşte

tüm baskıcı, işkenceci mantık bu cümleyle varlığını ortaya koyuyor. Ben ne yaparsam yapayım. Sen haklı olsan bile susacaksın. Boyun eğeceksin, düşünmeyeceksin, diyor ve cezalandırmaya kalkıyor. Sürgün-sevkte bu yanıyla kendi haksızlıklarını, suçlarını savunmadıklarından başvurdukları biçare yöntemler arasına bu şekilde dahil oluyor.
29 Aralık Cuma günü Tekirdağ 1 No’lu
F Tipinde yapılan genel aramada müdürler kitap gaspı kararının iptal edildiğini söylemiş 2 No’luda saldırarak aldıkları kitapları iade etmişler. Fakat biz bu saldırılara karşı direndiğimiz için idarelerin verdiği cezaları "onama-onay mercii" olan infaz hakimlikleri, ağır ceza mahkemeleri
aynı hızla itirazlarımızı "red" edecekler. ...
Ocak 2013’ten Nisan’a kadar Tekirdağ
1 No’lunun yağdırdığı hücre, ziyaret vb. cezaların dökümünü yazmaya kalkarsam
sayfalarınızda yer kalmaz. Dün gelen ceza
verme kararındaki "396" rakamı yeterli
olur. Bu sadece verilen 396 ceza rakamıdır.
Sakıncalı mektup, hücre değişikliği
isteklerine red ve benzeriler bu rakamlara
dahil değil. İdareciliği, tutsakların yaşamını
işkenceye çevirmek için kullanmaya kalktıklarından tüm bu saldırıların yarattığı direniş duvarı karşısında da uykuları kaçıyor.
22 Mart sabahı ellerimize, kollarımıza
çizmeleriyle basıp slogan attığımız halde "direnme" diyen uzmanın panik hali, ters kelepçe takılarak karga tulumba atıldığımız
ring hücresinde Fikret Kara ile kucaklaşıp
"Biz kazandık" dedik bir kez daha. Çünkü
ölmek yenilmek değildir, diyen karanfillerimizle her tarafında bayrağımızın dalgalandığı Anadolumuzun bir başka hapishanesinde alnımız ak, başımız dik olarak yolumuza devam edecektik, ediyoruz da...
Şimdi Efeler diyarındayız. Börklüce
Mustafa'nın Ortaklar diyarındayız. Uğur,
Yusuf, Turanlarımızın, Sedat, Gürsel Akmazlarımızın, Gökhan Özocaklarımızın
diyarındayız. Biz yine aynıyız. Sürgünsevkler umudumuzu karartamaz hiçbir
zaman. 43 yıllık bir geleneğe sahip olmanın gururuyla sevgtilerimizi, selamlarımızı
gönderiyoruz.
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Amerikan Projesi Engelsiz Uygulanıyor:
Karayılan Geri Çekilme Açıklamasını Yaptı

‘YENİ BİR TÜRKİYE,
YENİ BİR ORTA DOĞU’

Sayı: 363

Yürüyüş
5 Mayıs
2013

KCK Yürütme Konseyi Başkanı
Murat Karayılan, 25 Nisan tarihinde
Kandil’de yaptığı basın toplantısı
ile Abdullah Öcalan’ın isteği üzerine
Türkiye sınırları içindeki gerilla güçlerinin sınır dışına çekileceği açıklamasını yaptı.
Karayılan’ın da, Öcalan’ın da,
Tayyip Erdoğan’ın da belirttiği gibi
“süreç” sorunsuz ilerliyor.
“Süreç”in nereye gittiği konusunda
ise CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu “biz bir şey bilmiyoruz,
Başbakan açıklama yapsın” diyor.
Bu konuda, Erdoğan’ın da, Öcalan’ın da, Karayılan’ın da “süreç” in
nereye gittiğini bilmediği açıktır. Çünkü sürecin asıl mimarı Amerika’dır.

Süreç Amerika’nın Orta
Doğu Politikalarına Göre
Şekillenmektedir
Kürt milliyetçi harekete göre Kürt
sorunun çözümü oligarşiyle uzlaşmaktır. Çözümü de son yirmi yıldır
Amerika ve Avrupa emperyalistlerinden beklemektedir. “Kosova’da
çözdüler, Türkiye’de de çözsünler”
diye Kürt sorununun çözümünü emperyalistlere havale eden bizzat Öcalan’dır. Ki, oligarşi ile masaya oturmak ve uzlaşmak Kürt milliyetçi hareket için stratejik hedef haline gelmiştir. Son 20 yıldır gerilla savaşı
bunun için sürdürülmüştür.
Bugün Amerika’nın Orta Doğu’daki çıkarları ve Orta Doğu’daki gelişmeler tüm güçsüzlüğüne rağmen oligarşiye de uzlaşmayı dayatmaktadır.
Sıkça burjuva basının köşeyazarlarından duyuyoruz: Son bir kaç ayda
süreç çok hızlı gelişiyor. Ve hiç beklemedikleri kadar sorunsuz ilerlediğini şaşarak ifade ediyorlar. Süreçte
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şaşılacak bir durum yok.
Çünkü sürecin asıl yönlendireni
Amerika’dır.
AKP’nin “Akil adamlar”ı, Öcalan’dan Kandil’e, Kandil’den Öcalan’a gidip gelen mektuplar, geri çekilme için meclisten karar çıkartılmasının istenmesi, komisyon kurulurdu, kurulmazdı tartışmaları... bunların hepsi tarafların onyıllardır milliyetçilikle besledikleri kendi tabanlarını sürece ikna çabalarıdır.
Karayılan’ın “şartsız geri çekiliyoruz” açıklamasının dışında söylediklerinin büyük çoğunluğu bu temelde yapılmış konuşmadır. Yaptığı
açıklamaların sınıfsal bir temeli yoktur.
Çocuklara masal anlatıyor Karayılan: "Yeni bir Türkiye, yeni bir
Orta Doğu yeni bir geleceği birlikte
inşa etmeye” çağırıyor.
Kim için yeni bir Türkiye, nasıl
bir Orta Doğu kuracaksınız?
“Tüm ezilen halkları, sınıf ve kültür temsilcilerini, en eski sömürge
ile ezilen sınıf olan kadınları, ezilen
mezhepleri tarikatları ve diğer kültürel varlık sahiplerini işçi sınıfının
temsilcilerini ve sistemde dışlanan
yok sayılan herkesi çıkışın yeni seçeneği olan demokratik modernite
sisteminde yer almaya zihniyet ve
formunu kazanmaya çağırmaktadır"

Demokratik
Modernite Sistemi
Böyle bir sistem yoktur. Bu emperyalizmle ve oligarşiyle uzlaşmanın
“demokratik modernite” adı altında
yumuşatılmasıdır. Sınıflar gerçeğini
inkarın, emperyalizm gerçeğinin üstünü örtmenin adıdır “demokratik
modernite”. Oligarşiyle masaya otu-

rup halkların kurtuluşundan, halklar
için demokratik bir sistemin kurulacağından bahsetmek hayal kurmak
değilse halkı aldatmaktır.
"Kürt sorunun çözümü ile Türkiye'nin demokratikleşmenin sağlayacak
ve Orta Doğu barışına giden yolu
açacak olan bir tarihi adımın amacına
uygun olarak başarıyla tamamlanması barış , kardeşlik, demokrasi ve
özgürlük isteyen herkesi hepimizin
temel hedefi" diyor Karayılan.
Kürt sorununu, sorunu yaratanlarla
çözemezsiniz. Kürdistan’ın 4 ayrı parçaya bölünmesinin emperyalistlerin
projesi olduğunu Kürt milliyetçi hareket
de söylemektedir. Ki, bu birilerinin
tespiti de değil, bilinen bir gerçektir.
Dün Avrupa emperyalistlerinin
cetvelle çizdiği Orta Doğu sınırlarını
bugün Amerika çıkarlarına göre, rahatça sömürebileceği şekilde yeniden
çizmeye çalışıyor. Ve Mısır’dan Libya’ya, Suriye’den Irak’a, Ürdün’den
Yemen’e Orta Doğu kelimenin gerçek
anlamıyla emperyalizmin eliyle kangölüne çevrilmiş durumda, Karayılan
Orta Doğu barışından bahsediyor.
Yine AKP iktidarı bir taraftan “çözüm
süreci” derken diğer taraftan halkın
her kesimine yönelik terörünü tırmandırırken Kürt sorununun çözümünden bahsediyor.

Faşist Düzenden Herkesin
Özgürlüğünü Sağlayacak
Anayasa Yapmasını
Beklemek Halkı Aldatmak
Değilse Nedir!
Karayılan; "Özellikle Türkiye’nin
demokratikleşmesini sağlayacak, Kürt
halkının inkarını sona erdirecek, varlığını ve özgürlüğünü kabul edecek,
tüm kimliklerin inançların ve mez-

TAKSİM 1 MAYIS ALANI’DIR!

heplerin hak ve özgürlüklerini garanti
altına alacak, eşitliği sağlayacak
olan yeni demokratik bir anayasa
yapılması hayatidir" diyor.
Tarif ettiğiniz demokratik bir anayasayı kim yapacak? Faşist AKP düzeni
yapacak. Mevcut düzen içinde yapılacak bir anayasada halkların çıkarına
yasalar yapmak mümkün mü? AKP,
CHP’yi, MHP’yi dahi dinlemiyor. Ki
gerçekte budur. Anayasalar iktidarda
kim varsa onların çıkarlarını korumak
için onların temsilcileri tarafından yapılır. Tekellerin iktidarında halkların
lehine bir anayasa asla yapılamaz.
Karayılan’ınki sadece AKP ile
girdikleri işbirliğini meşrulaştırmaktır.
AKP’nin pratiği ortada. AKP mi Kürt
halkının varlığını ve özgürlüğünü tanıyacak? Mezheplere, inançlara saygı
duyacak? Tek devlet, tek millet, tek
bayrak diye inkarcı politikaları sürdüren, Sünnilikten başka mezhep tanımayan AKP’dir. Sorun AKP sorunu
da değil, AKP’nin kimin temsilcisi
olduğu sorunudur. Emperyalizmin
ve işbirlikçi tekellerin temsilcisi olan
AKP, özgürlükleri garanti altına alan
eşitlikçi bir anayasa yapamaz. Bunun
aksini iddia etmek halkı aldatmaktır.
Karayılan’ın istediği de halk için
bir anayasa değildir. Burjuva demokrasisi temelinde bir anayasadır.
Ancak bizim gibi yeni sömürge bir
ülkede burjuva anlamda da olsa demokratik haklardan söz edilemez.
Hiçbir hakkın kalıcılığı yoktur. 2013
1 Mayısı bunun en çarpıcı örneğidir.
1 Mayıs kutlamak yasal. Fakat AKP
2013 1 Mayısı’nda tam bir terör estirdi. Yapılacak bir anayasa tamamen
emperyalist ve işbirlikçi tekellerin
çıkarları içi hazırlanmasına rağmen
ona bile uymazlar. Haklar kağıt üzerinde kalır. 61 Anayasasında yer alan
kısmi demokratik hakların “bu anayasa bize bol geliyor” diye 70’lerde
budanması boşuna değildir.
Ki, AKP’nin yaptıkları da ortadadır. AKP bir taraftan anayasada
yapılması gereken düzenlemeleri yapıyor. Yapılan düzenlemelerde ise
halkın lehine tek bir madde yok.
AKP’nin anayasada yaptığı tüm düzenlemeler tekeller için yağma ve

sömürünün önünü açarken, halka her
alanda köleliği dayatıyor. Halk için
demokratik uygulamalar bir yana
AKP’nin faşist iktidarı kökleşiyor.
AKP, demokratik bir anayasa yapabilir mi? AKP kimin partisidir?
Nasıl bir partidir?
Halk için demokratik bir anayasa
istemekle bunu AKP’nin yapmasını
beklemek aynı şeyler değildir. Faşist
düzene karşı demokratik bir anayasa
için mücadale etmek elbette halkların
görevidir. Ancak bunu AKP’nin yapmasını söylemek halkı aldatmak değilse nedir?
Düzenle uzlaşan bir Kürt halkını,
düzenle uzlaşan Alevileri, düzenle
uzlaşan solcuları AKP elbette kabul
edebilir. Ama bu ne Kürt halkının,
ne Alevilerin ne ezilen, sömürülen
halkların özgürleşmesidir değildir.
Bu düzen içinde halkların lehine
yapılabilecek hiçbir şey yoktur.

Sömürünün Olduğu
Yerde Demokrasi de
Barış da Olmaz
Karayılan; "Bu görevin gerçekleşmesiyle birlikte üçüncü aşama
olan normalleşme süreci barışın
kalıcılaşması, toplumsal uzlaşma,
eşitlik ve özgürlük sürecidir. Önder
Apo dahil herkesin özgürleşceği bu
sürecin pratikleşmesi paralelinde
silahın tamamen devre dışı kalması
ve gerillanın silahsızlandırılması
gündeme gelecektir" diyor.
Sömürünün olduğu yerde demokrasi de barış da olmaz. Eğer
barış olur diyenler varsa yalandır.
Sözkonusu olan barış halkın direnmemesi, teslim olmasıdır. Sömürü
var olduğu sürece barış olmayacaktır.
Herkesin bildiği bir gerçektir: Ekmek
yoksa barış da yoktur. Mevcut sömürüye dayalı sistem varlığını koruyacak ve biz barıştan, özgürlüklerden söz edeceğiz. Hayır, böyle bir
barış yoktur.
"Bu süreç sadece Türkiye'deki
Kürt sorunun çözümü değil, tüm
parçalarda Kürt sorunun çözümü
ve Orta Doğu’daki çatışma sürecinin
sona erdirilirek bütün sorunların

silahla değil, siyaset ve dialog çözümüne yol açabilecek yeni bir dönemin başlatılmasıdır."
“Barış” söylemi emperyalizmin
klasik demagojisidir. Emperyalizmin
tüm işgalleri, tüm katliamları, tüm
saldırıları “Barış, demokrasi, özgürlükler” adına yapılmıştır. Bugün Orta
Doğu kan gölüne dönerken “barış”
söylemlerinin de başka bir misyonu
yoktur...
"Bu adımla birlikte mevcut durumda Orta Doğu'da var olan denge
ve çatışma sürecine ilişkin politikamızda her hangi bir değişiklik
söz konusu değildir. Orta Doğuya
dönük politikamız mevcut çatışmalara taraf olmayan "üçüncü çizgi"
dediğimiz halkların kardeşlik demokrasi özgürlük çizgisidir. Hareketimiz yeni dönemde de bu çizgiyi
sürdürecektir" diyor Karayılan.
Bütün emperyalistler ve işbirlikçileri Suriye'yi dize getirmeye çalışırken, ülkeyi kan gölüne çevirirken
tarafsızlıktan sözetmek güçlüden, yanlıştan yana taraf olmaktır. Doğru ile
yanlış arasında objektif, tarafsız olunamaz. Emperyalistler ve tüm işbirlikçiler Suriye’yi dize getirmek için
birleşirken, alçakça saldırırken “üçüncü
yol” yoktur. “Üçüncü yol” güçlüden
yana taraf olmaktır. Tarafsızlık güçlüden yana taraf olmanın maskesidir.
"Orta Doğu’nun en temel sorunu
olan Kürt sorununun çözümü, bölge
halklarına zarar değil, fayda sağlayacaktır; bölgede yeni bir kardeşlik
ve barışçıl sürecin başlaması için
önemli bir çıkış rolü oynayacaktır.
Bu nedenle başta Kürdistan üzerinde
egemen olan devletler olmak üzere
bölgedeki tüm devletleri ve bölge
demokrasi güçlerini bu tarihsel adımı
desteklemeye çağırıyoruz" diyor.
Birincisi, Kürt sorunu bölge halklarıyla Kürt halkı arasında yaşanan
bir sorun değil. Emperyalistlerin, işbirlikçi devletlerin yarattığı bir sorundur. Halkları birbirine düşman
eden de yine emperyalistler ve işbirlikçileridir. Kürt milliyetçi hareket
hep sorunu yaratanlardan sorunun
çözümünü istemektedir.
İkincisi, Kürt sorununun çözü-
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münü engelleyen bölge hakları değil,
yine emperyalistler ve işbirlikçi devletlerdir. Bölgedeki tüm halkların çıkarları ortaktır. Kürt milliyetçi hareketin yapması gereken de bölgedeki
halk güçleriyle ittifak yapmak ve
emperyalistlere ve işbirlikçilere karşı
mücadele etmektir.
Karayılan açıklamasında “Bölgedeki tüm devletleri ve bölge demokrasi güçlerini” PKK’nin girdiği uzlaşma sürecini desteklemeye çağırıyor.
Amerika ve Avrupa emperyalistleri
sürece desteklerini açıkladılar. Ancak
Amerika ve Avrupa emperyalistlerinin

desteklediği bir süreç asla bölgedeki
demokrasi güçlerinin çıkarına olamaz.
Eğer emperyalistler destekliyorsa
orada halkların çıkarı yoktur...
Karayılan yine geri çekilme açıklamasında ABD, AB ve Rusya gibi
ülkelerden çözüm için açıktan destek
istedi. Yani Kürt sorununun çözümü
emperyalistlerden bekleniyor. Emperyalistlerin halkların sorununu çözdüğü dünyanın hiçbir yerinde görülmemiştir.
Sorunun çözümü emperyalistlere
havale edilince, emperyalizmin çözümünün ne olacağı sır değildir. Han-
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27 Nisan günü Galatasaray Lisesi önünde, Tecrite
Karşı Mücadele Platformu (TKMP), hapishanelerde yaşanan Nisan ayı hak ihlalleri raporunu açıkladı.
“Tecrit İşkencesine Son!”, “Devrimci Tutsaklar Onurumuzdur!”, “Kahrolsun Faşizm Yaşasın Mücadelemiz!”
sloganları ile eyleme başlayan TKMP üyeleri, Nisan ayı
hak ihlalleri raporunu açıkladılar.
TKMP adına yapılan açıklamada;
Ankara Sincan F Tipi Hapishanesi'nde tutsak görüşüne
giden arkadaşların görüşü keyfi dayanaksız bir şekilde
engelleniyor. Deniz Bakır ve Cihan Karaçölün arkadaşları
savcılık ve hapishane idaresiyle kararlaştırarak görüş
hakkından men edildiler. Bundan sonra siyasi davalardan
yargılanmış veya yargılanıyor olanlar görüşçü olma hakkından men ediliyor. Böylece siyasi tutsaklar tecritin en
üst boyutta uygulanmasıyla karşı karşıya bırakılıyor.
Tekirdağ 2 No'lu F Tipi Cezaevi'nde hafta da 10 saat
olan sohbet hakkı 1 saate düşürülmüş.
Gebze M Tipi Hapishane’de devrimci kadın tutsakların
sohbet alanına kamera yerleştirildiği bildirildi. Kameralar
altında sohbeti red eden tutsaklar protesto için sohbete
çıkmıyorlar.
Kırıkkale F Tipi Hapishanesi'nde sohbet hakkı 10
saat olması gereken, sohbet hakkı 6 saat uygulanmaktadır.
11 Mart’ta varikusel ameliyatı olan Yusuf Kenan
Dinçer ameliyat sonrası hijyenik olmayan sağlıksız koşullarda tutulması ve bir gün kaldığı hastanede mahkum
koğuşunda kirli nevresim ve battaniye verilmiş ve diyet
raporuna rağmen diyet verilmemiştir.
Tekirdağ 2 No'lu F Tipi Hapishane'de 25 Mart'tan buyana 21 yurtsever tutsağın 34 gündür süresiz-dönüşümsüz
olarak yürüttüğü açlık grevi devam ediyor. Yurtsever
tutsakların başladıkları açlık grevine iki devrimci kurum
dava tutsakları da destek açlık grevine başladı.
Açıklama 34 gündür sürdürülen açlık grevinin taleplerinin kabul edilmesi istenerek sonlandırıldı.

gi koşullarda emperyalist devletler
Kürt milliyetçi harekete destek verirler
bunlar sır değildir.
Emperyalistler Orta Doğu ve tüm
halkların baş düşmanıdır. Kürt milliyetçi harekete verecekleri destek
ancak ve ancak Orta Doğu halklarına
karşı açılan savaşta yanlarında yer
alması koşuluyla olacaktır.
Bu durumda Kürt milliyetçi hareketin “bölge barışı”, “bölgede yeni
bir kardeşlik” gibi söylemleri karşılığı
olmayan sözlerdir. Emperyalizmin
olduğu yerde barış da kardeşlik de
olmaz...

Evlatlarımızı F Tiplerinde
Katlettirmeyeceğiz!
Hasta Tutsak Mete DİŞ'in serbest bırakılması için,
TAYAD'lı Aileler 26 Nisan günü İstanbul Adliyesi
önünde eylem yaptılar. “Kanser Hastası Mete DİŞ
Serbest Bırakılsın!” dövizleri ve “Hapishanelerde
Hasta Tutsak Evlatlarımızın Katledilmesine İzin Vermeyeceğiz!” pankartının açıldığı eylemde: “Güler
ZERE'yi katlettiniz SUÇLUSUNUZ! Mete'yi bırakmayarak suçlarınızı büyütüyorsunuz" vurgusu yapıldı.
36 kişinin katıldığı eylemin sona ermesiyle, 3 TAYAD'lı Kırıklar 2 No'lu F Tipi Hapishanesi'nde dört
tutsağın darp edilip, süngerli odaya atılmalarına ilişkin
savcılığa suç duyurusunda bulundular.

Özgür Tutsaklara İşkence
Yapılmasına Sessiz
Kalmayacağız!
İzmir'de TAYAD'lı Aileler Kırıklar 2 No'lu F Tipi
Hapishanesi'nde özgür tutsaklara yapılan işkenceyi
protesto etmek için yürüyüş ve basın açıklaması yaptılar.
27
Nisan
günü
Konak
YKM önünden
başlayan yürüyüşün ardından Kemeraltı girişinde
basın açıklaması
yapıldı. 14 kişinin katıldığı eylem sloganlarla
sonlandırıldı.

TAKSİM 1 MAYIS ALANI’DIR!

HALK İÇİN SANAT
ÖLÜMSÜZDÜR
14 Nisan 2013 tarihinde yapılan
Grup Yorum’un Bağımsız Türkiye
Konseri, sanatçıların, aydınların, yazarların tercihlerini, amaçlarını tekrar
tartışmak gerektiğini ortaya koydu.
Hiçbir büyük holdingden destek
almadan, gazetelerde, televizyolarda reklamları dönmeden, belediyelerin büyük reklam tabelalarını kullanmadan, 550 bin kişi
nasıl toplandı? Bu kitleyi bir araya
getiren sebep nedir? Onlarca sanatçıyı bu büyük halk korosunun mütevazı birer elemanı olmaya çağıran
güç nedir?
Bu güç halkın gücüdür, halk kendi
sanatçılarını sahipleniyor. 2010’da
yapılan 25.Yıl Grup Yorum konserinden sonra, istikrarlı bir şekilde,
Bağımsız Türkiye konserlerinde kitlelerini katlayarak artıran Grup Yorum,
ülkemizde ve dünyada, halk için
sanat yapmanın ne kadar doğru olduğunu gösteren önemli bir iş yapıyor.
Koca koca holdinglerin başaramadığını, hiçbir maddi destek almayan Grup Yorum başarıyor. Bu
incelenmesi gereken, araştırılması
gereken bir konudur. Tek başına bir
müzik grubu sermayenin büyük maddi gücüne karşı ne yapabilir? İlerici
sanatçıların bunu düşünmesi ve tercihlerini halktan yana yapması gerektiğini düşünüyoruz.
Öncelikle “Piyasa”ya Bakalım,
Holdingler Kültür ve Sanata
Nasıl Bakıyor, Hedefleri Nedir?
Herhangi bir sanatçı eğer daha
fazla tanınmak istiyorsa, sürekli gündemde kalmak istiyorsa, televizyonlara çıkmalı, gazetelerde haberleri
çıkmalı, belediyelerin büyük reklam
panolarında rekamları yayınlanmalı… Yani halktan bir insanın bu pa-

rayı ödemesi mümkün değil. Eğer
reklamları yapılıyor, gösteriliyorsa,
karşılığını isterler. Bir şeyler vermesi
gerekiyor, bedel ödemesi gerekiyor.
Bu düzenin içinde yer alan hiçbir
holding, karşılığını almadan para
vermez.
Sistemi öyle kurmuşlar ki, diyelim ki, roman yazdınız yayınlamak
istiyorsunuz… Küçük yayınevlerine
hiç gitmeyin, bu kitabı basabilecek
ekonomik güce sahip değiller. Kitap
yayını işini yine büyük Bankalar
ele geçirmiş, tekel kurmuşlar. Mesela
Nazım Hikmet’in bütün yayın haklarını Yapı Kredi Yayınları almış.
Herhangi bir yerde Nazım’dan bir
şiir yayınlarsan vb. sana telif davası
açma hakkı var. Ya da, müzisyen
bir dostumuz Nazım’ın şiirini bestelemek, albümünde yayınlamak istiyorsa, bu bankaya para ödemek
zorundadır. İstediğin kadar çok güçlü
bir beste yap, “piyasaya” girmek istiyorsan, parasını ödemelisin, değilse
yayınlanmaz.
Müzik albümü yapmak istiyorsan,
iş daha da zor. Stüdyo lazım, enstrümanları profesyonel çalacak müzisyen lazım. Yayınlayacak firma,
reklam, klip vb. Yani eseri, baskıya
hazır hale getirme süreci de ekonomik olarak yük bindiriyor, birçok
sanatçı albüm yapmaktan vazgeçiyor.
Ya da çok daha amatör koşullarda
kaydediyorlar.
Holdingler işin her aşamasını bir
ücrete, bağlamışlar. Kayıt yapılacak
stüdyolar bu büyük firmalara ait.
Kitap için matbaalar, yayınevleri bu
büyük holdinglere ait. Amaçları,
bankalar aracılığıyla, sanatı da tekellerine almak. Ki büyük oranda
da bunu başarmış durumdalar. Sanat
ve yayın dünyasının tümünü basımdan, dağıtıma kadar denetim altında
tutmaya çalışıyorlar.
Televizyonlar, sinema yapımcıları,
eğlence sektörü… aklımıza gelecek

her şeyin patronu bu holdingler. Tiyatrocular, metin yazarları, seslendirme sanatçıları, müzisyenler, dizi
oyuncuları, yazarlar… sermayeye
göbekten bağımlı hale getirilmiş durumdalar.
Bu çarkın içerisinde bir sanatçı
“Ben özgürüm, sanatıma kimse karışamaz” dese bile, bu mümkün
değildir. Film çekecekse, bu tekellerden birine bel bağlamak zorundadır. Filme para veren holding,
daha senaryo yazılırken müdahale
etmeye başlıyor. Az çok film çekenler, dizileri takip edenler, bu sektörün nasıl işlediğini bilirler. Neredeyse, yönetmene, senariste sipariş
üzerine film yapıyorlar. Yönetmen,
oyuncu seçimini de, yine özgürce
yapamaz. Çünkü, oyuncular da, belli
başlı firmalarla sözleşme yapmak
zorunda kalıyorlar.
Müzik yapmak isteyen de benzer
sorunları yaşıyor. Müziğini tanıtabileceği tek alan olarak, televizyonlar,
magazin programları, müzik televizyonları var karşısında. Şarkısının
klibini yayınlamak için, çok fazla
para ödemek zorunda. Verdiği paraya
göre “Top 10” listesine girebilir, üst
sıralara tırmanabilir. Haftalarca klip
“liste başı” yayınlanabilir. Eğer
parası yoksa, hiçbir kanal yayınlamaz.
Bestenin çok güzel olması sermayenin umurunda değil, çok para veren
listenin üst sıralarına tırmanıyor.
Bu çark içinde, özgür bir bestecilikten, özgür sinemacılıktan söz
etmek mümkün değil. Mutlaka bu
çarkın dışına çıkmak gerekiyor ki,
özgürleşmeye bir adım atılabilsin.
Yarışmalarla, ödüllerle bir başka
yönden kuşatıyor sanatçıları. Kısmen
bağımsız sinema yapanları, bağımsız
müzik yapanları, ödül yarışmalarıyla
hizaya sokmaya çalışıyor. Dikkat
edilirse, en az politik olan, en karmaşık olan, ne olduğu belli olmayan
filmler ödül alıyor. Hatta birçok ki-
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şinin ortaklaştığı genel kanı, ödüllü
filmlerin çok sıkıcı olduğudur. Neden? Çünkü bizi, halkı anlatmıyor.
Bu filme ödül verenler, zaten bu
yüzden ödül veriyorlar. Bunalımı
anlatsın, çaresizliği, bencilliği anlatsın diye para ödülü veriyorlar.
Dolayısıyla genç yönetmenler, bağımsız yönetmenler, filmlerinde gerçekleri anlatmak yerine, jüriyi ikna
etmeye çalışan filmler yapıyorlar.
Yani düşünün, yüz binlerce, milyonlarca insan bu filmden ne anlayacak, nasıl etkilenecek diye düşünmüyor. Jüri koltuğunda oturan
on beş, yirmi kişiyi etkilemeye yönelik bir baskılanma altında kalıyor
yönetmen. Bu yönden de kuşatma
altına alıyor.
Bütün sanat dallarını gözümüzün
önüne getirirsek, benzer örnekler
bulmak mümkün. Sermaye sahipleri
yazar ve sanatçıların büyük bir bölümünü kendi kapısına çekmeyi bu
yolla başarmışlar. 1960, 70’li yılların
entellektüelleri, sermayenin denetimi
altına girmiş, bu kanala akmaya başlamıştır. Böylece sömürünün, baskının
meşrulaştırması bu eski solcuların
çabasıyla da sağlamıştır. Geçmişlerini
eleştirmek adına, sol değerlere küfrederek yükselmek geleneksel hale
gelmiş; solculuğu eleştirmek, suçlamak her koşulda prim ve kazanç
kaynağı olarak meşrulaşmıştır. Yakın zamanda, birçok televizyon dizisi
arka arkaya “solcu” diyerek pazarlandı. Ancak, orada izlediğimiz karakterlerin, gerçek solcularla hiçbir
benzerliği var mıdır?
Halktan kopuk, yoldaşlarına kaba
davranan, insan sevgisi olmayan,
suratı asık, kirli, pasaklı… Aklınıza
gelecek kötü insan karakteri neyse
bu “solcuları” öyle gösterip karalıyorlar.
“İnancınız bazen yarı yolda
kaybolur” diyerek dönekliği meşrulaştırıyorlar. Örgütlü çıkış yerine,
bireysel çıkışı vaaz ederek, sermayenin önerilerini meşrulaştırıyorlar.
“Bu yolla sermayenin politik iktidarına ideolojik meşruiyet sağlanmaktadır, gönüllü kulluk üretilmektedir.”
Bankaların, holdinglerin sanat ile
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bu kadar ilgilenmelerinin sebebi
budur. Kültür sanat
vakıfları kurmaları,
yayınevleri kurmalarının temel nedeni budur. Avrupa
fonlarıyla sanat kurumları açmaları,
sanatçılara para
vermelerinin nedeni budur? Aklımızdan çıkarmayalım, kapitalistler “günahlarını bile
parayla satarlar”
Hal böyle iken, “ben özgürüm”
demek sadece lafta kalır. Çekeceğiniz
filmler, yayınlayacağınız klipler, bu
holdinglerin televizyonlarında gösterilecek. Bu yarışmalarda yarışacak.
Bütün sinema salonları Hollywood
tekeline ait, birkaç tanesi bağımsız… Amerikan film şirketi izin vermedikten sonra hiçbir film bu salonlara giremez. Bu sanatçıya baskı
demek değil midir? Hangi müzisyen
en iyi bestesini, çektiği klibi bütün
televizyon kanallarında, “adil” bir
şekilde izletiyor?
Bu piyasanın içinde kalıp, mütevazı bir sanat yaşamı sürmenize bile
izin vermiyor sistem. Ya sermayenin
istediği eserleri üreteceksiniz ya da
aç kalacaksınız, ara yol bırakmıyor.
Açlık çeken, hastaneye gidemeyen,
sokakta yoksulluktan ölen birçok sanatçıyı, zaman zaman “dram” olsun
diye gösteriyorlar. Ama hiçbir iş kolunda olmadığı gibi, sanatçılar için
de, sosyal haklar, emeklilik vb. haklar
vermiyor sermaye.
İşine kim yarıyorsa onu kullanıyor, köşe yazıları yazdırıyor, lüks
araçlara bindiriyor, aynı uçaklarda
seyahat etmesine izin veriyor… Ama
işi bitince, anında kapı dışarı ediliyor.
Son bir yıl, işinden kovulan gazetecilere baksak bile, sermayenin nasıl
kullanıp kullanıp, kapı dışarı ettiğini
anlamak için yeterlidir.
Bütün bu tartıştıklarımızdan şu
sonuç çıkıyor: Tekeller, holdingler,
kültür ve sanatı sevdikleri için, sanatçıya saygı duydukları için değil;
sömürüyü meşrulaştırmaya hizmet

ettiği için, kültür ve sanatı kullanıyorlar.
Sanatçı dostlarımız yüzünü halka
dönmelidir. Özgürleştirecek olan
halkın beğenisi, halkın talebi halkın
ihtiyacı olacak. Grup Yorum konserleri bunu gösterdi. Nasıl ki, halk
edebiyatı, binlerce yıllık birikimiyle
bugün hala dipdiri ayakta. Yorum
da pratiğiyle, halklaşmış, kökleri
Anadolu topraklarının derinlerine
kadar inmiştir. Yüzbinlerce kişilik
konserler halk için sanat yapmanın
doğru olduğunu gösteriyor. Her türlü
baskıya rağmen, halkın kendi sanatçısını yalnız bırakmayacağının,
yanında olacağının teminatıdır.
Bizim, halkın, sanatçılarımızdan
istemeye hakkımız var. Bizim olanı,
halkın olanı istiyoruz. Yeteneklerinizi, üretimlerinizi bizim için yapın.
Yüzünüzü bize dönün, yüzünüzü
halka dönün. Üç beş tekelci sermayenin, sahte övgülerine, şişkin cüzdanlarına aldanmayın. Ne size, ne
sanatınıza zerre kadar değer vermezler. Onlar kendileri dışında hiç
kimseyi sevmezler. Onlara göre, sanatçısı da, yazarı da, müzisyeni de,
sadece onları eğlendiren birer köledir.
Her şeyin fiyatı vardır, sanatçıyı da
satın almak ister.
Gelin sizi bağrına basacak halktan
yana sanat yapın, sizin yanınız halkın
yanıdır. Ürettiğiniz eserlere verilen
değeri gördüğünüzde, dünyalara değişmeyeceğiniz bir mutluluk duyacağınıza eminiz. Sanatçıya en büyük
ödül, halkın vereceği ödüldür. Bu
ödül, dünyada hiçbir paranın satın
alamayacağı kadar büyük bir ödüldür,
halk sizi, kalbinde ve beyninde yaşatacak, ölümsüzlük kazandıracaktır.
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AVRUPA’dakiBİZ

ONURSUZ ALMAN POLİSİ NEONAZİ
“KATİLLERİNİ” TÜRK İSİMLERİYLE KAYIT EDİYOR!
NSU davası sürecinde yaşadıklarımız bize açık açık şunu göstermeye devam ediyor; Alman devleti
ölümlerimizle dalga geçiyor. Bizzat
bu cinayetleri desteklemiş ve desteklemeye devam ediyor.
Son olarak yaşanılan ise bizimle
dalga geçer gibi. Eğer ırkçılığın bir
ideoloji bir devlet politikası olduğunu bilmiyor olsak gerçekten inanılır
gibi değil deriz. Ama demiyoruz artık. Artık Merkel’in çocuklarından her
şeyi bekliyoruz.
Berlin polisi, NSU'nun yaptığı
katliamların sorumlusu üçlü çete hakkında bilgi aldığı muhbir neonazilere kod adı olarak Türk isimleri vermiş.
NSU davasıyla ilgili Alman polisinin ırkçılığı bizzat desteklediğine kanıt olarak bir yenisi daha eklenmiş
oldu.
Hürriyet gazetesinin elde ettiği
Berlin Asayiş Şubesi’ne ait üzerinde
kırmızı ‘Geheim’ (Gizli) damgası
bulunan 149 numaralı belgede NSU
çetesini ve neonazileri takipte kullanılan muhbir neonaziler Türk isimleriyle kayıtlıymış. Berlin Asayiş Şubesi (LKA) gizli belgede ‘güvenilir

kişi’ olarak adlandırdığı üç ajan neonaziye kod adı olarak İbrahim, Murat, Adnan gibi Türk isimleri vermiş.
Bu muhbir neonazilerden biri üçlü çeteyi yakından tanıyan, çeteye patlayıcı
madde tedarik eden ve Beate Zschaepe ile ilişkisi olduğu söylenen Thomas
S. oluyor.
Polis muhbir olarak hizmete aldığı kişileri kısa adı VP olan ‘Vertrauensperson’ (Güvenilir Kişi) olarak
adlandırıyor. VP dosyasında bu kişilere bir kod adı ve bir de numara veriliyor.
Berlin polisinin gerçek adını henüz açıklamadığı VP 620 numaralı
muhbir neonazi ise dosyada Murat
adıyla kayıtlı. Polisin adını gizli tuttuğu VP 672 numaralı üçüncü ajanın
adı ise Adnan olarak geçiyor. İbrahim
olarak adlandırılan neonazi muhbir
Thomas S. ile Murat kod adlı 620 numaralı neonazi muhbirin NSU terör
çetesine silah temin eden Jan W. ile
bağlantısı var. Adnan olarak adlandırılan üçüncü muhbirin Jan W. ile
bağlantısı ise polis sakladığı ve korumaya aldığı için açık değil. Çocuklarını koruyorlar. Bu üç neonazi
muhbir, polisin kendilerine kod adı
olarak Türk isimleri verdiğinden ha-

bersizmiş.
Irkçılık Alman devletinin genlerine
kadar işlemiştir. Son yaşanılan olayda bunun bir göstergesi daha olmuştur. Bu ajanlara bu isimleri veren polisler ve müdürleri istifa etmeli ya da
görevden alınmalıdır.
Ne kadar basit katillere bizim
isimlerimizi veriyorlar. Bu şekilde kayıt ediyorlar ki dosyaya bakıldığında
bunların NEO Nazi dahi olduğu anlaşılmasın diye olabilir. Aynı zamanda kendi aralarında konuşmalarda
bu isimleri kullanarak bir nevi bu katilleri korumuş oluyorlar.
Çekin o onursuz dilinizi isimlerimizden. Katillerinize Hitlerin isimlerini koyarak kodlandırın, önlerine
bir numara ekleyin daha isabet olacaktır.
NSU'nun onların torunu olduğu
kesin, peki Alman polisi kimin torunu acaba?
Alman devleti şunu çok iyi bilmelidir; Halkımızı aşağılamanıza izin
vermeyeceğiz.Örgütleneceğiz ve halkımıza karşı uyguladığınız her ırkçı
saldırı karşısında bizi göreceksiniz.
Halkımız sahipsiz değildir. Çekin
elinizi onurumuzdan.

Cephe Düşmanlığına Karşı
Cephe Dostları Sessiz Kalmıyor

Adalet Bakanlığı’na Adalet
İçin Yürüyoruz

Ankara'da Yenimahalle Pir Sultan Abdal Cemevi'nde 23 Nisan günü Ankara Üniversitesi öğretim
görevlisi Ayhan Yalçınkaya Alevilerin nasıl bir siyaset yapması gerektiği üzerine ders verdi. Ayhan
Yalçınkaya, Alevilerin CHP ile, PKK ile ilişkisini anlattıktan sonra, Cephelilerle ilişkisini “anlatmaya” başladı.
Ayhan Yalçınkaya Cepheliler için direk, “Ne
idiğü belirsiz 3-4 çapulcu işbirlikçi bunlar” diyerek
konuşmasına başladı. Ardından “Burada onlardan
vardır ama” der demez, orada bulunan Cephelilerin dostları, Ayhan Yalçınkaya'ya, “Sen kim oluyorsun da, böyle hakaretleri yapıyorsun, bedel ödeyen mücadele eden insanlara böyle söyleyemezsin" diyerek konuşmasına müdahale ettiler.

Çağdaş Hukukçular Derneği 18 Ocak’ta
başlatılan operasyonları protesto etmek
amacıyla 3 Mayıs'ta Ankara Adalet bakanlığına yürüyeceklerini bildirdi.
ÇHD'nin yaptığı açıklamada, "Bizler biliyoruz ki, bu saldırılara maruz kalan ve
yargılama konusu yapılan esasında devrimci
avukatlık pratiğidir. Ancak bizi operasyonlarla, dize getiremeyecekler, boyun eğmeyeceğiz!"vurgusunu yaptı.
Açıklamanın devamında, "Savunma mesleğine yönelen saldırıları protesto etmek, siyasal iktidarın baskıcı politikalarından
vazgeçmesi ve tutuklu meslektaşlarımızın derhal serbest bırakılmasını talep etmek için 3 Mayıs günü saat 12.00'de Ankara
Adliyesi önünde buluşup Adalet Bakanlığı’na yürüyoruz" denildi.
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Avrupa’da
Irkçılığa Karşı Tek Ses Tek
Yürek Olma Zamanı
Almanya'nın Köln şehrinde 19
Nisan günü Köln’ün Mülheim semtinde bulunan Wienerplatz’da Grup
Yorum’un 8 Haziran’da vereceği 2.
Irkçılığa Karşı Tek Ses Tek Yürek
konseri ile ilgili stant açıldı.
Açılan standa halkın ilgisi yoğundu. Bir baba kızını Yorum türküleriyle büyüttüğünü söyleyip bilet
alabileceği bir dernek var mı diye sordu. Bir Alman bu konseri herkesin ilgilendirdiğini ve konseri desteklediğini söyledi.

Yabancı Düşmanlığına
Karşı Birlik Olup,
Örgütlenelim
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“Bize Kalanlar” adıyla gerçekleştirilen gecede izlenen sinevizyonda on yıllardır Alevi Halka, katliamların, işkencelerin, sürgün ve asimilasyon politikalarının kaldığı bir kez
daha anlatıldı. Alevi halkın kimliğine, inançlarına yönelik saldırıların da
anlatıldığı sinevizyon gösteriminde
Maraş, Çorum, Sivas, Gazi... gibi katliamlara da ayrıca vurgu yapıldı.
250 kişinin katıldığı geceye Anadolu Federasyonu üyeleri de geceye
katılarak Limburg Alevi Gençlik ile
dayanışmalarını gösterdi. 8 Haziran’daki Grup Yorum konseri için salonun etrafına ve girişine 20 adet afiş
asılırken, 50 adet el ilanı dağıtıldı.

Irkçılık ve NSU Davası

Almanya'nın Duisburg şehrinde 23
Nisan günü iki Nazi Türkiyeli bir genç
kıza saldırma girişiminde bulundu.
Nazilerin bu davranışını gören Anadolu Gençlik üyesi bir genç duruma
müdahale ederek yapılanın ırkçı bir
saldırı olduğunu açıkladı. Tartışmaya
tanık olanların yaptığı çağrıyla poli s
de olaya dahil oldu.
Polis Karakola zorla götürülmek
istenen Gençlik üyesini polis zorla karakola götürmek istedi. Polis karakoluna götürelen Anadolu Gençlik
üyesinden Naziler şikayetçi oldu.
Yani suçluyken suçlu duruma düşürmeye çalıştılar.
Türkiyeli kızın ailesi, 16 yaşındaki
kızlarını karakoldan alırken, Anadolu Gençlik üyesi arkadaşa da teşekkür
ettiler. Anadolu Gençlik üyesi, yaptığının doğal bir davranış olduğunu
herkesin bu konuda duyarlı olması gerektiğini korkarak ve geri çekilerek
ırkçılığın daha da büyeyeceğini belirtti. Anadolu Gençlik üyesi gece saat
02.00'da serbest bırakıldı.

“Bize Kalanlar” Dayanışma
ve Birlik
Belçika’nın Genk şehrinde, Limburg Alevi Gençlik tarafından 28
Nisan 2013’te “Bize Kalanlar” ismiyle
bir gece düzenlendi.
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IRKÇILIĞA KARŞI
MÜCADELE EDELİM

Almanya’nın Oberhausen kentinde, Oberhausen Alevi Derneği’nde, 21
Nisan’da “Irkçılık ve NSU Davası”
konulu bir panel yapıldı. Duisburg
Aile ve Gençlik Derneği’yle Oberhausen Alevi Derneği tarafından ortaklaşa organize edilen panel, NSU
davası öncesinde halkımızın bu konudaki bilgilenmesini ve duyarlılığını artırmayı amaçlıyordu.
35 kişinin katıldığı panelin başında
Duisburg Aile ve Gençlik Derneğini
tanıtan bir konuşma yapıldı. 1,5 saat
süren panel, Grup Yorum konserine ve
NSU davasına katılım çağrısıyla bitirdi. Katılanların ortak düşüncesi ve
isteği, bu tür faaliyetlerin daha sık yapılmasıydı.
Nazilere Yer Yok Almanya'nın
Dortmund şehrinde 20 Nisan'da Huckarde Meydanı’nda Alman ve Türkiyeli anti-faşist güçler ile birlikte eylem yaptılar.
150 kişinin katıldığı eylemde,
Anadolu Federasyonu üyeleri Almanca “Huckarde'de Nazilere Yer
Yok!” yazılı bir pankart taşıdılar.
Eylem yerine 6 Nazi gelmişti.
Polis “Orada bulunmak yasal hakları” diyerek Nazileri koruma altına aldı.
Daha sonra Nazilerin yerleşmeye çalıştıkları inlerine doğru yürüyüşe geçildi...
Polis eylem sürerken, aranması ol-

duğu gerekçesiyle bir otonomcu genci gözaltına aldı. Kitlenin sürekli
baskısı ve sloganları sonucunda genç
serbest bırakıldı.
Eylem, Huckarde'de Naziler olduğu sürece eylemi sürdürme kararlılığının vurgulanmasıyla sona erdirildi.

Türkiye’de Gördüğümüz
Coşku ve Kararlılık Bizi
Umutlandırdı
Suriye’den 4. Eyüp Baş Uluslararası Emperyalist Saldırganlığa Karşı Halkların Birliği Sempozyumu’na
katılan partiler 24 Nisan günü yapılan ve yapılacak olan faaliyetleri basına duyurdular.
Basın toplantısı Suriye Gençlik
Adalet ve Kalkınma Partisi’nin genel
merkezinde gerçekleşti.
Basın toplantısında ilk sözü alan
Suriye Muhalif Milliyetçi Partisi’nden
Tarık Ahmet, "Biz çözüm noktasında
aciz değiliz ve bu süreçte Suriye’nin
meşru ve demokratik muhalefeti olarak çeşitli ziyaretler gerçekleştirdik.
Bunlardan Rusya ve Türkiye’de yapılan anti-emperyalist sempozyuma
bir grup temsiliyle katıldık.”
Tarık Ahmet, bu faaliyetler sonucunda çok ciddi bir halk desteğini gördüklerini ifade etti.
Ardından söz alan Suriye Gençlik
Adalet ve Kalkınma Partisi’nin başkanı Pervin İbrahim “Türkiye’de gördüğümüz coşku ve kararlılık bizi
umutlandırdı ve önemli olan şey Türkiye halkı gibi her halk kendi kaderini tayin eder. Hiç bir güç dışarıdan
gelip başka bir ülkeye demokrasi
getiremez fikirlerinin olması dikkat
çekiciydi” dedi.
Basın toplantısında, şu anda Türkiye’de tutuklu olan ve daha önce Suriye’yi ziyaret eden Av. Selcuk Kozağaçlı’nın büyük boy fotoğrafı asıldı.
Basın toplantısında, Suriye için direnen bütün Halk Cepheliler ve tutuklu avukatlara teşekkür ederek selamlarını gönderdiler.
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NEZİF ESKİ'NİN TALEBİ HER
YERDE YANKILANMAYA
DEVAM EDECEK
Belçika
Belçika Anadolu Federasyonu 26 Nisan günü açlık grevinin
45. gününde olan Nezif Eski ile
dayanışma eylemi gerçekleştirdi.
Eylemde Fransızca “Siyasi Tutsak Nezif Eski Açlık Grevinde.
Onursuz Aramalara Son” yazan
bir pankart açıldı. Anadolu Federasyonu Belçika’da Nezif’in
sesi olmaya devam edeceklerini
duyurdular.
25 Nisan tarihinde de Belçika’daki Fransız başkonsolosu
ile bir görüşme yapıldı.

Fransa
Fransa Özgürlük Komitesi
23 Nisan günü Nezif Eski’nin direnişini desteklemek için Fresnes
Hapishanesi’nin olduğu sokaklar
ve mahallede afiş ve kuşlamalar
yaptı. 24 Nisan günü de Les
Halles Meydanı’nda bildiri dağıtıldı ve kuşlama yapıldı, 65 adet
protesto faksı doldurulup hapishaneye gönderildi.

İsviçre - Zürich
İsviçre'nin Zürich şehrinde
26 Nisan günü, Fransız konsolosluğu önünde Nezif Eski’nin talebinin kabul edilmesi için eylem
yapıldı. Eylemde “Onursuz Aramalara Son” pankartı açılarak
Nezif Eski’nin uğradığı baskının
anlatıldığı bildiri okundu.

Almanya- Düseldorf
Almanya'nın Düsseldorf
Fransız Başkonsolosluğu önünde 27 Nisan günü Nezif Eski'yi
sahiplenme çadırı kuruldu. Fransız emperyalizmi dayatmalarına
karşı başlattığı açlık grevindeki
Nezif Eski’yi sahiplenme çağrısı yapıldı.

Birlikte ve Örgütlü Bir
Şekilde Yabancılaşmaya
Karşı Omuz Omuza
Belçika'nın Liege şehrinde
28 Nisan günü Anadolu Federasyonu tarafından kahvaltı düzenlendi.
Kahvaltının yapıldığı salona
8 Haziran'daki Grup Yorum konserinin afişleri ile 1 Mayıs kutlamaları ile ilgili Belçika Halk
Cephesi'nin çağrıları asıldı.
Belçika Anadolu Federasyonu adına yapılan konuşmada;
Devrimci tutsak Nezif Eski'nin direnişine değinilerek, direnişin ve
saldırının hemen her yerde anlatılması, onursuz aramanın teşhir
edilmesi belirtildi. Yine 937 gün
sonra cenazeleri ailelerine teslim
edilen Aygün kardeşlerin cenazeleri için verilen mücadele ve örgütlü olmanın gerekleri anlatıldı.

Kazanan, Onursuz
Aramaya Direnen Nezif
Eski Olacak
Nezif Eski’nin direnişini desteklemek için Yunanistan Halk
Cephesi üyeleri, 30 Nisan günü
Atina'nın Fransız Büyükelçiliği
önünde, bir eylem yaparak, Fransız emperyalizmini protesto ettiler.
Pankart açmak isteyen Halk
Cepheliler'i Yunan polisi engellemeye çalıştı. Yunanistan Halk
Cepheliler de engellere rağmen
pankartı açarak Nezif Eski’nin
yalnız olmadığını dayanışma içinde olduğunu haykırdılar. Cepheliler ısrarları sonucu Büyükelçilikte çalışan bir görevliyle görüştüler. Görüşmenin ardından
eylem bildiri dağıtılarak bitirildi.

Coşkulu Türkülerimizle
Omuz Omuza Çekeceğimiz
Halaylarla
Gücümüzü Göstermek İçin 8
Haziran'da Tekrar
Buluşalım
Grup Yorum geçen yıl Avrupa’da bir ilk olarak Irkçılığa Karşı Tek Ses Tek Yürek konserinde
12.500 kişiyi ırkçılığa karşı birleştirdi. Bu yıl
Oberhausen’da 2. Irkçılığa Karşı Tek Ses Tek Yürek Konseri’yle Avrupa’da yaşayan insanlarımızı
daha büyük bir katılım ve coşkuyla ırkçılığa karşı tekrar birleştirmek istiyor.
NSU davasının başladığı bugünlerde naziler
tarafından katledilen 9 esnafımız için “Katledilen
İnsanlarımız İçin Adalet İstiyoruz” sloganıyla
adalet isteğimizi haykıracağız! Bizi katledemeyeceklerini, kanımızın yerde kalmayacağını,
adalet talebimizden vazgeçmeyeceğimizi 8 Haziran’da bir kez daha göstereceğiz. Bu yıl daha
büyük, daha kalabalık olacağız, ırkçılığa karşı
öfkemizi onbinlerin sesini birleştirdiğimiz tek bir
sesle daha güçlü haykıracağız.
Irkçılığın bir insanlık suçu olduğunu bilen,
katledilen insanlarımız için ADALET isteyen, eşit, özgür, kardeşçe bir yaşam talep eden
herkesi, bu sese katılmaya çağırıyoruz.
Ayrıntılı bilgi için: www.grupyorum.weebly.com
www.facebook.com/grupyorum.konser
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Direnen Halklar
Kazanacak!
Suriye’nin başkenti Şam’da 29 Nisan günü
Mezze Semti’nde Başbakan Vail Halaki'ye
sbombalı bir saldırı gerçekleştirildi. Başbakan
Halaki yara almazken, halktan ölen ve yaralananlar oldu.
Aynı gün Şam’ın ticaret ve tarihi merkezi
olarak bilinen, Merce semtinde yine bombalı
bir saldırı gerçekleştirildi. Saldırı sonucunda 14
kişi yaşamını yitirirken, 100'e yakın kişinin yaralandığı açıklandı.
Bu saldırılar, Türkiye dahil, emperyalizmin
işbirlikçisi ülkelerin Suriye'deki aşırı dinci işbirlikçilere desteği sürdükçe devam edecektir.
Saldırının yaşandığı Merci'de halk bir araya gelerek, saldırılara ve emperyalizmin işbirlikçilerine lanet okuyarak, direnmekten vazgeçmeyeceklerini dile getirdi.

TAKSİM’İ YASAKLAMAYA GÜCÜNÜZ YETMEZ!
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YURT DIŞINDAKİ 1 MAYIS KUTLAMALARI
Yunanistan
Yunanistan'ın
başkenti Atina'da
1 Mayıs 3 ayrı
mitingle kutlandı.
Sabah
10:30'da Sintagma Meydanı’nda
Atina
PAME (Militan
İşçi Cephesi) miting düzenlerken, aynı saatlerde Politeknik
önünde Meclis dışı sol, birçok sendika, DKÖ ve öğrenciler toplandı. Halk Cepheliler’in de içinde bulunduğu Türkiyeli Tutsaklarla Dayanışma Komitesi, yapılan 3 mitinge de katıldı.

İsveç Göteborg

İsveç
Sayı: 363

Yürüyüş
5 Mayıs
2013

Göteborg da
emekçiler 1 Mayısı bir coşkuyla
kutladı. İsveç genelinde yaklaşık
25 şehirde 1 Mayıs kutlandı. Yak-

laşık 2000 kişi katıldı.

Fransa - Nancy
Nancy şehrinde Halk Cepheliler korteji, saat 10.00’da
Nancy la Gare otobüs duraklarında toplandı. 1 Mayıs’ın
anlam ve önemini belirten bir açıklamadan sonra Fresness Hapishanesi’nde tutuklu bulunan ve onursuz aramaya
karşı açlık grevinde olan Nezif Eski için bildiri dağıtıldı ve imza toplandı.

Avusturya Innsbruck

şan Şanlı Ölümsüzdür!” sloganları atıldı.

Avusturya Viyana
Halk Cephesi
pankartının ve Viyana
Mahir’in Dayı'nın büyük boy
pankartlarının etrafında toplanan
Halk Cepheliler
kızıl bayrakları
cephe yıldızlı
flamalarını takarak alarak kortejde yerlerini aldılar.
Halk cephesi
alanda bir konuşma yaparak 1
Mayıs emekçile- Avusturya-Graz
rin ezilen halkların bayramı olduğunu dünyada barış nutukların aksine emperyalist katliamların dizginsiz sürmesi bütün baskılara karşı AKP hükümetinin oparasyonlarına karşı yüzbinler olunması gerektiği vurgusunu yaptı.

Avusturya - Graz
Halk Cepheliler 80 kişiyle 1 Mayıs alanındaydılar. Umudun sloganları Graz şehrinde de haykırıldı. Coşkulu geçen
1 Mayıs saat 11'de başlayarak Graz merkezi olan belediye
binası önünde yapılan konuşmalardan sonra sona erdi.

Geleneksel 1 Mayıs Pikniklerimizle
Geleneğimizi Sürdürüyoruz

Halk Ceheliler 1
Mayıs kutlaması için
Landhausplatzda toplandı. 70 kişilik Halk
Cephesi kortejinde,
Alana girerken Alişan
Şanli resmi ile ve “Ali-

İngiltere’nin başkenti Londra’nın Lee Walley Park’ında, 28 Nisan günü geleneksel 1 Mayıs Pikniği yapıldı.
Piknik alanı kızıl bayraklara çevrildi, 1 Mayıs şehidi Mehmet Akif Dalcı’nın resminin yer aldığı üç dilden
Kürtçe, Türkçe ve İngilizce olarak “Yaşasın 1 Mayıs!”
pankartı asıldı.

Yunanistan'da
Şubat ayından Nisan ayına kadar bir
çok gözaltı ile beraber 5 kişi iade talebiyle gözaltına alındı, bir kişi tutuklandı. Artarak devam eden bu saldırılara karşı, “Türkiyeli Devrimcilere Yönelik Baskı ve Tutuklamalara Hayır”, “Hiçbir Politik Mülteci Faşist Türkiye Devletine iade edilemez” kampanyası çerçevesin-

den imza
masası açıldı.
Halk
Cephelilerin de içinde olduğu Türkiye’li Politik Tutsaklarla Dayanışma Komitesi çağrısıyla başlatılan imza kampanyasına 72 kurum imza verdi. Halktan tek tek toplanan imzalar içinde SYRIZA'nın üç milletvekili de imza
verdi.

Avusturya-Insburg

Baskı ve Tutuklamalara Karşı Türkiyeli
Devrimcilerle Dayanışma Artarak Büyüyor
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Şiir
Cephe’ye Varak

KULAĞIMIZA
KÜPE OLSUN
Atasözü
Eğitim, Her Zaman Sahibini
Peşinden Takip Eden Bir Servettir
Eğitim hiç kaybetmememiz gereken bir güç
ve zenginliktir.

Deyimler
Ali Kıran Baş Kesen
Zor kullanarak istediğini yaptırmak.

Kıssadan Hisse
Ezilen halklar ve uluslar, kurtuluş için, emperyalizmin ve uşaklarının “makullüğüne” bel
bağlamamalıdırlar. Halklar ve uluslar sadece birliklerini güçlendirerek ve mücadelelerinde azmederek zafere ulaşacaklar.
ABD-Ngo Dinh Diem Ekibi’nin Güney Vietnam'a Saldırısı ve Halkın Katledilmesine
Karşı Açıklama”, (29 Ağustos 1963), Dünya
Hakları, Birleşin ve ABD Saldırganlarını ve
Onların Tüm Uşaklarını Yenin, 2. ed., s.6.

Özlü Söz
Haksızlara baş kaldırmayanlar, onlardan gelecek her kötülüğe katlanmalıdır.
(Hz. Ali)

Çattık bir tüccar
keneye
“Ne işle iştigalsin
Bre kene?”
“Babalar gibi satarım
Evvelallah”
Ne edek
Kime yanak
Cephe’ye varak
Çattık bir tüccar
pezevenge
“Ne işle iştigalsin
Bre pezevenk?”
“Vatanı pazarlamakla
mükellef”

Ne edek
Kime yanak
Cephe’ye varak
Çattık bir işbirlikçi
hayına
Kur’an tutar bir elinde
Şeytanın bayrağını diğerinde
“Ne dolanırsın bre
gafil” dedik
Cennetimde…
Ne edek
Kime yanak
Cephe’ye varak
Rastlaştık bizim

yarenlere
Sümbül kokulu
ha gardaş
Çiğdem, nergiz,
menekşe
Yıldız yıldız parlarlar
Başlarında yıldızlı bere
Sürürler ha gardaş
Çakalları inlerine
Kokladık
Aydınlandık
Cephe’ye vardık
Şadi Özbolat

Fıkra
Baba Sözü Dinlemek
Nasrettin Hocanın bir oğlu varmış...Ters mi ters... Ne denirse tam tersini yapan bir çocuk.
Bir gün Nasrettin Hoca ile oğlu Akşehir'e giderler. Oradan iki
çuval tuz alırlar ve eşeğe yükleyip köylerine dönmek için yola
koyulurlar.
Köylerinin yakınındaki derenin yanına gelirler. Nasrettin Hoca
derenin en sığ yerinden karşı tarafa geçer. Oğlu da eşeği sudan
geçirmektedir. Nasrettin Hoca birde
bakar, ne görsün, eşeğin sırtındaki
çuvallardan biri yere değdi değecek.
Ne yapsın?
Oğlunun da huyunu bildiği için ses-

lenir:
-Sevgili oğlum...Çuvallardan biri suya
değecek. Biraz da asıl da, iyice suya
gömülsün.
Çocuğun o gün uysallığı üzerindeymiş. Tutup, babasının dediğini yapar.
Sarkan çuvalı bastırır. İşte tam o
anda, öteki çuvalda semerin üzerinden
devrilir.
Ve iki çuval birden, hooop suya.
Nasrettin Hoca bağırır can havliyle,
oğluna:
-Ulan ne halt ettin?... İki çuval tuz suya
karıştı.
Oğlu yanıtlar:
-Kırk yılda bir baba sözü dinleyelim
dedik, gene de yaranamadık...
‘

AKP’NİN ‘KAHRAMAN’ POLİSLERİ

Bağımsızlık Demokrasi Sosyalizm Mücadelesinde

Yitirdiklerimiz
11 Mayıs-17 Mayıs
12 Eylül'ün
apolitikleştiremediği gençlerimizden biriydi. Tüm baskılara rağmen
devrimcilerin
Hüseyin SOYUUĞUR yanında saf tuttu. Yeni Çözüm
dergisi okuru olan Hüseyin,
ODTÜ yurdunda geçirdiği rahatsızlık sonucu 11 Mayıs
1987’de aramızdan ayrıldı.

KTÜ Fatih
Eğitim Fakültesi Tarih Bölümü mezunu
olan Mete,
mücadeleyle
öğrencilik yılMete Nazım DÖLEK larında TÖDEF içerisinde tanıştı. TÖDEF içindeki mücadele yıllarının ardından mezun olduktan sonra Elazığ EğitSen içinde yer aldı. 16 Mayıs
1994’de ani bir rahatsızlık sonucu aramızdan ayrıldı.

Ferahevler’de bölgeyi faşist saldırılardan korumak için tutulan gece nöbetlerinden birinde, 16
Mayıs 1980’de bir sol grup taraftarlarınca çevrildi,
silahı olmasına rağmen kullanmadı ve vurularak
şehit edildi.

Mustafa ALBAYRAK
1979
doğumlu
olan İrfan
Liseli bir
devrimciydi. 17
yaşınİrfan AĞDAŞ daydı. 13
Mayıs
1996’da İstanbul Alibeyköy’de Kurtuluş gazetesi
dağıtımı yaptığı sırada,
polis tarafından herkesin
gözü önünde sırtından
kurşunlandı. Yaralı olarak
polis otosuna alındı ve
orada işkenceye devam
edilerek katledildi.

12 Mayıs
1987’de şehit düştü.

Ali Haydar ŞAHİN
Murat, Tokat doğumludur. Halkının
mücadelesinde yeralan bir devrimciydi.
Gazi ayaklanmasının
neferlerindendi.
13 Mayıs 1995’de
İstanbul Okmeydanı’da sivil faşistlerin
bıçaklı saldırısı sonucu şehit düştü.

Murat ÇUHACI

Anıları Mirasımız
Yoldaşları Anlatıyor:
İrfan AĞDAŞ
Sevgili İrfan, genç arkadaşım, elinde sattığın derginin kapağında sözü edilen 30 binden biriydin sen.
1 Mayıs alanlarını zapteden on binlerden biri. Demokratik bir
lise isteyen o genç arkadaşlardan biri. Öfkesini, gelecek umudunu Cephe'nin kortejine yükleyip yürüyenlerden biri.
... Genç arkadaşım, vurulmanla asla eksilmedi sayımız; çünkü arkadaşların şimdi daha kinli, çünkü daha dün okulunda tüm
bu olup bitenlere seyirci kalanlar senin şahsında bu düzeni gördüler... Onlar senin yerini doldurdu bile daha şimdiden.
İrfan insanlık değerlerini çok iyi bilirdi. İnsanlara nasıl davranması gerektiğini, ne şekilde konuşması gerektiğini iyi bilirdi.
Görüşlerine katılmayan kişiler bile O'na saygı duyuyordu. Ben
sadece İrfan'ın peşinden gideceğimizi söylemek istiyorum.

“Sorun varsa, olumsuzluklar varsa karamsarlığa
düşeceğimiz yerde, dışımızda göreceğimiz yerde biz
çözeceğiz. Sorunlar da bizim ve hep olacak”
Maksut Polat

Maksut POLAT

Mahmut ZENGİN

Maksut, 1969 Sivas Divriği Tepahan Köyü doğumludur. 1988’de mücadeleye katıldı. Gazi’nin emekçi militanlarındandı. 1992’de kamp eğitiminin ardından
Şerafettin Şirin Malatya Kır Birliği’nde görevlendirildi.
1993 Kasım’da Toros Kır Birliklerini oluşturmak üzere
görevlendirildi. Bu görevini sürdürürken Adana’da Yeşilevler Mahallesi’nde 17 Mayıs 1994 bir minibüsten indiği anda, polis tarafından yakın mesafeden taranarak
infaz edildi.

Eşref ANYIK

Ferhat KURTAY

Necmi ÖNER

Diyarbakır Hapishanesi,12 Eylül Cuntası’nın zulmünün en ağır
yaşandığı yerlerden biriydi. Zulüm, bir noktada teslim almıştı bütün
hapishaneyi.
1982’nin 17 Mayıs’ını 18 Mayıs’a bağlayan gecesinde, dört devrimci, bedenlerini tutuşturarak şehit düştüler. O gece Diyarbakır zindanında yükselen “söndürmeyin, ateşi söndürmeyin... Su döken haindir” seslenişi, teslimiyete, zulme, vahşete meydan okuyor, herkesi direnişe çağırıyordu. Dört yurtsever tutsak tinerli pamuklar ve üç
kibritle yeniden ayağa kalkışın öncülerinden oldular.
1868’de doğdu. İrlanda ulusal kurtuluş mücadelesinin Marksist önderlerindendi. ISRP'nin (İrlanda Sosyalist Cumhuriyetçi Partisi) kuruluşuna
önderlik etti. İrlanda emekçilerinin ilk silahlı örgütlenmelerinden biri olan İrlanda Yurttaş Ordusu'nun da kurucusudur.
James Connolly, sendikalist görüşleri de olmasına karşın, 1. emperyalistler arası paylaşım
savaşı döneminde savaşın devrimci bir savaşa
dönüştürülmesinden yana tutum alarak devrimJames CONNOLLY
ci cephede yer aldı. 1916 Nisan’ında Dublin’de
başlatılan ayaklanmada İngilizler tarafından ağır
yaralı olarak ele geçirildi. Gizli bir duruşmayla yargılandı ve idama mahkum edildi. Kangrene dönüşen yaraları nedeniyle ayakta duramaz halde olduğu için bir koltuğa oturtularak kurşuna dizildi. 12 Mayıs 1916
onun dünya halklarının mücadelesinde ölümsüzleştiği tarihti.
İrfan eline geçen her gazeteyi, dergiyi ve yazıyı okuyan bilinçli bir insandı... Arkadaşlarının O'na ve kişiliğine ne kadar çok
saygı duyduğunu söylememize gerek yok zaten bunu herkes biliyor. Polisler bizleri yıldırmaya, üzerimize baskı yaparak bizi korkutmaya çalışıyorlar. Karşımızda silahlarını dolduruyorlar. Okulu kuşatıyorlar. Korkmuyoruz. İrfan'ın katledilmesinin bize verdiği
hınç ve öfkeyle onların karşısında olacağız.
İrfan bizim arkadaşımız, benim de yoldaşımdı. O'nun cenazesine gidemedim. Giden yoldaşlarımız ve arkadaşlarımızı
dövdüler. Ama... şunu söylemek istiyorum; Bir İRFAN gitti, BİN
İRFAN geliyor. Bizi asla yıldıramayacaklar.
İrfan, halkı için bu yola girmişti. Ezilen kesimin, baskının, zulmün, sömürünün olduğu her yerde İrfan'ı görüyorduk. Biz arkadaşları ne zaman dara düşsek yardımımıza koşmuştur. Her zaman mücadele etmek isteyen bir insandı. Kararlıydı, bizlere zafere bir gün mutlaka ulaşılacağını söylerdi. İnançlıydı. Öğrendiği her şeyi bizlere öğretiyordu. Bu yol için ölmeyi göze almıştı.
İnsanlara bir çok şey kazandırmaya çalışıyordu.
... İrfan'ın sattığı gazeteyi satacağız. Gelip bizi de vursunlar.
... İrfan'ın yarım bıraktığı işi biz devam ettireceğiz. Onlar bir İrfan aldılar, hepimiz birer İrfan'ız.

