
“Süreç” Diyerek, “Çözüm” Diyerek 
AKP’nin Zulümle Halkı Teslim Almasına 

İzin  Vermeyeceğiz!
 Taksim’de 1 Mayıs Yasaklandı! 
 İnsanlarımıza Nişan Alınarak 

Gaz Bombası Atıldı! 
 Coplarla, Gaz Bombalarıyla 

İnsanlarımızın Beyinleri Sokaklara 
Akıtıldı!

 Taksim, Beyoğlu, Adliye Önleri, 
Beşiktaş... ve Diğer Meydanlar AKP

Karşıtı Eylemlere Yasaklandı!
 Dernekler, Sendikalar, Kültür

Merkezleri Basıldı!
 İşçilere, Memurlara, Avukatlara, 

Sanatçılara, Aydınlara, Gazetecilere,
Öğrencilere, Futbolculara, Taraftarlara
Gaz Bombalarıyla Saldırıldı!

 AKP’nin Faşist Terörü Sürüyor!

UMUT HEP İSYANLA BÜYÜR!
“Görün Nasıl Ayaklanır da Umut Yürür Üstünüze!

Korku Nasıl da Boğar Sizleri Görün! 
Görün ve Korkun Bizden!”

 HALKIMIZ, DİRENMEK MEŞRUDUR!

 Hırsızlara, soygunculara, talancılara karşı evinizi, 

malınızı, mülkünüzü ancak direnerek koruyabilirsiniz! 

 Taşla, sopayla, silahla, benzinle ne bulursanız direnin, 

direnmekten başka yol yoktur! 

 Bu yağma ve soygun düzenine karşı başka türlü

kendimizi koruyamayız! 

www.yuruyus.com 

info@yuruyus.com
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Müdürü: Mustafa Doğru
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ÖÖğretmenimizğretmenimiz

Belirsizlik, bir olayın
teorik açıklamasının yapılamayışıdır. 

Bir olayın bilimsel nedenlerini
anlamazsak açıklamalar yüzeysel

olmaktan öte, kaderci bir bakışla yapılır
ve her şey tüm olanlar olağanmış gibi

ele alınır. 
Kadercilik inançsızlığı ve yılgınlığı

besler.
Bilinç öğrenmekten geçer

Öğrenmek sürekli bir tekrardan geçer. 
Her tekrar yeni şeyler katar. 

İdeolojik seviyeyi sürekli yükseltir.

TUTSAK ÖĞRENCİLER SERBEST BIRAKILSIN!
10 HAZİRAN’DA ADIM ADIM ANKARA’YA YÜRÜYECEĞİZ!

Onlar parasız, bilimsel ve demokratik bir eğitim için mücadele ettiler. 
Onlar Anadolu topraklarında hançer gibi saplanan Amerikan üslerine ve füze

kalkanlarına hayır dediler. 
Onlar gecekondu mahallerinde yıkımlara karşı yoksul halkla birlikte omuz omuza direndiler. 

Onların işledikleri ‘suçlar’ çoktu. 
Bu yüzden bir gece yarısı savaşa gider gibi MİT’iyle, polisiyle, helikopterleriyle evlerimizi,

derneklerimizi, yurtlarımızı bastılar. İşkenceyle arkadaşlarımızı
gözaltına alarak yalanlarla tutukladılar. 

Onların ‘suçu’ bağımsızlık, demokrasi ve sosyalizm mücadelesinde
Dev-Genç saflarında birleşmektir.

Dev-Genç’lileri teslim alamazlar, Dev-Genç’lileri bitiremezler.
Bu suçları bizlerde dışarıda işlemeye devam edeceğiz. 

Bu ülkede halkını ve vatanını ölesiye sevmek suç, vatanı parsel parsel
Amerika ya satmak, halkı iliğine kadar sömürmek serbest. 

Bu mudur adalet, bu mudur hak, hukuk? 
Biz meşruluğumuza inanıyoruz. 

Asıl yasadışı olan ve suçlu olan Amerika işbirlikçisi AKP hükümetidir. 
Asıl suçlu olan gençliği, fuhşa, uyuşturucuya, yozlaşmaya itenlerdir. 

Onların tarihi acizliklerle, ahlaksızlıklarla ve namussuzluklarla doludur.
Bizim tarihimiz direnişlerle, onur ve namusla örülüdür. Tarih haklıyı ortaya çıkaracaktır.

Tutsak Dev-Gençliler in serbest bırakılması için İstanbul’dan Ankara’ya adım adım adalet
bakanlığına yürüyeceğiz. 

Tüm halkımızı halkın onurlu mücadelesinde tutsak düşen
Dev-Gençlileri sahiplenmeye çağırıyoruz.

TUTSAK DEV-GENÇLİLER SERBEST BIRAKILSIN!
YAŞASIN DEV-GENÇ YAŞASIN DEV GENÇLİLER!

ÖĞRENCİYİZ HAKLIYIZ KAZANACAĞIZ!
KAHROLSUN FAŞİZM YAŞASIN MÜCADELEMİZ!



İİ ç i n d e k i l e r
41 Devrimci Memur Hareketi:

Haksız tutuklamalara karşı
adalet istiyoruz!

43 Başbakan talimat verdi “işadamları
mağdur oluyor” diye; GDO’lu
pirinçler GDO’suz oldu!

45 Sanatçıyız Biz: Sanat Cephesi’ni
güçlendirelim! Halk için
olmayan sanat, ölü sanattır! (2)

48 Avrupa’daki Biz: “Yüzümüz
ülkemize mücadelemize dönük
olmalıdır! Bu bizi ayakta
tutacak, oradaki mücadelemizde
bize güç ve güven verecektir!”

49 Avrupa’daki Biz:
“Bu kadın bizim insanımızı
öldürüyor ve otelde yaşar
gibi yaşatılıyor hapishanede!”

52 Avrupa’da Yürüyüş: Pınar Eski,
“Nerede olursak olalım direnmek
meşrudur!” Haydi Kol Kola
Irkçılığa Karşı Omuz Omuza! 

56 Yitirdiklerimiz

57 Canan Kulaksız Alternatif

Öğrenci Şenliği başladı!

58 Kulağımıza Küpe Olsun

59 Öğretmenimiz

REYHANLI HALKININ KATİLİ
EMPERYALİSTLER VE AKP’DİR

23 Sol’un Köşe Taşları: Sarı
sendikacıların kuyruğundan
kopamayan EMEP’in
Taksim karın ağrısı bitmez!

26 Röportaj: Her sokakta
binlerce Mehmet! 

29 Halk Kahramanları: Arababaşı
Köyü direnişi Ramazan ve eşi
Senem Ayşe Hatun

30 Devrimci Okul: Olmazcılık
33 Özgür Tutsaklardan:

“Ben yaşarken kitaplar yasak
olmasın” (Rıfat Ilgaz)

34 TAYAD’lı Aileler: Kandıra 
F Tipi’nden süngerli hücre

işkencesi itirafı

36 Devrimci İşçi Hareketi:
İşten atılanlar mahkemeye
başvuramayacak! Emekçilerin
haklarının gasbı sürüyor yeni
saldırının adı: “Hakem
Heyetleri  Düzenlemesi”

38 Tarihimizden öğreniyoruz:
Hasta Tutsak Güler Zere’yi
Zulmün Elinden Çekip Aldık!

39 Adliye önünde eylemin
yasaklanması toplantı,
gösteri ve ifade özgürlüğünün
gasbıdır!

6 Faşizme Karşı Omuz Omuza!

7 AKP, faşizmi güçlendiriyor!
Halk düşmanları yetkilerini
artırmak istiyor!

9 Reyhanlı’da işbirlikçiler katliam
yaptı: 51 ölü yüzlerce yaralı!
Sorumlusu emperyalistler ve
işbirlikçi AKP’dir 

12 DHKC: Devrimcilerin tarihinde
halka zarar veren böyle bir
eylem yoktur!

13 DHKC: Reyhanlı katliamının
baş sorumlusu AKP’dir!
Bir zevzek Hüseyin Çelik
yine konuştu

15 AKP, meydanları halka
yasaklayıp tekellere açıyor

16 “Umut hep isyanla büyür”
18 Hayalleri büyük olanların

savaşları da büyük olur
20 Halkın Hukuk Bürosu: Halkın

Hukuk Bürosu bir okuldur! -1

4 Sabır bizim ikinci aklımızdır!

Zulmün hesabını soracağız!

Her Pazar Günü Grup
Yorum’a Özgürlük
İstiyoruz

Yer: İdil Kültür Merkezi
Saat:14.00

****

Her Pazartesi Günü

Devrimci Annelere
Özgürlük İstemek için
Oturma Eylemi Yapıyoruz

Yer: Bakırköy Hapishanesi

Saat: 11.30

****

Her Çarşamba Günü
AKP’nin Saldırılarına
Karşı Adalet
Nöbetindeyiz

Yer: İstanbul Adliyesi 
Saat: 12.30

****
Faşizmin Baskılarına

Karşı Her Cuma
19.00’da Taksim
Tramvay Durağı’ndan
Galatasaray Lisesi’ne
Yürüyoruz!
Sanat Cephesi-
Devrimci Avukatlar

****
Komplolarla

Tutuklanan Devrimciler
Serbest Bırakılsın! 
Her Salı Günü, 
Saat 13.00’da 

ADALET BAKANLIĞI
ÖNÜNDEYİZ!

****

Tutuklu KESK’li
Memurlar Serbest
Bırakılsın! Her
Cumartesi Saat
14.00’te Ankara Yüksel
Caddesi’nde Eylem
Yapıyoruz!

****

İşten Atılan Emekçiler
Haklarını Almak İçin Her
Hafta Cumartesi Günü
Saat 19.00’da
Taksim’den Galatasaray
Lisesi’ne Yürüyor!

HALK CEPHESİ EYLEM ÇAĞRISI



Devrimci Halk Kurtuluş Cephesi
Basın Bürosu tarafından AKP’nin
son dönemde “çözüm” adı altında
tırmandırdığı faşist teröre ilişkin ya-
pılan 13 Mayıs 2013 tarihli 412
No’lu  açıklamadır. 

***

AKP bir taraftan “hiç kan ak-
madan süreç ilerliyor, geri çekilme
yapılıyor” derken diğer taraftan faşist
terörü pervasızca  sürdürüyor!

Son dönemde, “süreç” diyerek,
“çözüm” diyerek yaptıklarına bakın
AKP’nin… 

Halka 1 Mayıs Alanı yasaklandı!

1 Mayıs günü İstanbul sokakla-
rında tam bir terör estirildi! 

Gaz bombalarıyla, coplarla in-
sanlarımızın beyni sokaklara akıtıldı! 

1 Mayıs günü Okmeydanı’nda
devrimcilerin isim isim adları sesle-
nilerek nişan alıp doğrudan kafalarına
gaz bombası tüfeğiyle ateş edildi.
Meral Dönmez Okmeydanı’da bu
şekilde başından vurularak komaya
sokulmuştur.

Yoğun bakımda olan Maral Dön-
mez ve Dilan Alp’in tedavisi tamam-
lanmadan “boş yatak yok” denilerek
sokağa atıldı! 

Meral Dönmez ve Dilan Alp’in
sokağa atılma talimatını Başbakan
Erdoğan vermiştir.

1 Mayıs Alanı’nı yasaklamakla
da yetinmedi AKP, Taksim’de, İstiklal
Caddesi’nde, Çağlayan Adliyesi önün-
de, Beşiktaş’ta … her yerde halkın
meydanlara çıkmasını yasakladı!  

Halkın en meşru yasal hakkı
olan gösteri ve toplantı yapma hak-
kı gasp edildi 

Yasal haklarını kullananlara tam
bir terör estiriliyor. 

Taksim’de haksız tutuklamaları
protesto eden ve adalet isteyen Grup
Yorum eylemine saldırdılar. 

Tutuklanan Kamu Emekçileri
Cepheli devrimci memur ailelerinin
Taksim’de her cumartesi günü yap-
tıkları eyleme izin verilmedi.

Tekellerin işten attığı ve direnişte
olan Hey Tekstil ve Kazova işçilerinin

yine her hafta Taksim’de yaptıkları
yürüyüşe vahşice saldırdı ve onlarca
işçi yaralandı. 

İşten atılan ve aylardır direnen
Hava İş işçilerinin Taksim’de eylem
yapmasını engellemek için mangalar
dolusu polis yığdılar Taksim’e… 

Deniz Gezmiş Anması yapmak
isteyenlere alçakça saldırdılar ve on-
larca kişi yaralandı! 

Cumhuriyet Savcısı talimat veri-
yor; “Çağlayan Adliyesi önünde
eylem yapmak yasak” deniyor. 

Bu ne keyfiyet böyle? Ve anında
AKP’nin polisi kudurmuş köpekler
gibi haksız tutuklamaları protesto
eden, adalet isteyen Halk Cephelilere
gaz bombalarıyla, tazyikli sularla al-
çakça saldırıyor. Bu saldırılarda yine
onlarca kişi yaralandı.

AKP, sadece devrimcilere de sal-
dırmıyor, halkın her kesimine küs-
tahça, saldırıyor. Halkı aşağılıyor. 

“Büyük dağları biz yarattık”
havasındalar. 

Veda şenliği düzenleyen Beşiktaş

‘Süreç’ Diyerek, ‘Çözüm’ Diyerek 
AKP’nin Zulümle Halkı Teslim
Almasına İzin  Vermeyeceğiz!

SABIR BİZİM İKİNCİ AKLIMIZDIR! 
ZULMÜN HESABINI SORACAĞIZ!

Yürüyüş

19 Mayıs
2013

Sayı: 365

4



futbol taraftarlarına bile gaz bomba-
larıyla, tazyikli sularla saldırdılar.
Yetmedi, AKP’nin polisleri sokak
çeteleri gibi motosikletli ekiplerle
havaya ateş açarak Beşiktaş’ın gö-
beğinde sağa sola kurşun yağdırdı-
lar!

Tam bir pervasızlıkla sürüyor hal-
ka yapılan zulüm. Küçükler ligi Kü-
tahya-İkitelli futbol takımları arasında
yapılan maçta 13-14 yaşındaki ço-
cukların gözlerine gözlerine biber
gazı sıktılar. 

Bu ne pervasızlık, bu ne alçaklık,
bir de Başbakan Erdoğan “minik
yavrular” demagojisini ağzından
düşürmüyor. 

13-14 yaşındaki çocukların göz-
lerine biber gazı sıkan AKP iktidarı
yaptıklarının hesabını vermek zo-
rundadır. 

İşkenceci katilleri işkence gören-
lere hakaret edercesine koruyan AKP
yaptıklarının hesabını vermek zo-
rundadır. 

İzmir Karabağlar Polis Karako-
lu’nda Fevziye Cengiz’e iki yıl önce
yapılan işkence görüntüleri herkesin
hafızalarındadır. Bu kadar aleni bir
işkenceden bile polisler “delil ye-
tersizliği”nden beraat ettirildi. Bu
halka hakarettir. Halkı aşağılamaktır. 

Sabır Bizim Aklımızdır, 
Ancak Sabrımız Sonsuz
Değil!

Yaparım yanıma kar kalır diyor
AKP. Amerika’nın uşaklığını yaparak
kimsenin kendisine dokunamayaca-
ğını sanıyor. Herkesin kendisine biat
etmesini istiyor. Herkesin önünde
diz çökmesini istiyor. “İktidar benim;
21,5 milyon oy aldım” diyor. “İki
kişiden biri bize oy verdi geri kalanın
sesini çıkartmaya hakkı yok” diyor.
Sesini çıkartana ‘marjinal’, teslim
olmayana, direnene ‘terörist’ di-
yor… 

AKP terörist ilan etti mi, tamam
artık, ona her türlü zulmü yapmak
mübahtır. 

İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mut-
lu 1 Mayıs’ta komalık ettikleri in-
sanlar için “ellerinde taş vardı” di-

yor. “Hak etmediler mi, hak ettiler”
diyor. İstanbul Valisi Mutlu, TO-
MA’larla, gaz bombalarıyla, coplarla,
helikopterlerle havadan gaz sıkarak
“hak” dağıtıyor. 

“Onlar radikal mensuplardı”
diyor. Ellerindeki gaz bombası stokları
bitene kadar gaz sıkıyor. Vali Mutlu
buna “fevkalade orantılı müdahale
ettik” diyor. 

AKP’ye göre devrimci olmak kat-
ledilmek, kafalarına nişan alınarak
ateş etmek için yeterli… Başbakan
Erdoğan yasaklamışsa 1 Mayıs’ı 1
Mayıs Alanı’nda kutlamayı “illa da
1 Mayıs kutlayacağım” demek
emekçilere her türlü zulmü uygula-
mak için yeterli... 

Direnmek suç sayılıyor. Sesini
çıkartmak suç sayılıyor. AKP’nin
söylediğinin dışına çıkmak, onun po-
litikalarına hizmet etmemek, haşa…
“aforoz” edilmek için yeterli olu-
yor…

AKP’ye hatırlatıyoruz; sabrımız
sonsuz değil. Halkımızın bu terörle,
bu zulümle sindirilmesine, teslim
alınmasına izin vermeyeceğiz. Hal-
kımızın küstahça aşağılanmasına izin
vermeyeceğiz. Halkın gözünün içine
baka baka yalanlarla kandırmasına
izin vermeyeceğiz. Sabrımız sonsuz
değil, bunu hatırlatırız…

Bu Ne Biçim “Çözüm”?
Bu Ne Biçim “Süreç”? 

AKP halka her türlü terörü per-
vasızca uygularken “süreç bozulma-
sın” diyerek halktan her türlü zulüm
karşısında susmasını istiyor. 1 Mayıs
mı kutlayacaksınız; “benim dediğim
yerde, benim belirlediğim şekilde
kutlayacaksınız” diyor. “Bana karşı
olanların 1 Mayıs kutlamasına izin
vermem” diyor. Sendikacısına Ça-
nakkale’ye gidip dua okuyun, “Sol-
cu”suna, “komünist”ine Kadıköy’de
halay çekin diyor. 

AKP ile uzlaşırsan, elinde silahla
da dolaşabilirsin. Uzlaşmıyorsan re-
sim taşımak, flama taşımak ve hatta
“aşure dağıtmak” bile suç sayılıyor. 

AKP’nin çözümü bu. Her türlü
faşist terörle halkı teslim almak istiyor. 

AKP 4. Yargı Paketini 
Sırf Bunun İçin Çıkarttı 
AKP’nin 4. Yargı Paketi 
Hizaya Gelmeyenleri 
Hizaya Getirme 
Paketidir! 

AKP 4. Yargı paketinde Terörle
Mücadele Yasasına getirdiği deği-
şiklikle “CEBİR VE ŞİDDET”e
başvuran örgütler ve “AÇIK VE
YAKIN TEHLİKE” kriteri getirildi.
Böylece yaptığınız eylemler demo-
kratik, yasal, meşru olmasının hiç
bir önemi yok. AKP’nin sizi “AÇIK
VE YAKIN TEHLİKE” olarak görüp
görmediği önemli. Faşist AKP ikti-
darına boyun eğmiyorsanız, teslim
olmuyorsanız o zaman AKP için
“AÇIK VE YAKIN TEHLİKE”siniz. 

Onun için bir taraftan “çözüm
süreci” derken diğer taraftan dev-
rimcilere saldırılıyor. Şafak operas-
yonları yapılıyor. 

KCK operasyonları adı altında
binlerce BDP’liyi de bu amaçla göz-
altına almıştı AKP, ve şimdi istediği
sonucu aldı ve topluca bırakıyor
KCK’lıları… Diğer taraftan devrimci
memurları yasal, demokratik sendikal
faaliyetlerinden dolayı gözaltına alınıp
tutukluyor. Devrimci sanatçılar, dev-
rimci avukatları, devrimci öğrencileri
tutukluyor ve neyle suçlandıklarını
bilmeden aylardır tutuklular…  

AKP’yi Uyarıyoruz; 
Terörle, Terör 
Yasalarınızla 
Devrimcileri Teslim 
Alamazsınız!

Çok terör yasaları gördük. Çok iş-
kenceler gördük, çok katliamlar ge-
çirdik. Faşist terörle bizi teslim ala-
mazsınız. Halkı da teslim alamaya-
caksınız. Almanıza izin vermeyeceğiz. 

Sabrımız sonsuz değil, halka zul-
mün hesabını soracağız. Devrimcilere
zulmünüzün hesabını soracağız! 

HALKI TESLİM ALAMAYA-
CAKSINIZ!

YAŞASIN HALKIN ADALETİ!

19 Mayıs
2013

Yürüyüş

Sayı: 365
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Faşizmin dayandığı iki temel var-
dır. İlki yalan ve demagoji, ikincisi
baskı ve terördür. Faşizmin korkusu
büyüdükçe, daha çok faşist teröre
başvurmaktan başka çaresi yoktur.
Sömürünün dizginsizce artması ve
halkın bilinçlenmesi, gücünün ve
meşruluğunun farkına varması, mü-
cadelesinin daha da büyümesi karşı-
sında güçlerini yeniden düzenleme
ihtiyacı hissediyor. Yeni karakollar,
yeni hapishaneler, yeni yasalar…
hepsi bunun için.

Faşizm, devletin tüm kurumlarını
halka karşı savaşa göre örgütlemiştir.
Ordusundan polisine, mahkemele-
rinden hapishanelerine, zabıta ve it-
faiye kurumlarından okullarına, be-
lediyelerine kadar düzenin tüm ku-
rumları iç savaşa göre, kendi halkına
karşı örgütlenmiştir. Emperyalizmin
45’lerden itibaren doğrudan müda-
haleleriyle başlattığı faşizmin ku-
rumsallaşması süreci, ‘80 faşist cun-
tasıyla tamamlanmıştır.

Her yerde
halkın her kesi-
mine pervasızca
saldıran faşizm,
bunu da yeterli
görmüyor artık.
Faşizmin baskısı
ve terörü düzen-
leri için yeterli
gelmiyor, halkın
giderek artan bir
şekilde düzenin
karşısına dire-
nişlerle çıkma-
sına engel olamıyor çünkü.

Bu nedenle İçişleri Ba-
kanlığı, hazırladığı faaliyet
raporunda kaymakam ve
valilerin yetkilerinin daha
da artırılmasını önerdi. Böy-
lece illerde halka karşı uygu-
lanacak baskı ve terörü bü-
rokrasiye, tüm il ve ilçelerin
yönetimlerinin aynı mevzuata
göre düzenlenmesinin yarattığı
engellere takılmadan, daha
güçlü yürütülebileceklerini he-
saplıyorlar. 

İçişleri Bakanı Muammer Güler
hazırlanan rapordan aktardığına göre
sınırlı yetki sistemini zayıflatıyormuş.
Kamuoyu nezdinde terör, toplumsal
uzlaşmazlık gibi kritik konularda
Bakanlığın devletle özdeşleşmiş ol-
ması ise üstünlükleriymiş. Bakanlığa
verilen görevlere paralel mali kay-
nakların sağlanmaması, mevzuattaki
değişikliklerin uygulamaya aktarıl-
masında sıkıntılar yaşanması zayıf-
lıklar arasındaymış. 

Öneriler arasında şu değerlendir-
meler var: “İl sistemini zayıflatan
nedenlerin ortadan kaldırılması, bazı
bakanlık, kurum ve kuruluşların mev-
zuatında vali ve kaymakamların yet-
kilerini kısıtlayan hükümlerin kaldı-
rılarak, il idaresi kanunuyla uyumlu
hale getirilmesi gerekmektedir.”

“Vali ve kaymakamların birinci
derecede sorumlu oldukları emniyet
ve asayiş hizmetlerinde gözetim, de-
netim, müdahale ve icra yetkilerini
daha etkin kullanabilmeleri için ku-

rumsal kapasitelerini artırmaya yö-
nelik olarak yapılan çalışmaların
devam ettirilmesi önem arz etmekte-
dir…” (Cumhuriyet, 8 Mayıs 2013)

“Kısıtlanmış yetkiler”(!)le yapı-
lanlar yetmiyor:  İl valisinin yetkile-
rinin daha da artmasını istemek, tam
olarak valilere ve emrindeki polislere
katliam yapma özgürlüğünün yasal-
laştırılmasını istemektir.

Binlerce ton gaz ve tazyikli suyun
kullanıldığı, on binlerce polisle halka
saldırıldığı, İstanbul’un gaza boğul-
duğu 2013 1 Mayıs’ ında ölümlerin
yaşanmaması tamamen tesadüftü.
Anlaşılan AKP işini “şansa” bırakmak
istemiyor. 

Şu tablo son iki hafta içinde ya-
şananlardan basına yansıyanlar yal-
nızca. Bunlar AKP’nin halktan duy-
duğu korkuyu gözler önüne sermeye
yetiyor.

-1 Mayıs günü İstanbul sokakla-
rında tam bir terör estirildi! 

Gaz bombalarıyla, coplarla insan-
larımızın beyni sokaklara akıtıldı!

-1 Mayıs günü Okmeydanı’nda
devrimcilerin isim isim adları sesle-
nerek nişan alıp doğrudan kafalarına
gaz bombası tüfeğiyle ateş edildi.
Meral Dönmez Okmeydanı’nda bu
şekilde başından vurularak komaya
sokuldu.

Yoğun bakımda olan Meral Dön-
mez ve Dilan Alp’in tedavisi tamam-
lanmadan “boş yatak yok” denilerek
Başbakan Erdoğan’ın verdiği talimatla
hastaneden sokağa atıldı! 

-1 Mayıs Alanı’nı yasaklamakla

AKP, Faşizmi Güçlendiriyor!
Halk Düşmanları Yetkilerini Artırmak İstiyor!

 Taksim’de 1 Mayıs Yasaklandı! 

 İnsanlarımıza Nişan Alınarak
Gaz Bombası Atıldı! 

 Coplarla, Gaz Bombalarıyla
İnsanlarımızın Beyinleri Sokaklara
Akıtıldı!

 Taksim, Beyoğlu, Beşiktaş,
Adliye Önleri... ve Diğer
Meydanlar AKP Karşıtı Eylemlere
Yasaklandı!

 Dernekler, Sendikalar, Kültür
Merkezleri Basıldı!

 İşçilere, Memurlara,
Avukatlara, Sanatçılara,
Aydınlara, Gazetecilere,
Öğrencilere, Futbolculara,
Taraftarlara Gaz Bombalarıyla
Saldırıldı!

 AKP’nin Faşist Terörü Sürüyor!
19 Mayıs
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yetinmedi AKP, Taksim’de, İstiklal
Caddesi'nde, İstanbul Adliyesi önün-
de, Beşiktaş’ta …her yerde halkın
meydanlara çıkmasını yasakladı!  

-4 Mayıs; İstiklal Caddesinde yü-
rüyerek, Galatasaray Lisesi önünde
basın açıklaması yapmak isteyen Hey
Tekstil işçilerini polis yürütmedi pan-
zerleriyle, tazyikli sularıyla ve cop-
larıyla saldırdı.

-6 Mayıs; Deniz Gezmiş anması
yapmak isteyenlere alçakça saldırdılar
ve onlarca kişi yaralandı!

-8 Mayıs; 13 haftadır Çağla-
yan’daki İstanbul Adliyesi önünde
keyfi bir şekilde, komplolarla tutuk-
lanan arkadaşlarımızın serbest bıra-
kılması talebiyle  “Adalet Nöbeti”
eylemini yapan Halk Cepheliler bu-
gün, 14. haftada da basın açıklaması
ve oturma eylemi yapmak istedi.
Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’nin
C Kapısı önünde eylem yapmak is-
teyen Halk Cephelilere polis gaz
bombası ve tazyikli suyla saldırdı.

- Türkiye Futbol Şampiyonası’
nda Küçükler ligi Kütahya-İkitelli
futbol takımları arasında yapılan
maçta 13-14 yaşındaki çocukların
gözlerine gözlerine biber gazı sıktı-
lar…

-9 Mayıs; Başbakan Recep Tayyip

Erdoğan'ın Dolmabah-
çe'deki Akil İnsanlar Heyeti
görüşmesini protesto etmek
isteyen gruba polis biber
gazıyla müdahale etti.

-10 Mayıs günü Tak-
sim'de haksız tutuklama-
ları protesto eden ve adalet
isteyen Grup Yorum’un
Ocak ayından bu yana

Taksim Meydanı’ndan Galatasaray
Lisesi önüne kadar “Faşizme Karşı
Demokrasi, Keyfi Tutuklamalara
Karşı Adalet İstiyoruz” sloganlarıyla
gerçekleştirdiği eyleme polis saldı-
rarak işkence yaptı!

-Tutuklanan Kamu Emekçileri
Cephesi üyesi devrimci memur aile-
lerinin Taksim’de her cumartesi günü
yaptıkları eyleme izin verilmedi.

-Tekellerin işten attığı ve direnişte
olan Hey Tekstil ve Kazova işçilerinin
yine her hafta Taksim’de yaptıkları
yürüyüşe vahşice saldırdı ve onlarca
işçi yaralandı. 

-İşten atılan ve aylardır direnen
Hava İş işçilerinin Taksim’de eylem
yapmasını engellemek için mangalar
dolusu polis yığdılar Taksim’e… 

-İzmir Karabağlar Polis Karako-
lu’nda Fevziye Cengiz’e iki yıl önce
yapılan işkence görüntüleri herkesin
hafızalarındadır. Fevziye Cengiz’e
yapılan işkenceye müdahale etmeyen
iki polis memuru hakkında “görevi
ihmal” ve doktor hakkında “suçu
bildirmeme”den açılan dava beraat
kararıyla sonuçlandı.

-11 Mayıs; Veda şenliği düzenle-
yen Beşiktaş futbol taraftarlarına bile
gaz bombalarıyla, tazyikli sularla

saldırdılar. AKP’nin polisleri sokak
çeteleri gibi motosikletli ekiplerle
havaya ateş açarak Beşiktaş’ın gö-
beğinde sağa sola kurşun yağdırdılar!
Polislere taş ve şişe atarak tepki gös-
teren taraftara çevik kuvvet polisi
biber gazı ve tazyikli suyla saldırdı.

-12 Mayıs; Zonguldak’ın Ereğli
İlçesi'nde Fenerbahçe ile Galatasaray
arasındaki karşılaşmanın ardından
galibiyeti kutlayan takımın taraftarları
ile diğer takım taraftarları arasındaki
gerginliğe polis biber gazı ile saldırdı.
2 taraftar gözaltına alındı.

-15 Mayıs’ta İstanbul Adliyesi
önünde adaletsizliği protesto eden
Grup yorum üyelerine polis yine sal-
dırdı. 

-Hatay’ın Reyhanlı ilçesinden 51
insanımızın ölümüne yüzlercesinin
yaralanmasına neden olan saldırıyı
porotesto eden demokratik kitle ör-
gütlerine ve üniversite gençliğine
Adana’da, Ankara’da, Kocaeli’de,
İstanbul’da yapılan protesto eylem-
lerine pervasızca saldırdı... 

- Freedom House’un 2013 Dünya
Basın Özgürlüğü Raporu yeni ya-
yımlandı. Ve Türkiye, geçen yıl 55
puanla 117’nci sıradayken, bu yıl 56
puanla 120’nci sıraya düştü. Türkiye
bu sırayı Kongo, Fiji, Liberya, Ma-
kedonya ve Seyşeller ile paylaştı.
2011 yılı raporunda ise Türkiye 54
puanla yine 117’nci sıradaydı.

Türkiye, “dünyada en çok gaze-
teciyi hapseden ülke olmaya devam
ediyor” ifadesinin yer aldığı raporda,
daha önceki yıllarda olduğu gibi
kısmi özgür ülke sınıflamasına dahil
edildi.

AKP iktidarı bu halkın değil, em-
peryalizmin ve işbirlikçi oligarşinin
iktidarıdır. Onların çıkarları, ihtiyaçları
neyi gerektiriyorsa AKP yasalarını
ona göre şekillendirecektir. 

Sorarlar zulmün sahiplerine:  Zul-
mün nereye kadar? Nereye kadar
zulmünü artıracaksın? Zulüm ve de-
magojilerinizle halkı teslim alama-
yacaksınız! İstediğiniz kadar kurum-
larınızın yetkilerini artırın, istediğiniz
kadar demagojilerinizi sürdürün. Hal-
kı teslim alamayacaksınız. Zulmünüz
yanınıza kar kalmayacak. 

AKP’nin polisi Veda şenliği düzenleyen
Beşiktaş futbol taraftarlarının içinden

tam bir sokak çetesi gibi motosikletlerle
hızla, ellerinde silah havaya ateş açarak
geçiyor. Buna tepki gösteren taraftarla-
rın üzerine TOMA’larla tazyikli su sı-

kıp her tarafı gaza boğdular
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11 Mayıs 2013 günü öğle saatle-
rinde Hatay’ın Reyhanlı İlçesi’nde
iki bomba yüklü araçtan biri belediye
binasında, diğeri de postane binasının
yakınlarında patlatıldı. Patlamalar so-
nucu resmi açıklamalara göre 51 ölü
100’den fazla yaralı var. 700’ün
üzerinde iş yeri, 121 konut ağır ha-
sar gördü. İki bina tamamen yıkıldı.
Patlamanın hemen arkasından görüntü,
resim ve yayın yasağı getirildiği için
patlamaya ilişkin gerçeklerin ne olduğu
bilinmiyor. Yabancı basında ölü sa-
yısının 100’ün üzerinde olduğu söy-
leniyor. 

Emperyalist tekellerin
ekonomik-siyasi çıkarları
için, Suriye’nin meşru
yönetimini değiştirmek
amacıyla yapılan müda-
hale üçüncü yılına girdi.
“Muhalif” adıyla bira-
raya getirilip örgütlen-
dirilen, silahlandırılan
ve savaştırılan işbir-
likçilerin saldırıları
sonucu üç yıl içinde
BM’nin açıklamalarına
göre 80 bin civarında  Su-
riyeli yaşamını yitirdi,
milyonlarcası göç etti. 

Reyhanlı’da yaşadığımız
katliamın onlarcası Suri-
ye’de sıradan günlük olay-
lar haline getirildi. Hepsi tekellerin
kasalarının dolması için. İşbirlikçi
AKP hükümeti bu savaşta doğrudan
yer aldı. Suriye’nin işgal edilmesi
için de yoğun bir çaba gösteriyor.
Ülkemizi Suriye halkına karşı savaşan
işbirlikçilerin üssü haline getirdi. 89
bin nüfuslu Reyhanlı’da 80 bine
yakın Suriye’li var bugün. 

Direnen Suriye Halkına Diz
Çöktüremediler:

3-5 Mayıs tarihlerinde İsrail Su-
riye’yi bombaladı.

7 Mayıs’ta ABD ve Rus Dışişleri
Bakanları Suriye Barış Konferansı
için anlaştı işbirlikçi muhalifler ve
Davutoğlu buna karşı çıktıklarına dair
açıklamalar yaptılar. Suriye halkına
diz çöktüremeyen emperyalistler şimdi
işbirlikçilerini ve Esad iktidarını aynı
konferansta bir araya getirerek işbir-
likçileri meşrulaştırmak için çaba har-
cıyorlar. Esad iktidarını ve işbirlikçileri
uzlaştırarak kendi istedikleri doğrultuda
bir geçiş yapmak istiyorlar.

ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden,
Rolling Stone dergisinde kimyasal si-

lahları El Kaide’nin de kullanmış ola-
bileceğini, patlamalar sonucu da ortaya
çıkmış olabileceğini kesin olarak bil-
mediklerini söyleyerek “Bizden önceki
ABD yönetiminin Irak’ta ‘kitle imha
silahları’ diye yaptığı gibi elimize yü-
zümüze bulaştırmak istemiyoruz” dedi. 

Biden; “Irak’tan ve bizden önceki
ABD yönetiminden çıkardığımız bir
ders var. Nasıl diyeyim? Irak’ın yö-
netilmesi derken, her kurum yok edil-
di. Geriye tek bir yapı bile kalmadı.
Bayındırlık Bakanlığı bile yoktu.
Bunu düzeltebilieceğimizi biliyoruz.
Eğer 1 trilyon dolar, 160 bin asker,
6 bin ölü vermeye istekliysek, ama
bunu yapamayız.” diyerek de içinde
bulundukları durumu ortaya koydu.
(Birgün, 11Mayıs 2013)

9 Mayıs’ta Erdoğan Amerikan
NBC televizyonuna yaptığı konuş-
mada ABD’nin kara haraketini des-
tekleriz, diyerek işgal çağrısını yi-
neledi. 

AKP Reyhanlı’da 
Suç Üstü Yakalandı!

11 Mayıs tarihinde ise Reyhanlı
katliamı gerçekleşti. Yapılan ilk açık-
lamalarda İçişleri Bakanı Muammer

Reyhanlı’da İşbirlikçiler Katliam Yaptı: 
51 Ölü Yüzlerce Yaralı...

KATLİAMIN SORUMLUSU EMPERYALİSTLER
VE  İŞBİRLİKÇİ AKP’DİR! 

 Reyhanlı’da katliam: 51 ölü
24’ü ağır, 100’den fazla yaralı,
700’ün üzerinde iş yeri,
121 konut ağır hasar gördü!
İki bina tamamen yıkıldı!

 Katliam’ın tek
sorumlusu AKP’dir!

 AKP, katliamının üstünü
örtmek için yayın yasağı getirdi

 Delilleri istediği gibi
karartmak için kimseyi patlama
alanına almadı! 

 Patlamadan yarım saat önce
Reyhanlı’nın elektrikleri kesildi!

 73 MOBESE kamerası devre
dışı bırakıldı!

 Katliamın üzerinden daha
saatler geçmeden “El Kaide
bağlantısı yok!” diye açıklama
yaptılar!

 Reyhanlı İlçesi’nin
Kaymakamı Yusuf Güler'in
makamın El Kaide üyeleriyle
çekilmiş fotoğrafları ortaya çıktı! 

 AKP, katliamının üzerini
örtmek ve çapulcularını aklamak
için katliamı iftiralarla Sol’un
üstüne yıkmaya çalıştı!

19 Mayıs
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Güler, olayı Suriye hükümetine ve
sol örgütlere yıkmaya çalışırken ga-
zetecilerin soruları üzerine  “El Kaide
bağlantısı yok!” açıklaması yaptı.
Oysa gelişmelerin hepsi bu saldırının
AKP tarafından sahiplenildiğini gös-
terir niteliktedir. İlçedeki 73 MO-
BESE kamerasının tamamının, pat-
lamadan birkaç gün önce 'sistem arı-
zası' verdiği ve kayıt yapmadığı
ortaya çıktı.

Reyhanlı İlçesi’nin Kaymakamı
Yusuf Güler'in makamında El Kai-
de üyeleriyle çekilmiş fotoğrafları
ortaya çıktı. Fotoğraflarda Kayma-
kam'ın makamında Güler ile birlikte
görünen Libya asıllı El Kaide üye-
lerinin El Kaide'nin silahlı timlerinde
görev yaptıklarını gösteren fotoğraflar
da bulunuyor. 

Hatay valisi ise suçluluk psiko-
lojisiyle halkın içine çıkamadı. 

Suçlarının ortaya çıkmaması için
yayın yasağı koydular. 

Adana’da, Hatay’da, Kocaeli’de
protesto gösterilerine vahşice saldır-
dılar. Her zaman şov yapmayı seven
Erdoğan, Reyhanlı’ya gidemedi onun
yerine soluğu ABD’de aldı. Gitmeden
önce havaalanında yaptığı açıklama,

bir üstlenme niteliğindedir:  “Suriye
konusu tabii ki masamızda birinci
konu. Bunları konuşacağız. Siyasi
olarak 1. Cenevre Anlaşması’nda
sonuç alınamadı. 2. Cenevre'de,
bize ipe un sermek gibi duruyor.
Başka çözümler için bakacağız.”
(Başbakan Erdoğan, 14.05.2013)

Devrimcilerin Tarihinde
Halka Zarar Veren Eylem
Yoktur! Bu Katliam
Saldırısını Kınıyoruz!

Halka zarar veren bu tip eylemleri
kınıyoruz. Bu eylemlerde adalet yok-
tur. Bu tip eylemler din sömürüsü
yapan İslamcı örgütlerin anlayışıdır.
Dünyanın dörtbir yanında bunun gibi
yaptıkları yüzlerce eylemleri vardır. 

Silahlı propaganda, propogandanın
en üst eylem biçimidir. Düşman halk
değil, halk düşmanlarıdır. Temel olarak
düşmandan yüzlerce öldürmeyi değil
politik olarak mesaj vermeyi amaçlar.
Eylemin politik içeriği her şeyden
önemlidir. Silahlı mücadelenin tercih
edilmesi bir zorunluluktur. Silahlı ey-
lem halka gerçekleri açıklamak, politik
hedef göstermek amacıyla yapılır.
Devrimcilerin yaptığı silahlı eylemlere

bakıldığında bu açıkça görülür. Durum
buyken, ML örgütlerin üzerine bu ey-
lemi yıkmaya çalışmak bir taşla iki
kuş vurma uyanıklığıdır. Hem dev-
rimcileri gözden düşürmek, hem de
Suriye’ye yapılacak bir askeri müda-
halenin zeminini oluşturmak için çır-
pınıyorlar. DHKC 13 Mayıs tarihinde
yaptığı açıklama da “Hatay’da ölen
46 insanımız (Ölenlerin sayısı daha
sonra 51 olmuştur) ve yaralanan yüz-
lerce kişinin tek sorumlusu emper-
yalistler ve AKP iktidarıdır. Boşuna
“örgüt” arayarak gerçekleri çarpıt-
mayın. En kanlı örgüt emperyalistler
ve onların AKP gibi uşaklığını yapan
faşist devletlerdir. Faşist devletin
tarihi katliamlar tarihidir. Emperyalist
ve işbirlikçi devletler halka karşı
terör ve zulüm örgütleridir” diyerek
katliamların sorumlularını net bir şe-
kilde ortaya koymuştur.

“Halkımız;
Suriye’de akan her damla kandan

AKP sorumludur. Akan kan Suriye
ile sınırlı kalmıyor, emperyalistler
tüm bölgeyi kangölüne çevirmek is-
tiyorlar. Onun için halkların katili
emperyalistlerden ve işbirlikçi AKP
iktidarından hesap soralım.”

İsrail ve AKP iktidarı aynı ittifak içinde, emperyalizme diz çök-
meyen Esad iktidarını devirmek istiyor.

İsrail, 3 Mayıs’ta Suriye'ye hava saldırısı düzenlemişti. İsrailli
yetkililer, söz konusu hava saldırısının, Lübnan'daki Hizbullah ör-
gütüne gönderileceğine inanılan, ileri teknoloji ürünü füze sevkıyatını
hedef aldığı ileri sürmüştü. 5 Mayıs’ta, Suriye'nin başkenti Şam'ın
kuzey batısındaki El-Hame bölgesinde yer alan bilimsel araştırma
merkezine saldırı düzenledi. Öte yandan Suriye'nin başkenti Şam'da
gece saatlerinde göğü aydınlatan dev patlamalar meydana geldi.
Suriye devlet televizyonu, İsrail füzelerinin cephaneliklerin yer
aldığı askeri tesisleri vurduğunu açıkladı. Gece patlamaların ger-
çekleştiği yerlerden birisi de Jamraya Askeri Araştırma Merkezi
oldu. Tesis, geçtiğimiz Ocak ayında İsrail füzelerinin hedefi olmuştu.
Güya İsrail’in Suriye’ye hava saldırılarının hedefi Hizbullah’a
giden İran yapımı Fetih 110 füzeleri. Ama vurulan yerlere bakıyoruz;
iki kışla, araştırma merkezi, hava savunma birliği ve silah deposu.
Ortada Lübnan yolunda bir kargo yok. Hizbullah bahanesiyle Suri-
ye’ye ocaktan beri 3. kez saldırarak Esad iktidarını devirmek isti-
yor.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, Suri-
ye'deki duruma müdahale edip Esad'a destek
verebileceklerini söyledi. Nasrallah, "Müt-
tefikleri, Suriye'nin Amerika, İsrail ve aşırı
güçlerin eline düşmesine izin ver-
meyecek" dedi.

Hizbullah lideri, "Gerekirse militanla-
rımız Esad'ın tarafında yer alarak Suriye
isyanına müdahale edebilir" ifadelerini
kullandı. Suriye'de Esad iktidarına destek
veren Hizbullah militanları, Lübnan-Suriye
sınırındaki bazı köylerin kontrolünü ele ge-
çirmek için Suriyeli işbirlikçilerle çatışıyor.
Hizbullah'ın 1000 militanı Suriye'ye gön-
derdiği söyleniyor. 

Hizbullah’ın tavrı onurlu bir tavırdır.
Tüm ilerici güçler, emperyalizme karşı di-
renen Esad iktidarının  yanında olmalıdır. 

Emperyalistler ve İşbirlikçileri
Döktüğünüz Kanda Boğulacaksınız

Hizbullah’tan 1000
Militanla Suriye'ye Destek

“SÜREÇ” DİYEREK, “ÇÖZÜM” DİYEREK AKP’NİN110

Yürüyüş

19 Mayıs
2013

Sayı: 365



BDP Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş’ın bu çağrısı
ilericiler, demokratlar, devrimciler, yurtseverler adına
asla sahiplenilenemez. Bu çağrı halklar cephesinden
değil, karşı cepheden yapılan bir çağrıdır. 

Reyhanlı katliamından doğrudan AKP’nin sorumlu
olduğunu görmek için devrimci, sosyalist olmak gerek-
miyor, AKP’nin yalanlarına burjuvazinin kendisi bile
inanmıyor. Burjuva köşe yazarlarının bile büyük ço-
ğunluğu bu katliama  AKP politikalarının neden olduğunu
söylüyor. AKP’nin katliamı Sol’un üzerine yıkma
çabasına burjuva köşe yazarları dahil hiç kimse inanmıyor. 

Bir internet sitesinde AKP’nin besleyip büyüttüğü,
El Kaide’ye bağlı El Nusra örgütü eylemi üstlendi.
Bütün bunlara rağmen Selahattin Demirtaş katliamı
Sol’un üzerine yıkarak kendini aklamaya çalışan AKP’yi
“eleştirmek yerine birlik olmamız gerekir” diyor. 

Emperyalizmin Orta Doğu ve Suriye politikalarında
AKP ile birlik olduğunuz ortada zaten... Bu ittifaka
başka kimi ortak etmek istiyorsunuz?

Milliyetçilik Gözleri Kör Eder 
Devrimciler, İlericiler Güçlü Olanın 
Yanında Değil, Tereddütsüz Haklı 
Olanın Yanında Yer Alırlar...

Demirtaş 12 Mayıs’ta  katliamla ilgili yaptığı açık-
lamada şöyle diyor: “Bu konu Türkiye’de devam eden
çözüm süreci ile bir bağlantılı mı değil mi onu kestirmek
zor. Fakat hedeflenen Türkiye’nin içinde bulunduğu
siyasi atmosferdir. Bu nettir, hükümetin Suriye politikasının
yanlış olduğunu BDP olarak yıllardır söylüyoruz. Fakat
bu dönemde özellikle Türkiye’ye yönelik saldırı sivil
yurttaşlara yapılan saldırılarda öncelikli olarak hükümeti
eleştirmek yerine birlik olmamız gerekir. Bu saldırı
herkesi hedef almıştır, Kürt Alevi çatışması körükleyebilir.
Biz bu saldırılara karşı hükümetin yanında olacağız” 

Hükümetin yanında olmaya devam edin. Zaten ya-
nındasınız. Hükümet, Esad iktidarını devirmek için top-
raklarımızı işbirlikçi çapulcuların karargahı haline getirdi. 

Neyi destekliyorsunuz? Selahattin Demirtaş yaptığı
bu açıklama sol, devrimci, demokrat kesimlerden gelen
tepkiler üzerine “illa Esad ya da AKP politikalarını des-
teklemek zorunda mıyız, biz Suriye halkının yanındayız”
diye oportünistçe bir açıklama yaptı. 

Kim Suriye halkı? Vatanı yerle bir edilen bir halk
değil mi? Tüm emperyalistlerin ve işbirlikçilerin birleşip
saldırmasına rağmen yıkamadıkları direnen halk değil
mi?

Emperyalistler ve halklar arasında ölümüne süren
bir savaş varsa orada üçüncü bir taraf yoktur. Ya
halklardan yanasınız ya emperyalistlerden yanasınız.
Kürt milliyetçi hareket emperyalistlerin ve işbirlikçilerin
yanında yer almaktadır. Ancak şimdilik oligarşiyle ve
emperyalizmle olan işbirliğini örtmek için “üçüncü”
bir taraf icat etmiştir. Çünkü Kürt milliyetçi hareketin
tabanı tüm milliyetçi politikalarına rağmen solun de-
ğerlerinden beslenmektedir. Çıkarlarının emperyalistlerden
ve işbirlikçilerden yana olmayıp halktan yana olduğunu
bilmektedir. Bu işbirliği herkesten önce Kürt milliyetçi
hareketin tabanında tartışma yaratmaktadır. 

“Üçünçü yol” bu tartışmaları gidermek içindir. Em-
peryalistlerle ve işbirlikçileriyle aynı safta olmaları ge-
rektiği bizzat Öcalan tarafından söylenmiştir. 

Suriye Kürdistanı’nda etkin olan PYD önce Özgür
Suriye Ordusu’na (ÖSO) karşı savaşırken Öcalan’ın
kardeşiyle gönderdiği mektuptan sonra tavırlarını değiştirip
işbirlikçi ÖSO ile Esad iktidarına karşı birçok bölgede
ittifak yaptı. 

Kürt milliyetçileri için kendi çıkarları her şeyin üs-
tündedir. Milliyetçi çıkarları için emperyalistlerle de,
işbirlikçileriyle de ittifak yapmakta sakınca görmüyorlar. 

Selahattin Demirtaş Reyhanlı katliamına ilişkin
yaptığı açıklamada “hükümetin yanında olacağız”
derken AKP’nin devrimcilere saldırısına da destek
veriyor. 

Kürt milliyetçi hareket her şeyde olduğu gibi bu
olayda da yine dünyayı kendi etrafında döndürmeyi ba-
şarmış. Eylemin hedefini “Türkiye’nin içinde bulunduğu
siyasi atmosferdir” diye açıklıyor. Aynı paralelde “Tür-
kiye’nin çözüm sürecini istemeyenler bu eylemi yaptı”
diye AKP açıklama yapmıştı. Demirtaş da AKP’yi teyit
etti. 

Peki kimmiş o kesimler? Tabii ki, AKP’nin katliamı
üzerlerine yok etmek istediği devrimcilerdir. BDP’ye
göre de katliamın sorumlusu devrimciler... 

Ancak bir gerçeği Kürt milliyetçi harekete hatırlatmak
isteriz. Gerek ülkemizde, gerek dünyada sosyalist Sol’un
bir çok eksik ve zaaflarına rağmen tarihlerinde halka
zarar veren böyle bir katliam yoktur. Sol’un hedefi her
zaman net olmuştur. Halk değil, egemen güçlerdir. 

Bu tür eylemler Kürt milliyetçileri dahil tüm milliyetçi
ve İslamcı örgütlerin tarihinde vardır. Selahattin Demirtaş
devrimcilerle milliyetçileri karıştırıyor. Devrimciler dar
grup çıkarlarına göre hareket etmezler, halkların çıkarlarına
göre hareket ederler. 

Kürt Milliyetçi Hareketi, AKP’ye Koltuk Değnekliğine Devam Ediyor!
BDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş: “Öncelikli olarak
hükümeti eleştirmek yerine birlik olmamız gerekir! Biz bu
saldırılara karşı hükümetin yanında olacağız!”
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Devrimci Halk
Kurtuluş Cephesi Basın Bürosu’nun
Hatay Reyhanlı katliamı üzerine yaptığı
13 Mayıs 2013 tarihli 411 No’lu  açık-
lamasıdır.

11 Mayıs 2013 tarihinde Hatay’ın
Reyhanlı İlçesi’nde iki ayrı yerde
patlatılan bombalı eylemde en son
bilgilere göre 46 insanımız öldü.
Yüzlerce insanımız yaralandı. Ya-
ralananlardan 24’ünün durumu
ağır. Bu bir katliamdır. Bu katliamı
yapanları ve sorumlularını şiddetle
kınıyoruz.

AKP beslemesi Takvim, Akit, Yeni
Şafak gibi gazeteler tarafından Rey-
hanlı’daki katliam ile örgütümüz ara-
sında ilişki kurulmaya çalışılmaktadır.
Yine aynı şekilde bizzat AKP’nin ba-
kanları tarafından yapılan açıklama-
larda katliamın sorumlusu olarak sol
örgütler ima edilmektedir. Bu haberler
işbirlikçi maşa AKP’nin suçluluk psi-
kolojisiyle yaptığı açıklamalardır. 

HALKIMIZA VE TÜM 
DÜNYA HALKLARINA 
DUYURULUR!

Hatay Reyhanlı’da 46 kişinin ölü-
mü, yüzlerce kişinin yaralanmasıyla
sonuçlanan eylemle örgütümüzün hiç-
bir ilgisi yoktur. 

Kendine Marksis-Leninist diyen
hiçbir devrimci örgüt halka zarar veren
böyle bir eylemi yapmaz ve onaylamaz.
Bu konuda devrimcilerin tarihi terte-
mizdir. Devrimcilerin yaptığı her ey-
lemin politik bir amacı vardır. Dev-
rimciler katliam yapmaz.

Hatay’da ölen 46 insanımız ve ya-
ralanan yüzlerce kişinin tek sorumlusu
emperyalistler ve AKP iktidarıdır. Bo-
şuna “örgüt” arayarak gerçekleri çar-
pıtmayın. En kanlı örgüt emperyalistler
ve onların AKP gibi uşaklığını yapan
faşist devletlerdir. Faşist devletin tarihi
katliamlar tarihidir. Emperyalist ve

işbirlikçi devletler halka karşı terör
ve zulüm örgütleridir.

AKP beslemesi Akit, Takvim ve
Yeni Şafak gazetelerini uyarıyoruz.
Ellerinde eylemle örgütümüzün bağını
kuracak hiç bir belge, delil yok iken
böyle bir iftirayı atmaktadır. Kontr-
gerillanın sözcülüğünü yapmayın. Yap-
tığınız kontra haberlerin hesabının so-
rulmayacağını sanmayın… 

AKP ülkemizin Suriye sınırını em-
peryalist ajanların cirit attığı, “muhalif”
dedikleri işbirlikçi çapulcuların ör-
gütlendiği, eğitildiği ve Suriye halkının
kanını akıtmak üzere gönderildiği ka-
rargah haline getirmiştir. 

11 Mayıs’ta Reyhanlı’da büyük
bir katliam yapıldı. Reyhanlı’da yapılan
bu katliamın çok daha büyükleri
AKP’nin topraklarımızda eğittiği iş-
birlikçi dinci örgütler tarafından hergün
Suriye halkına karşı yapılmaktadır.
Ne AKP iktidarı ne de emperyalistler
El-Kaide, El-Nusra gibi işbirlikçi dinci
örgütlerin yaptığı bu katliamların hiç-
birini görmediler. 

Bugüne kadar Esad iktidarının yö-
neticilerine, bakanlarına, komutanlarına
karşı benzer bombalı eylemlerle suikast
düzenlediler. Cami imamına, okul
servislerine, üniversitelere, devlet bi-
nalarına, halkın yaşadığı kalabalık
yerlere Reyhanlı’daki gibi onlarca,
yüzlerce insanın öldürüldüğü katliamlar
yaptılar ve her gün bir yenisi yapıl-
maktadır. 

AKP’liler Suriye halkına yönelik
yapılan her katliamdan sonra “Esed
senin de sonun yaklaşıyor” diye açık-
lamalar yapıp tehditler savurmuşlardır.
Reyhanlı’da yapılan eylem de işbir-
likçilerin Suriye halkına karşı hergün
yaptığı eylemlerden birisidir. Bu nok-
tada hangi grubun yaptığının hiçbir
önemi yoktur. 

Bu katliamın tek sorumlusu em-
peryalistler ve bizzat AKP iktidarıdır.
Reyhanlı’da katledilen 46 insanımızın
katili  AKP’dir… Başbakan Erdoğan

bu katliamların baş sorumlusudur, he-
sabını vermelidir.

AKP YAYIN YASAĞI 
İLE KATLİAMDAKİ 
SORUMLULUĞUNU 
ÖRTMEK İSTİYOR!

AKP, Reyhanlı katliamına ilişkin
haberlere yayın yasağı getirdi. Yayın
yasağının nedeni açıktır. AKP katli-
amdaki sorumluluğunu gizliyor. Kat-
liamın delillerini yok ediyor. Yarın
bir ‘gizli tanık’, bir ‘itirafçı’ bulup
suçluları yakaladık diye halkı kandı-
racaklar. Şimdiden katliamdaki suç-
larını örtmek için “El Muhaberat ile
ilişkisi olan eski bir Marksis-Leninist
örgüt” diye katliamı Sol’un üzerine
yıkmaya çalışmaktadır. 

AKP, yalanlarla halkımızı kandı-
ramaz. Katliamın sorumlusu AKP’dir.
Yayın yasağı katliamdaki rolünü ört-
mek içindir, ancak gerçekler o kadar
açıktır ki, yayın yasağıyla, sansürle,
çarpıtmalarla, yalanlarla katliamdaki
sorumluluğunu örtemez. 

Halkımız, 
Suriye’de akan her damla kandan

AKP sorumludur. Akan kan Suriye
ile sınırlı kalmıyor, emperyalistler tüm
bölgeyi kan gölüne çevirmek istiyorlar.
Reyhanlı’da 46 insanımızın katledil-
mesi de Suriye halkına yönelik katli-
amlardan bağımsız değildir. Onun için
halkların katili emperyalistlerden ve
işbirlikçi AKP iktidarından hesap so-
ralım. 

KAHROLSUN EMPERYALİST-
LER VE İŞBİRLİKÇİLERİ!

KAHROLSUN İŞBİRLİKÇİ AKP
İKTİDARI!

KAHROLSUN AKP’NİN KONT-
RA BASINI!

YAŞASIN EMPARYALİZME VE
İŞBİRLİKÇİLERİNE KARŞI SURİ-
YE HALKININ ONURLU DİRENİ-
Şİ!

En Kanlı Örgüt Faşi̇st Devletti̇r! Hatay Reyhanlı’daki̇
Katli̇amın Sorumlusu Emperyali̇stler ve AKP İkti̇darıdır!

Devri̇mci̇leri̇n Tari̇hi̇nde Halka Zarar Veren
Böyle Bi̇r Eylem Yoktur!
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Devrimci
Halk Kurtuluş Cephesi Basın

Bürosu’nun Hatay Reyhanlı katlia-
mını AKP’nin devrimcilerin üzerine
yıkma çabası üzerine yaptığı 14
Mayıs 2013 tarihli 413 No’lu  açık-
lamasıdır.

Hergün halkın bir kesimine az-
gınca saldırarak kimse sesini çıkart-
masın istiyorlar! Ve ağzını açan her
AKP’li yalan, demagoji, iftira, çamur
atma… ağzına ne gelirse döktürüyor. 

Reyhanlı katliamına resim, gö-
rüntü, haber ve benzeri her türlü
yayın yasağı getirdiler. Fakat AKP’li-
ler ve bürokratları ekranlardan yalan
dolu iftiralar yağdırıyorlar. 

Bunların başında gelenlerden birisi
de AKP Hükümet sözcüsü HÜSEYİN
ÇELİK’tir. 

13 Mayıs tarihinde Reyhanlı kat-
liamı üzerine yaptığı açıklamada
şöyle diyor: “Bu terör örgütlerine
nöbetçi terör örgütleri diyorum. Ey-
lemi yapan örgütleri herkes biliyor.
Marksist sol bir örgüt. Onların ad-
larını burada telaffuz ederek ağzımı
kirletmek istemiyorum. Bir grup vatan
hainleri işte. DHKP-C olmuş, THKP-
C olmuş farketmez… Bir grup vatan
hainleri… PKK malumunuz frene
basınca bunlar gaza basıyorlar.
DHKP-C veya THKP-C bizim son
10 yıldır  duyduğumuz terör örgüt-
leridir. Ancak PKK ile ilgili bazı
adımlar atıldı, bir çözüm sürecine
Türkiye girdi. Şu anda bir sükunet
var. Bu sükunet bu huzur havası bi-
rilerine battı. Onun için bu hainleri
halkımızın çok iyi tanıması gereki-
yor.”

Ey, zevzek Hüseyin Çelik! Ağ-
zından çıkanları kulağın duysun. 

Senin karşında MHP ,CHP  yok!
CEPHE var. 

Sana o kelimeleri tek tek
yedirtiriz!

Ne sanıyorsunuz kendinizi? Eli-
nizde iktidar var diye kendinizi do-
kunulmaz mı sınıyorsunuz? 

Milletvekilliği dokunulmazlağına
mı güveniyorsunuz? Dokunulmazlı-
ğınıza güvenmeyin o sizi koruya-
maz…

Uşaklık yaptığınız Amerika’ya
mı, “kavgalı”ymış gibi gösterip her
türlü işbirliğini sürdürdüğünüz İsrail’e
mi güveniyorsunuz? 

Fethullahçı polisinize mi, işbirlikçi
ordunuza mı güveniyorsunuz? İtinize
MİT’inize mi güveniyorsunuz? Kime,
neye güveniyorsunuz? Bunların hiç
biri sizi koruyamaz! Sahip olduğunuz
iktidarınız sizi koruyamaz.

Uşaklığını yaptığınız Amerika
önce kendini korusun, onlara güven-
meyin!

Zevzek Hüseyin Çelik! 
Aklını Başına Topla
Ağzına Geleni Söyleme,
Aklına da Diline de 
Mukayyet ol!

Ağzına geldiği gibi konuşamazsın.
43 yıllık tarihimizde ülkemiz ve hal-
kımız için, inançlarımız, değerlerimiz
için, 600’ün üzerinde şehit verdik. 

Alçakça iftira atarak Reyhanlı
katliamınızın üzerini örtemezsiniz. 

Reyhanlı’da 50’nin üzerinde in-
sanımızın katledilmesinin, yüzlerce-
sinin yaralanmasının baş sorumlusu
sizsiniz. KATİL SİZSİNİZ! KATİL
AKP’DİR!
İftiralarla çarpıtmalarla bu gerçeği

değiştiremezsiniz!
İftiralarla, yalanlarla örgütümüzün

adını ağzına alamayacaksın!
O ağız, yalan, iftira kusan bir

ağızdır. 
O ağız, katillerin ağzıdır. 
Reyhanlı’da 50’nin üzerinde in-

sanımızı katledenlerin ağzıdır. 
O ağız, Suriye’de akan her damla

kandan sorumlu olanların ağzıdır. 
O pis ağzınızla örgütümüzün adını

telaffuz etmeyeceksin! 
Lafazan, geveze Hüseyin Çelik, 
Atasözleriyle deyimlerle  örnekler

vererek konşumayı pek seviyorsun.
Etrafındaki şakşakçıların sana iyi
hatip olduğunu söylüyor anlaşılan.
Yok öyle değil, sıradan bir zevzeksin,
bayağı bir zevzek… 

“Vatan haini bir 
grup”muş

Bağımsız vatan uğruna 600’ün
üzerinde şehit verdik. Menderes’ ten
bugüne tüm işbirlikçi iktidarlar ül-
kemizi parsel parsel satarken biz bu
vatanın bağımsızlığı için canlarımızı
feda ettik ve ediyoruz. 

VATAN HAİNİ SİZSİNİZ. SE-
NİN O PİS DİLİNİ SANA YEDİ-
RİRİZ!

Kasaba politikacılığını sen git ça-
nak yalayıcılarına yap. Senin karşında
çanak yalayıcıların yok. 

“Vatan haini”ymiş… Amerikanın
kucağından inmiyorsunuz, ülkemizin
tüm değerlerini pervasızca emper-
yalistlere peşkeş çekiyorsunuz. Bir
de tutturmuş devrimcilere “bir grup
vatan haini” diyorsunuz. Vatan haini
sizsiniz. Onyıllardır “komünizmi en-
gellemek” uğruna Amerika’nın uşak-
lığını yaparsınız, devremcilere “dış
mihrak” diye iftira atarsınız. 6-7 Ey-
lül’den Kanlıpazar’a, Maraş’tan Ço-
rum’a, Sivas’a yüzlerce insanımızı
katlettiniz, kontrgerillaya tetikçilik
yaptınız, suçu hep iftiralarla devrim-
cilerin üzerine yıkmaya çalıştınız. 

Topraklarımızda besleyip büyüt-
tüğünüz işbirlikçi örgütler şimdi ba-
şınıza bela oldu. 50’nin üzerinde in-
sanımızın katledilmesinden, yüzler-
cesinin yaralanmasından siz sorum-
lusunuz. 

REYHANLI KATLİAMININ BAŞ SORUMLUSU AKP’DİR

Bir Zevzek Hüseyin Çelik
Yine Konuştu
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Halkımız!
Reyhanlı’da patlayan bombaların

tek sorumlusu AKP’dir. Bakın ne
hale getirdiler ülkemizi. Suriye sını-
rındaki tüm topraklarımız “muhalif”
dedikleri işbirlikçi çapulcuların ka-
rargahı haline getirildi. Amerikasından
İsrailine, İngilizinden Fransızına, Al-
manından İtalyanına Esad iktidarını
yıkmak isteyen ajanlarla doldurdular.
El Nusra, El Kaide, Müslüman Kar-
deşler gibi dinci, gerici işbirlikçi ça-
pulcular topraklarımızda eğitilip her-
gün Suriye’ de onlarca kişinin öldü-
rüldüğü katliamlar gerçekleştiriyor.
Reyhanlı katliamını da hiç bir adalet
ölçüsü olmayan bu çapulcular yap-
mıştır. 

Halkımız katillerin kim olduğunu
çok iyi biliyor. Marksist-Leninist

devrimci örgütlerin tarihlerinde böyle
bir eylem yoktur. Kültürlerinde böyle
bir eylem yoktur. 

Topraklarımızda bu El Nusra, El
Kaide, Müslüman Kardeşler gibi ça-
pulcuları besleyen, eğiten AKP’dir.
Suçluluk psikolojisiyle katliamını
devrimci örgütlerin üzerine yıkmaya
çalışıyorlar. 

Nasıl olsa sizin sözünüzün üstüne
söz söyleyecek kimse yok öyle mi?
Ne söylerseniz herkes ona inanacak
öyle mi? İnanmayanlara da hadlerini
bildireceksiniz…

Öyle değil Amerikan uşakları,
haddinizi bilin! İftiralarla katliamınızı
devrimcilerin üstüne atmayın.  

Devrimci Halk Kurtuluş Parti-
si’nin 43 yıllık tarihi Bağımsız Tür-
kiye uğruna ödenen şehitlerimizin
kanıyla yazılmıştır. Pis, zevzek ağ-

zınıza partimizin adını almayın! 
Zevzek, kişiliksiz Hüseyin Çelik

ve tüm AKP’liler: Halkımız sahipsiz
değil. Taşları bağlayıp it gibi sağa
sola saldırmayın. Partimiz hakkında
attığınız iftiraların hesabını soracağız.
Halkımızı katletmenizin, akıttığınız
her damla kanın hesabını soraca-
ğız…

KAHROLSUN AMERİKAN
EMPERYALİZMİ VE İŞBİRLİKÇİ
AKP!..

ORTA DOĞU, ORTA DOĞU
HALKLARININDIR!..

EMPERYALİSTLER VE İŞBİR-
LİKÇİLERİ ORTA DOĞU’DAN
DEFOLUN!..

YAŞASIN SURİYE HALKININ
EMPERYALİZME VE İŞBİRLİK-
ÇİLERİNE KARŞI ONURLU Dİ-
RENİŞİ!.. 

Ankara: 5 Mayıs günü Yürüyüş dergisinin 362.
sayısının dağıtımı yapıldı. Natoyolu'nda iki kişiyle
yapılan, bir buçuk saat süren kapı çalışmasında, 23
dergi halka ulaştırıldı.

9 Mayıs günü ise, Akdere esnafına, der-
ginin 363. sayısının dağıtımı yapıldı. İki
buçuk saat süren dergi dağıtımında, bazı
esnaflarla sohbetler edildi. Taksim yasağına
esnaflarda taraftarlara açılan meydanı örnek
göstererek tepki duyduklarını dile getirdiler.
Polisin saldırılarını izleyenler “İşkence yok”
yalanını gördüklerini ifade ettiler.

13 Mayıs günü Ankara'nın Akşemsettin
Mahallesi'nde iki Halk Cepheli iki saat Yürüyüş
dergisi tanıtımını yaptı. Yürüyüş dergisinin
363. sayısından 24 adet, 358. sayısından ise 6
adet mahalle esnafına ulaştırıldı.

Yine 13 Mayıs'ta yapılan dergi dağıtımında ise Şi-
rintepe Mahallesi'nde evlere yapılan Yürüyüş tanıtımında
bir saat içinde dört dergi halka ulaştırıldı.

Hatay: Bu dergi burada daha fazla dağıtılmalı!
Hatay Antakya’da Yürüyüş dergisinin 263. sayının

dağıtımı yapıldı. Yürüyüş okurları Harbiye’de 50 tane
Gümüşgöze de ise 25 dergiyi halka ulaştırdı.

Antakya Merkez de ise 115 Yürüyüş dergisi halka
ulaştırıldı. Halktan birçok kişinin 1 Mayıs'ta yapılan
saldırılara öfkesi büyüktü ve yine birçok kişi dergileri
fazla alarak “Ben de kendi arkadaşlarıma ulaştıracağım

bu dergiyi dergi sayılarını fazlalaştırmak gerek” diyerek
önerilerini sundular.

Öğrenci Evleri, Kampüs Es-
nafı ve Anayazı’ya toplan 60
tane Yürüyüş dergisi ulaştıran
Dev-Gençliler dergi aracılı-
ğıyla yeni öğrenciler ile ta-
nıştılar. 

Bursa: 8 Mayıs günü 3
Yürüyüş dergisi okuru Te-
leferik’in Akçağlayan Ma-
hallesi’nde dergilerinin ta-
nıtımını ve dağıtımını yap-

tılar. Çalışmada 20 Yürüyüş
dergisi Akçağlayan halkına ulaştı. 

12 Mayıs günü Bursa’nın İnegöl İlçesi’ne bağlı
Şehitler Köyü’nde her yıl düzenlenen Hasan Dede şen-
liklerinde Halk Cephesi de stant açtı. Stantta Yürüyüş
ve Tavır dergileri yanında kitaplar tanıtıldı. Halkın
ilgisinin yoğun olduğu stantta Yürüyüş okurları derginin
362 ve 363. sayılarının tanıtımı yaptılar. 60 dergi satıl-
dı.

12 Mayıs günü 3 Yürüyüş dergisi okuru Kestel’in
Elmalık Mahallesi’nde Yürüyüş dergisinin 363. sayısının
tanıtımını ve dağıtımını yaptılar. Yürüyüş dergisinin
son sayısının içeriği olan yazılardan bahsedildi ve 1
Mayıs Alanı’nın AKP iktidarı tarafından gasp edilerek
kana ve gaza bulandığı anlatıldı.
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Yürüyüş Dergisi Halka Gerçekleri Anlatmaya,
Umudu Taşımaya Devam Ediyor

Bursa



İşte AKP’nin Kentsel Dönüşümü: İstanbul’a bir bakın; her
yerden gökdelenler, alışveriş merkezleri yükseliyor. 

PANORA, QUASAR, ECLPSE, SURYAPI-EXSEN... gibi
onlarca emperyalist ve işbirlikçi tekelin gökdelenleri, AVM’le-
ri, otelleri yükseliyor. 

Şimdi şehir merkezlerinden hızla halkın sürülmesi gün-
demde. Taksim 1 Mayıs Alanı’nın 1 Mayıs’a yasaklanması
halkı şehir merkezlerinden sürmenin adımlarından biridir. 

“İcabında biz Taksim’de de, Kadıköy’de de mitinge müsaa-
de etmeyeceğiz. Taksim meydanı miting alanı olmaktan çıkar-
tılırsa illa orada miting yapacağız diye tutturamazsınız!” de-
mişti Erdoğan 1 Mayıs’tan sonra.

Yasaklar Taksim’le, Kadıköy’le de sınırlı kalmadı, şeh-
rin bütün meydanları halka kapatılıyor. 1 Mayıs’tan son-
ra Taksim’de, Beyoğlu’da, Beşiktaş ve Galatasaray Lisesi önü-
de,  adliye önleride kasıcası AKP karşıtı eylem yapılan tüm alanlar hal-
ka kapatıldı. 1 Mayıs’tan bu yana AKP’nin saldırmadığı eylem yok. 

NEDEN? 

HANİ ‘ÇÖZÜM SÜRECİ’YDİ?

Neden sorusunun cevaplarından birisi yandaki tablodur. Bu tablo baş-
ka türlü gerçekleşemez. Kentsel Dönüşüm adı altında hızla halk yaşa-
dığı mahallelerden sürülüyor. Her yerden mantar biter gibi gökdelen-
ler ve AVM’ler yükseliyor. Halk bunların hiç birisinin kapısından bile
geçemez. Ancak bu sitelerde hizmetçi olarak, işçi olarak çalışmak için
bu gökdelenlerin, rezidansların yanına yaklaşabilir. 

Gökdelenlerin, AVM’lerin yükselmesi ile şehir merkezlerindeki
meydanların yasaklanmasıyla aynı zamana denk geliyor. AKP, artık
şehir merkezlerinde kalabalık mitingler yapılmayacak diyor. Gerek-
çesi mitinglerden AVM’ler olumsuz yönde etkileniyor. Her şey tekel-
lerin karı için. 

AKP’ye karşı yapılan her eylemin gaz bombalarıyla, coplarla,
her türlü faşist terörle batırılması bunun için. Bu zulüm bu gök-
delenlerin yükselmesi için sürüyor. Başka türlü bu gökdelenler
yükselemez. 

Halkımız; Bu gökdelenler halk için değil, emperyalistler ve iş-
birlikçi tekeller için yükseliyor. Şimdiden halkı sürmeye başla-
dılar. Zulme boyun eğmek, daha büyük zulmü getirir. Zulme
boyun eğmeyelim. Gökdelenleri başlarına yıkalım.

AKP, Meydanları Halka Yasaklayıp 
Tekellere Açıyor

Şehir Merkezlerini Gökdelenlerle, AVM’lerle Doldurup 
Halkı Şehir Dışına Sürüyorlar!

AKP’NİN BÜTÜN ZULMÜ BUNUN İÇİN
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Anne Hamın Kavaklıoğlu elindeki
silahı evini tahliye etmek için gelen
icra memurları ve polislere karşı
doğrultmuş bağırıyor; "Evimi kap-
tırmamak için ölümüne direnece-
ğim."

Yanında Zuhal, Zevcan ve Zeynep
adında 15, 16 ve 18 yaşlarında olan
üç kızı ve Ahmet Zafer adında 11
yaşında bir oğlu var. Onların elinde
de birer silah var. Onlar da aynı şe-
kilde, silahlarını polislere doğrultmuş
evlerini korumak için direniyorlar. 

Bu görüntüleri 11 Mayıs’ta tel-
evizyonlardan izledik. Haber gaze-
telerde de yer aldı. Bir anne ve ya-
nındaki 4 çocuğu ellerinde silah di-
reniyorlardı kendi evlerinin içinde.
Bu direnişin sebebi "icralık evlerini
vermek istememeleri" olarak du-
yuruldu basında. Belki özelde konu
buydu fakat özünde bu direniş çok
anlam ifade ediyordu yoksul halkımız
için, tüm ezilenler için. 

İstanbul’un Sultanbeyli Abdur-
rahman Mahallesi, Kosova Sokak, 7
numarada oturan Tuncay K. ve aile-
sinin, 8 yıl önce başlayan icra davaları
aleyhlerine sonuçlanmıştı. Aile do-
landırıldıklarını söylüyordu. Ve bu
yüzden "Evimizi kendi rızamızla

terk etmeye-
ceğiz, gelin
alın alabili-
yorsanız!" di-
yorlardı. Ve
tam 20 gün-
dür kendileri-
ni eve kilitle-
miş, direniyor-
lardı. Bu yüz-
den önce po-
lise direndiği için Tuncay K. polisler
tarafından gözaltına alındı. Besbelli
bu şekilde ailenin direnişinin kırıla-
cağı düşünmüştü besbelli ama bir
şeyi bilmiyorlardı sanırız... Haklı
olan sonuna kadar direnir, onu ölüm
bile davasından vazgeçiremez. Geride
kalan anne ve 4 çocuğu direnişe de-
vam ettiler. Hem de ellerde silahla
direndiler... 

Direnenler için her şey silaha dö-
nüşüyor: Kapılara barikat kurdular,
mutfak tüplerini barikata koydular.
Benzinleri pet şişelere doldurarak
yanlarına aldılar. "Girmeyin , kendi-
mizi yakarız!" dediler. İcra memur-
larının gitmesini istediler. 

Çok korkmuştu polis, kendilerine
çevrilen silahları görünce; hem şa-
şırmış, hem korkmuşlardı. Eşini gö-
türünce kadın da ağlar, sızlar teslim
olur zannetmişlerdi. Ama Hanım K.
direniyordu. Çocukları da aynı şe-
kilde... Polis sağlık ekibi, itfaiye ça-
ğırdı... Muhtemelen aile için değildi
bu ekipler... Kendileri için çağırmış-
lardı. Ne de olsa silah bir tek onlarda
değildi. Halkta da silah vardı. Ege-
menlerin en çok korktuğu şey de bu
değil mi zaten? Silahlanmış bir halk!
İşte sonun habercisi budur onlar için.
Mesele o tabancadan çıkacak tek bir
mermi değildi, Mesele başka mer-
milere pusula olmasıdır, adres gös-
termesidir. Fakat anne ve çocukla-
rının bu direnişi bile, direnenlerin
eline silahın ne güzel yakıştığını gös-

termiştir. Silah insanın eline yakışır
mı demesin kimse! Yakışır. Ne de
olsa ilk önce eline burjuvazi almıştır
silahı... Bir insanın eline silah yakışır
mı? Yakışır, karşında zalim varsa,
karşında zulüm varsa, karşında faşizm
varsa, yakışır... Namlular zulme dön-
derilmişse yakışır. 

Yakışmak, güzel görünmesi de-
ğildir birşeyin durduğu yerde... UY-
GUNLUKTUR, OLMASI GERE-
KENİN OLMASIDIR... 

Adalet yoksa bu ülkede, silah al-
maktan, silah elde savaşmaktan başka
yol yoktur.

Küçük beyinli AKP gazeteleri
anne ve çocuklarını elindeki silahın
"oyuncak mı, gerçek mi" olduğunun
araştırıldığını yazıyordu... Sizin faşist
kalemleriniz ancak bunu yazabilir
zaten. 

Ne fark eder? 

Mesele cüret etmektir. Siz hiç
size haksızlık yapana, adaletsizlik
edene silah doğrultabilir misiniz?
Halk yapar işte. Karşısında polis de
olsa yapar! Siz Allah gibi korkarken
polislerden ve taparken Fetullah’ın
polislerine, halk ona "oyuncak da"
olsa doğrultur o silahı. Ki bu ülkede
polis elinde silah olmayan insanları
hiç gözünü kırpmadan öldürmektedir.
Bu aileyi de vurması da hiç zor de-
ğildi. En azından üzerlerine doğrul-
tulmuş namlular vardı. Ellerde benzin,
çakmak vardı... Halk bunlardan mo-

UMUT HEP İSYANLA BÜYÜR... 
“Görün Nasıl Ayaklanır da Umut Yürür

Üstünüze! Korku Nasıl da Boğar Sizleri Görün!
Görün ve Korkun Bizden”

 HALKIMIZ, DİRENMEK
MEŞRUDUR!

 Hırsızlara, soygunculara,
talancılara karşı evinizi,
malınızı, mülkünüzü ancak
direnerek koruyabilirsiniz. 

 Taşla, sopayla, silahla,
benzinle ne bulursanız direnin,
direnmekten başka yol yoktur. 

 Bu yağma ve soygun
düzenine karşı başka türlü
kendimizi koruyamayız. 

Yürüyüş

19 Mayıs
2013

Sayı: 365
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AKP iktidarı çıkardığı yasalarla alanları yasaklıyor,
direniş ve mücadele ile kazanılan alanları halkın elinden
almaya çalışıyor. Taksim Meydanı’ndan sonra İstanbul
Adliyesi önünü de hukuksuzca yasaklayan AKP iktidarı,
Halk Cephesi’nin her hafta çarşamba günü gerçekleş-
tirdiği adalet nöbetine 2 haftadır azgınca saldırıyor. Bu
hafta da İstanbul Adliyesi önünde yapılmak istenen ey-
leme, AKP’nin polisinin saldırısına uğradı. Halk Cep-
heliler basın açıklaması için
İstanbul Adliyesi C kapısının
önüne gelir gelmez polis
hiçbir uyarı yapmadan sal-
dırdı. Halk Cephelileri yer-
lerde sürükleyerek merdi-
venlerin yukarısına taşıdılar.

Bu yasaklamanın hukuk-
suzluğunu dile getiren
Halk cephelilere daha
sonra biber gazı ve to-
mayla saldırıldı. TA-
YAD’lı Nuri Cihanyandı
polisin direkt olarak gö-
zünü hedef alıp sıktığı
biber gazının etkisiyle
yere yığıldı, fakat polis

azgınca saldırısına devam etti. AKP’nin faşist
polisi daha sonra Sibel Atmaca’yı kitleden
ayırıp kafasını merdivenlere vurdu, Sibel At-
maca’nın sağ kaşının üstü yarıldı. Gazın etki-
siyle yere yığılan Nuri Cihanyandı’ya tazyikli
ve biberli su sıkılmaya devam edildi, kaşı ya-
rılan arkadaşımıza polis coplarıyla vurmaya

devam etti. Tazyikli ve biberli sudan çevredeki vatandaşlar
da etkilendi, insanlar polisin bu saldırısına “yeter artık
bıktık sizden” diyerek protesto ettiler.

Ardından Halk Cepheliler adliyenin karşısındaki ben-
zinliğin önünde pankartlarını açıp sloganlarıyla polisin
azgınca saldırısını teşhir ettiler.

lotof da yapabilir! Polisin insan vur-
ması için nedene de ihtiyacı yok....
Ne fark eder, silahların oyuncak olup
olmaması?   "Gelmeyin, vururuz!"
demişler mi bir kere! "Gelmeyin ya-
karız!" demişler mi bir kere! "Bu
ev bizim, kimseye vermeyiz!" de-
mişler mi bir kere! O zaman halklar
açısından ellerdeki silahın gerçek
olup olmamasının bir hükmü yoktur.
Bu yüzden ödü kopuyor. O anne, o
çocuklar direnişin güzelliğini tattılar
bir kere, haklılığın gücünü damarla-
rında, şakaklarında hissettiler bir
kere...Yürekleri korkuyu yendi bir
kere... Gelsin leş kargası icra me-
murları, gelsin katil polisler... Vız
gelir, tırıs gider direnenlere... İşte
mesele budur. 

Halk ilk kez silahlanmıyor böy-
le... İlk kez kendi adaletini sormuyor...
2 yıl önce İzmir' de karaciğer kanseri
olduğunu öğrenen 50 yaşındaki Muh-
lis Barut isimli inşaat işçisi Yeşil
Kartını uzatmak için başvurdu. Fakat
kartının iptal edildiğini öğrendi. Ve
8 Ekim 2010' da Bayraklı Toplum
Sağlığı Merkezi’ni pompalı tüfekle

bastı. Daha sonra tutuklandı. Çünkü
"öldürmeye teşebbüs etmişti, tehdit
ve hakaret" etmişti. Ve devlete karşı
çıkmanın cezasını 16 yıl 8 ay hapis
olarak kesmişti faşizm... Ve Barut
Metris Cezaevi' nde 2012 Eylül'ünde
yaşamını kaybetti. Muhlis Barut da
adalet istedi. Yoksulluğunun  hesabını
sormak istedi. Ölüme terkedilmişli-
ğinin  hesabını sordu. İşte polise
elde silah direnen anne ve çocukları
Muhlis Barut'un da hesabını sordular
aynı zamanda. Muhlis Barut gibi
milyonlarcasının da...

Anne ve çocuklarının elindeki si-
lah "umuttur" Görsün baksın zalim-
ler... Görsünler korksunlar. O korku
boğacak onları. Tüm zalimler, tüm
burjuvalar korkun bizden, korkun
halktan... Bir gün o silah hepimizin
ellerinde olacak. Emin olun onların
gerçek olduklarından bir an olsun
tereddüdünüz olmayacak. 

Halkımız, 
Direnmek Meşrudur

Hırsızlara, soygunculara, talan-

cılara karşı evinizi, malınızı, mül-
künüzü ancak direnenerek koruya-
bilirsiniz. 

İstanbul’un Sultanbeyli’de bir aile
evini hırsızlara, dolandırıcılara, te-
fecilere kaptırmamak için 20 gündür
direniyor. İki sefer evlerini tahliye
etmek isteyen icra memurlarına ve
polislere karşı ellerinde ki silahlarlar,
benzinle direndiler ve icra memur-
larıyla polisleri kovmayı başardılar. 

AKP kentsel dönüşüm adı altında
tüm yoksul halkı oturduğu mahalle-
lerden sürmek istiyor. Bizim evleri-
mizi, arsalarımızı emperyalist ve iş-
birlikçi tekellere peşkeş çekiyorlar.
Her tarafı gökdelenlerle, alışveriş
merkezleriyle doldurdular. 

Evlerimizi, malımızı, canımızı
korumak için direnmekten başka yo-
lumuz yoktur. 

Taşla, sopayla, silahla, benzinle
ne bulursanız direnin. Bu yağma ve
soygun düzenine karşı başka türlü
kendimizi koruyamayız.

DİRENMEK UMUTTUR!
19 Mayıs

2013

Yürüyüş

Sayı: 365
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AKP’NİN İŞKENCECİ POLİSLERİ İSTANBUL ADLİYESİ
ÖNÜNDE HALKI KATLETMEK İÇİN SALDIRIYOR!



“Düzenden her yönüyle
kopmalıyız. Bizi düzene bağ-
layan hiçbir şey kalmama-
lıdır. O zaman beynimiz,
yaşamımız, her şeyimiz öz-
gürdür.” (Dursun Karataş)

Asalak kapitalist sistem
her yönüyle bizleri kendi
batağı içerisine çekmek için
politikalar üretiyor. Bizler
de kendi devrimci politika-
larımızla bunların karşısına
çıkıp boşa çıkartabilmeliyiz.
Alternatif olabilmeliyiz. 

Ve bu işe önce kendimizden baş-
layabilmeliyiz. Kendini geliştirmeyen
düzeni değiştiremez, alternatif olamaz.
Savaş gerçeğimiz yetkin, düzenden
arınmış, savaşı büyütecek kurmaylar
istiyor. Halka kurtuluş umudunu gös-
terecek halkın içinde, halkla birlikte,
halkı savaştıracak kurmaylar olabil-
meliyiz. 

Savaşı büyütmeyi ancak kendimizi
geliştirerek, hedeflerimizi yükselterek,
hayallerimizi çoğaltarak mümkün kı-
labiliriz. Savaşı benliğimizin bir par-
çası olarak görebilmeli, ihtiyaca cevap
verebilmeliyiz. Tıpkı Rıza komutan
gibi; “artık önümde hiçbir engel
yok” diyor. “Mücadeleyi benliğimin
bir parçası olarak görüyorum. O
yoksa ben de yokum. Mücadelemizin
her bir parçasını kendimin olarak
görüyor, her eksikliğimize, her ihti-
yacımıza, her hedefimize karşı ken-
dimi sorumlu hissediyorum ”

Kendini geliştirmeyen yanında
hızla akıp giden zamanın gerisinde
kalır. Geride kalan geriler, zayıflar.
Devrimi geliştirmeyen, düzeni geliş-
tirir. Umutsuzlaşır, iddiasızlaşır, zaa-
fıyla uzlaşır. Bu nedenledir ki, sadece
dış düşmanımıza karşı da  değil, iç
düşmanımız olan zaaflarımıza karşı
da savaşı kesintisiz sürdürebilmeliyiz.
Her türlü düşmana karşı cüretle cevap
verebilmeliyiz. Kan-can bedeli mü-
cadele ettiğimiz hasmımız sadece topu
tüfeğiyle, gözaltı ve tutuklamalarıyla,

işkencesiyle saldırmıyor. İdeolojik-
politik olarak da çok büyük bir saldırı
bombardımanına tutuyor. Kafaları ka-
rıştırıp bulanıklaştırmak, güvensizliği
yayıp, örgütlü gücümüzü ortadan kal-
dırmak istiyor. Unutulmamalı ki savaş
her alanda varlığını sürdürüyor. Sis-
temin varlığını sürdürdüğü her alanda
militanca setler örebilmeliyiz

Hayalleri Küçülenlerin 
Umutları da Küçülür

Kapitalist düzen gerek devrimci-
leri, gerekse halkı kendi gibi asalak-
laştırmaya, bütün devrimci dinamik-
lerini, ilerici yönlerini çürütmeye ça-
lışır. Bunu yapmak için kullandığı
yöntemlerden biri de, duygu ve dü-
şüncelerimizi, hayal ve ümitlerimizi
küçültüp, kendi dünyalarımıza hap-
solmamızdır. Düşünceler, küçüldükçe
iddialar, hedefler, ufuklar da küçülür.
Devrim yapmak, milyonları örgüt-
lemek gibi bir ufka sahip olunamadığı
için de günlük sorunlar içerisinde
boğulup durulur. 

Büyük umut ve hayalleri olmadığı
için karamsarlaşırlar. Karamsarlık
umutsuzluğu doğurur. Halka güven-
sizleşir, kendisine güvenmez, yol-
daşına güvenmez, örgütüne güven-
mez. Halkın bağrında gizli olan o
cevahiri göremez. Örgütlü gücün,
yoldaş sevgisinin gücünü göremez.
Kendi gücünün farkında olamaz. 

Küçük hesaplar yapanların korku

ve kaygıları büyür. Emek
harcamaktan kaçar.Eylem
seçer, iş seçer. Rahat ola-
nı, risksiz olanı seçer.
Sadece kendi tatlı canının
hesabını yapar. Düşün-
mez kendi için harcanan
emeği, ödenen bedelleri,
görmez yoldaşlarının
kendisi için yaptıkları fe-
dakarlıkları. Hesaplar kü-
çüldükçe bencillikler ar-
tar. 

Küçük hesaplar ya-
panların, hesap sorma bilinçleri de
küçülür. Halkımız açlık yoksulluk
çeker. Ki kendisi de bu sömürüden
payını alandır. Büşra bebekler açlıktan
ölür. Armutlu’da Sevcan çocuk panzer
altında kalır. Kürdistan’da Ceylan
Önkol’un ufacık bedeni bombayla
paramparça edilir. 12 yaşındaki Uğur
Kaymaz’ın küçücük bedeninde 13
kurşun deliği açılır. Ferhatlar sokak
ortasında kalleşçe sırtından vurulup
felç bırakılır. Sel olur, ölen halk olur.
Deprem olur, ölen halk olur. Kışın
soğuktan donarak ölür. Yazın başına
güneş geçerek... Ölüm hep halka dü-
şer. Ancak o artık bunları hesap ede-
mez. Sınıf kini küçük hesaplarına
kurban gitmiştir çoktan. Sınıf kini
olmayanların, çektiği acıların hesabını
soracak kadar öfke ve hesapları yok-
tur. 

Koşullara teslim olurlar. Çünkü
kıyaslayabilecekleri önlerinde bir he-
defleri, sınırlarını zorlamalarını sağ-
layacak iddiaları yoktur. Bu neden-
ledir ki, var olanla yetinirler. Yaratı-
cılıklarını kullanamazlar. ‘Yok’çu-
durlar, ‘olmaz’cıdırlar. Koşullar var
olduğunda bir şeyler yaparlar. 

Cepheli; Hayallerinin 
Büyüklüğü Oranında 
Özgürsündür

Bir hayalimiz var. Adı Sosyalizm
olan. Ve bu somutta hayatta karşılığı

Hayalleri Büyük Olanların
Savaşları da Büyük Olur
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olan, ete kemiğe bürünen bir hayal.
Kendi ellerimizle nakış nakış inşa
edebileceğimiz bir hayal. Tıpkı Le-
nin’in ifadesinde olduğu gibi “her
şeye önce hayal ederek başladık”
Bu hayalimizi gerçekleştirmek için; 

Emperyalizme karşı bağımsızlık,
faşizme karşı demokrasi, kapitalizme
karşı sosyalizm mücadelesi veriyoruz. 

Gücümüzü “yarin yanağından
gayrı her şeyde hep birlikte, insanca
ve hakça” diyen Şeyh Bedreddin’den
alıyoruz. 

Gücümüzü “bozuk düzende sağ-
lam çark olmaz” diyen, “dönen dön-
sün ben dönmezem yolumdan” diyen
Pir Sultan’dan alıyoruz. 

Gücümüz “dünyanın neresinde
olursa olsun, haksız yere atılan tokadı
kendi suratınızda hissedin” diyen
Che’den alıyoruz. 

Gücümüzü “Biz Buraya Dön-
meye Değil Ölmeye Geldik” diyen
Mahirlerden alıyoruz. 

Gücümüzü her türlü baskı, işken-
ce, zulme karşı kapılarını devrimcilere
açan; saflığı, temizliği içinde barın-
dıran, yoksul, ezilmiş, horlanmış hal-
kımızdan alıyoruz. 

Ve aldığımız bu güçle, birileri
elde silah teslim olurken, oligarşinin
karşısına İbrahim Çuhadarlarla, Hasan

Selim Gönenlerle çıkıyoruz. Büyük
bir kesimin biat ettiği emperyalizmin
karşısına Alişan Şanlılarla çıkıp kafa
tutuyoruz. Kürt milliyetçileri barış
söylemleriyle silahlı mücadeleyi tas-
fiye adımları atarken biz “Kurtuluşa
Kadar Savaş” diyip, düşmanımızla
barışmıyoruz.

O büyük gün için teslim olmuyor,
yola gelmiyor, değişmiyoruz. Bunun
karşılığı kan-can bedeli olsa da

Evet çok büyük bir iddiayla yola
çıktık. Yenilgiler de yaşadık, zaferler
de. İhanetlerle de karşılaştık, kahra-
manlıklarla da. Bunların sınıf sava-
şının bir gerçekliği olduğu bilincin-
deyiz. Ancak tarihin ak sayfalarında
bir tek direnenler adlarını altın harf-
lerle yazdırabildi. Ve tarihin o ak
sayfalarına tarihsel bir zorunluluk
olan Devrimi yazdırabilmek için daha
hızlı koşmalıyız. Bu nedenle; 

Beynimizin bir çöplük olmadığı-
nın bilincinde olacağız. Gereksiz
şeylerle değil, büyük umutlarla dol-
duracağız. Hayatın ve kavganın ih-
tiyaç ve gerçeklikleriyle dolduracağız. 

Karamsar olmayacağız. Bağım-
sızlığın modası geçti diyenlere karşı,
550 binle Bağımsız Türkiye Kon-
serleriyle cevap verebiliyorsak gü-
cümüzün farkında olacağız. Olmazı,

olmaz yapan geniş düşünmememiz,
büyük hayaller kurmamamızdır. 

Cüretli ve fedakar olacağız. “19
Aralık’ın katillerinden ve özellikle
Amerikan emperyalizminden hesap
sormak için öfke doluyum. Ulusal
onurumuzun ayaklar altına alındığı,
vatanımızın Amerika’nın açıktan hiz-
metine sunulduğu bir dönemden ge-
çiyoruz. Biz yaşıyorken Amerikan
ajanları, katilleri ülkemizde rahat
dolaşamamalı, ‘90’ları yaşatmalıyız
onlara” (Yürüyüş 351. 10 Şubat
2013) diyen Alişanımız gibi. 

Uzlaşmayacağız. Büyük düşün-
mek ne karşımızdaki düşmanla ne
de zaaflarımızla uzlaşmamak demek-
tir. Köşeli olacağız. Ne onca zulmü
halka reva görenleri ne de zaaflı,
eksik yanlarımızı affetmeyip üzerine
gideceğiz. 

Unutmamalıyız ki, şehitlerimize
devrim sözümüz var Bu büyük
sözü büyük umutlar ve büyük adımlar
atarak ancak gerçekleştirebiliriz. 

Ve son sözü İbrahim Çuhadar
söylüyor: “Zaferi görüyorum, devrimi
görüyorum. Halkımızın gelecek güzel
günlerini görüyorum ” (Yürüyüş
332. 30 Eylül 2012. Syf: 22)

Bursa’nın İnegöl İlçesi’ne bağlı Şehitler Köyü’nde
her yıl düzenlenen geleneksel Hasan Dede şenliklerinde
Halk Cepheliler stant açarak Yürüyüş dergisi ve kitaplarının
tanıtımını yaptılar. 

Eski adı Doma sonra Bekçeviz olarak adlandırılan
köyün adı 1970’ ten sonra Kurtuluş Savaşı sırasında çok
şehit vermesinden dolayı Şehitler Köyü olarak değişti-
rilmiştir.

Bursa Haklar Derneği müzik grubu Grup Yarın şenlik
programına alınmıştı. Saat 14.00 de sahne için hazırlanan
grup üyelerine zaman doldu, jeneratör sorunlu gibi ge-
rekçelerle çıkamazsınız dendi. Yürütülen tartışmalar so-
nucunda 15 dakika süre eklendi ama yinede Grup Yuran
sahneye davet edilmedi. Bunun üzerine Grup Yarın ele-
manları bu engellemeyi aşarak kendi alternatif çalışmalarını
yapmaya başladı. Kendi jeneratör ve teknik malzemelerini
kurdukları sırada bazı cemevi yöneticileri gelip şenliği

engellemeye çalıştı. Jandarma kurulan standa yakın bir
yerde durarak halkın ilgisini engellemeye çalıştı. Bunlara
rağmen Halk Cepheliler ve Grup Yarın mini konsere
başladılar. Saldırılara karşı halkın sahiplenmesi burada
kendini gösterdi. Şenliğin başlaması ile birlikte jandarma
ile hareket eden köy muhtarlığı ve cemevi yöneticileri
provokatörce tavırlarına halkın sahiplenişi cevap oldu.
Şenliğe katılan
halk Grup Yarın’ın
söylediği türküler-
le halaylar çekip
alkışlar tuttu. Yü-
rüyüş-Tavır dergi-
leri, takı ve kitap-
ların satıldığı şen-
lik 17.00’da sona
erdi. 

Halk Cepheliler Bursa-İnegöl Şehitler Köyü’nde Stant Açtı,
Umudun Türkülerini Halkla Birlikte Söyledi…
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Halkın Hukuk Bürosu
adından da anlaşılacağı gibi halkın,
hukuk ve adalet mücadelesi için ça-
lışan bir hukuk bürosudur. Büroda ça-
lışan avukatlar halkın çocuklarıdır ve
halkın geleceği, onuru ve adaleti
için mücadelelerini bir hukuk büro-
su içersinde sürdürmektedirler. 

Önceleri Demokrasi Mücadele-
sinde Avukatlar ismini kullanırken,
daha sonra kurumsallaşmaya ve büro
kurmaya karar verdiler. Büronun
ismi içeriğini yansıtmalıydı. Büro
kime hizmet edecek, kimin tarafını tu-
tacak, Nasıl bir büro olacaksa ismi de
ona uygun olmalıydı. Önce büronun
isminin ‘Demos’ olmasına karar ve-
rildi, ve işlemlere başlandı. Daha son-
ra halka hizmet vermek için kurulan
büronun adının da Halkın Hukuk Bü-
rosu olması gerektiğinde karar kılındı. 

Halkın Hukuk Bürosu kurulduğu
1989 yılından bu yana avukatlık
para kazanılacak bir meslek, büroda
bir ticarethaneye dönüşmedi. 

Halkın Hukuk Bürosu yeni bir ay-
dın, hukukçu tipi yaratmayı amaçla-
dı. Örgütsüz, taraf olmaktan kaçınan,
aydın sorumluluğunu yerine getir-
meyen hukukçular yerine, içinde ya-
şadığı halkın veya bulunduğu alanın
çelişkilerini doğru kavrayarak bu
doğrultuda görüş üreten, ürettiği bu
görüşleriyle ve bu görüşleri doğrul-
tusunda pratik çabalarıyla ileriyi
temsil eden güçlerin yanında yer
alan, bilinç taşıyan ve örgütleyici olan
hukukçular olmalıydı. Çünkü avu-
katlar hak ve adaletin tarafındadır, ta-
rihsel görevleri gereği tarafsız ola-
mazlar. Ancak bu konuda 12 Eylül'le
başlayan dönem ve öncesinde hu-
kukçular iyi bir sınav vermemişler-
dir. O güne kadar olumlu örnekler
yok değildir; ancak bu örnekler ör-
gütsüz oldukları için istisna olmak-
tan öteye gidememişlerdir. 12 Eylül
Cuntası yargılamalarındaki tutuklu ai-
lelerin avukatlar hakkındaki anla-
tımları şöyle;

“Metriste  sık sık görüşlerimiz ke-
sildiğinden, böylesi günlerde avu-

katları dolaşır, ‘Biz görüşemiyo-
ruz, bari sizler gidin, en azından so-
runlarını öğrenin’ diye rica ederdik.
Gitmedikleri halde gittik diyenler
oldu, hem de sıkca... Gitmediklerini
daha sonradan öğrenip kendilerine
söyleyince türlü bahaneler uydurur-
lardı.... Evet, avukatların büyük bir
coğunluğu Türkiye'nin ödlek, basit çı-
karlar peşindeki ‘aydınlar’ının bir
parcası durumundaydılar. Gercek
bir aydın, hukukcu kimliğine sahip ol-
maktan, haksızlıklara, zulme karşı
mücadele etmekten hep uzak duruyor,
tehlikesiz ama kendilerini "şöhret"
yapabilecek işler peşinde koşuyor-
lardı. Yüzlerindeki sahte ilericilik
maskelerini yakından gördük ve öğ-
rendik.”(12 Eylül ve TAYAD; syf 15-
16)

Örgütsüzlüğün esas olduğu bu
olumsuz bir tablo üzerinde Halkın
Hukuk Bürosu kurulmuştur. Ve ku-
rulmasıyla birlikte cuntanın en büyük
yargılamaları olan 1243 kişinin yar-
gılandığı Devrimci Sol davasının
savunmanlığını üstlenmiştir. Savun-
mayı hazırlayan avukatların bir kıs-
mı yeni mezun olmuş, bir kısmı sta-
jer avukattı. Davanın yüzlerce sanı-
ğı idam suçlamasıyla yargılanırken,
avukatların sorumluluklarına uygun
olarak davranacaklarından şüphe
duymadılar. Tabiri caizse gelecekle-

rini genç avukatların eline verdiler.
Savunmalarına söyle başladılar:
“Devrimci Sol Davası savunmasını
üstlenen biz avukatlar; birkaç söz
söylemek istiyoruz. Önce şunu be-
lirtelim Türkiye'nin en büyük ve
önemli siyasi davalarından biri olan
Devrimci Sol Davası'nın savunmasını
üstlenmekten onur duyuyoruz. Bizlere
Hukuk Fakültesi'nde sürekli hukuk-
hukukdışı, haklı-haksız, kanunilik-
meşruluk, kavramları öğretilmeye
çalışılırdı. Ama bunlar o yıllarda so-
yut kalıyordu. Belki de bu davanın sa-
vunmasını üstlenmeseydik bu soyut-
luk sürecekti. Ne zaman ki Devrim-
ci Sol siyasi dava sanıklarının sa-
vunmalarını üstlendik; işte o zaman
bu kavramlar bir anlam ve bir so-
mutluk kazanmaya başladı. Bu da-
vada bir müvekkilimiz, siyasi müca-
delenin kişiyi olgunlaştırdığı ve tec-
rübesini artırdığını söylemişti. Siya-
si bir dava ile uğraşmak da, bir
avukatı olgunlaştırıyor ve tecrübesini
artırıyor. Çünkü, avukatlık mesleği
artık insan olma bilincinden sonra
geliyor, hukukçu sorumluluğu artıyor.
Ve elbette, sorumluluğun yarattığı be-
delin boyutu da yükseliyor. Evet sa-
yın yargıçlar; Bu dava siyasal da-
vadır. Siyasal dava ise siyasal amaç-
lıdır ve taraflar vardır Bir taraf ku-
rulu düzeni savunur, diğer taraf dü-
zeni yadsır. Bu durum, savunma ma-
kamına da tarihsel bir sorumluluk
yükler. Bu nedenle savunmanın da si-
yasi bir kişiliği olmak zorundadır” di-
yerek 305 sayfalık savunmalarını
okudular. 

Bundan böyle sadece siyasi da-
valarda değil, haksız olarak işten
atılan, direnen işçi; grevli-toplu söz-
leşmeli sendika mücadelesi veren
memur; YÖK cenderesi altında kış-
la disiplinine sokulmak istenen öğ-
renci; kondusu üzerine yıkılmak is-
tenen gecekondu halkı; hapishane-
lerde kimlik ve onur mücadelesi ve-
ren devrimci tutsaklar; çocukları iş-
kence gören, gözaltında "kaybedilen",
katledilen aileler omuz başlarında
Halkın Hukuk Bürosu'nu  görmüş-
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lerdir. HHB'nin hedefi daima daha gü-
zeli, daha iyiyi yaratmak  oldu. 

Hukuk- Meşruluk Anlayışı
Halkın Hukuk Bürosu, eskimiş,

çürümüş, yoz, anti-demokratik hu-
kuku savunmadı. Yaşanılan toplu-
mun ve hukukçu kimliklerinin bilin-
cinde olarak, yürürlükteki  burjuva hu-
kukuna, artık kendisinin kendisini
yadsıdığı evrensel hukuk ilkeleri ve
halkçı devrimci  değerler temelinde
karşı çıktı. Hukuk halkın çıkarını sa-
vunmak için vardır. Hukuk ezen ezi-
len mücadelesinde ezilen halkımızın
tarafında olmalıdır. 

HHB avukatları gençlerdi, dene-
yimsizlerdi, belki sayı olarak azlardı;
ancak kısa sürede siyasi mücadele ve
siyasi davalar sayesinde deney ve bi-
rikimleri  arttı, olgunlaştılar. Sayı ola-
rak büyük bir artış gösteremeseler de
HHB avukatlarındaki  nitel dönüşüm
açıkça siyasi iktidarı ve onun polisini
rahatsız etmeye başladı. Çünkü artık
HHB, verdiği hukuk mücadelesiyle,
haklar ve özgürlükler alanında tüm
Türkiye ve dünya kamuoyunda mis-
yonunu ve gücünü kabul ettirdi.

Halkın Hukuk Bürosu,  Haksız-
lıklar karşısında sessiz kalmadığı
gibi 

a-Mahkemelerin politik niteliğini
sergilemekten, 

b-İşkenceyi-işkencecileri teşhir
etmekten, 

c-Örgütlenme, düşünce, basın öz-
gürlüğüne karşı hukuk dışılıkları ifa-
de etmekten, 

d-Savunma hakkının sınırlanma-
sına, ortadan kaldırılmasına karşı
çıkmaktan,

e –Tecrite karşı mücadele yürüt-

mekten,

f- Mahallelerde yıkım-
lara karşı direnen halkın
mücadelesine katılmaktan,

g- İşçilerin mücadelesi-
ne katılmaktan bir an için
bile tereddüt duymamıştır. 

Elbette ülkemiz gerçe-
ğinde böyle bir misyonu
sahiplenmek bedeller de

istiyordu. Müvekkilleriyle  görüş için
gittikleri şube kapılarında, hatta bazen
özel olarak kurulmuş mahkemelerin
koridorlarında tartaklandılar, hakarete
uğradılar.  

Hapisanelerde  keyfi gerekçelerle,
onur kırıcı üst ve çanta aramalarıyla gö-
rüş hakları engellenmek istendi. Sayısız
defa gözaltına alındılar, işkencelerden
geçirilip tutuklandılar. Telefonlarda
ölümle tehdit edildiler. Haklarında ol-
madık gerekçelerle davalar açıldı.
Halkın Hukuk Bürosu hiç bir saldırı
karşısında susmadı. Ve hiçbir zaman
tek tek bireyler olmadı. Kurumsal bir
gelenek ve anlayış yarattı. 

Tek tek gözaltılarla, işkencelerle,
tutuklamalarla Halkın Hukuk Büro-
su'nu susturamayanlar, çeşitli  dava-
lar  açarak susturmayı amaçladılar. 

"Bizler kendimizi savunacak avu-
kat bulamazken, onlar hukuk büro-
ları kuruyorlar" diyen eski İstanbul
Emniyet müdürü Necdet Menzir'in
açıklamaları unutulamaz. Halkın Hu-
kuk Bürosu avukatları nezdinde bu
büronun yarattığı hukuki ve siyasal
gelenek, susturulmak istenmiştir. 

Ülkemizde adalet terazisinin bo-
zuk olduğunu en iyi devrimci avu-
katlar bilirler. Bu nedenle HHB sadece
halkı ve devrimcileri yargılamaya
çalışan egemenlere ve zenginlere tek
söz edemeyen,  katliamları onaylayan,
işkencecileri beraat ettiren bu  mah-
kemeleri hiç bir zaman meşru gör-
memişlerdir. HHB avukatları yargının
faşizmin kurumlarından bir tanesi
olduğunu hem tarihe hem Türkiye ve
dünya halklarına; hem mahkeme kür-
sülerinden hem de bulundukları her
mevziden açıkça ilan etmiş, hukuk ve
adalet mücadelesini mahkeme sa-
lonları içine hapsetmemiştir. Miting-
lerde, direniş alanlarında, mahalle-

lerde, hapishane kapılarında, üniver-
sitelerde, demokratik kitle örgütleri-
nin eylemlerinde yerini almıştır. Mü-
vekkillerinin hakları için açlık grev-
leri, değişik eylemler yapmak ya-
nında  ölümüne mücadele etmişlerdir.
Bu mücadele içersinde büro avukatı
Fuat Erdoğan işkenceçi Şefik
Kul’un silahıyla katledilmiştir. Bü-
ronun avukatı Behiç Aşcı tecrit zül-
müne direnişte 122 müvekkilinin
kaybedince bu defa kendi bedenini
ölüme yatırmıştır.  

Halkın Hukuk 
Bürosunda Kimler 
Çalışır

Halkın Hukuk bürosu avukatları,
mesleklerini para kazanmanın aracı
olarak görmezler. Mesleklerini halkın
haklı kavgasına sunmak isteyen, ya-
şamını pespaye burjuva ideolojisinin
değer yargıları ve yaşam kültürü ile
sürdürmek yerine hayatını dayanışma,
kollektivizm, devrimci ilke ve kural-
ları ile sürdürmek isteyen avukatların
yeridir. Halkın  avukatlarının değer-
leri ile hukuk piyasasında tutunmaya
çalışan avukatın değerleri bambaş-
kadır. Burjuva hukuk sisteminde ba-
şarılı olmak, çok para kazanmak,
mevki kazanmaktır, eğitim parlak
bir kariyer yapmaktır. Mağdur yada
sanık müşteridir, dürüstlüğün yerini
kurnazlık, yalan dolan, ikiyüzlülük,
güvenin yerini güvensizlik, saygının
yerini sayar görünmek, dayanışmanın
yerini bencillik ve rekabet almıştır.
Avukatlık mesleğinin etik değerleri
kirlenmiş ve tarihsel rolü çürümeye
başlamıştır. Oysa devrimci avukatlar
için başarı haklar ve özgürlükler mü-
cadelesinde yeni haklar kazanma,
burjuvazinin halka yönelik saldırıla-
rı engellemektir, eğitim kariyer ka-
zanmanın aracı değil, ruhsal ve kül-
türel olarak güçlenmek, zorlukları
yenmek, sorunları çözmek, mücade-
leyi yükseltmek ve kazanmak içindir.
Açıklık, dürüstlük, samimiyet vaz-
geçilmez ilkelerdir. 

Molierac’in avukatlar için söyle-
diği ve avukatlar tarafından sahiple-
nen “Görevimizi yaparken kimseye,
ne müvekkile, ne hakime hele ne ikti-

Behiç Aşçı 5 Nisan 2006 Avukatlar Günü’nde
Hapishanelerde yapılan katliamların durdurulması için

ölüm orucuna başladı.
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dara tabiyiz. Bizim aşağımızda kişi-
lerin varlığı iddiasında değiliz. Fakat
hiç bir hiyerarşik üst de tanımıyoruz.
En kıdemsizin, en kıdemliden veya
isim yapmış olandan farkı yoktur.
Avukatlar esir kullanmadılar, fakat
efendileri de olmadı" sözü avukatın
mesleğini “özgür ve bağımsız” yü-
rüttüğünü anlatmaktadır, fakat haya-
tın kendisi hiçde öyle değildir.  

Avukatlar müvekkillerin istediği
işi yapmakla yükümlülerdir. Avukat-
ların iş seçme özgürlüğü kulağa hoş
gelen bir laftan ibarettir. Yoksulluk sı-
nırları içersinde yaşayan ama mesle-
ğinin getirdiği kibir ve gurur nede-
niyle bunu kabul edemeyen avukat-
ların iş seçme özgürlüğü yoktur. Mü-
vekkilin talimatıyla çalışırlar. Mü-
vekkil istediğinde hacze çıkmak zo-
rundadır, haciz mallarına el koymak
zorundadır. Müvekkili haksız ise
haklılığını kanıtlamak zorundadır.
Sadece müvekkiline bağlı değillerdir,
özellikle ceza davalarında hakimlerin
eteklerini öperek  davayı kazanmak is-
terler. Hakimleri kızdırmak, onlarla
çatışmak risk demektir. Kendi doğ-
ruları üzerinde diretemez, yazılı hu-
kuk kurallarına rağmen hakimlerin ya-
rattığı statüyü dağıtacak güçte değil-
lerdir. Bozuk olan bu çarkta mahke-
me kararları keyfidir, lehine olan bir
dava her an aleyhine dönebilir ve mü-
vekkil kaybedebilir.  Bu nedenle avu-
kat hakimi kızdırmak, öfkelendir-

mekten kaçınmak zorundadır. Yine
yargının avukat, savcı, hakimden
oluştuğu söylenir. Oysa yargı, hakim
ve savcılardan oluşur, avukatların
yargı işlemlerine zorla katılmaya ça-
lışır. HHB avukatları davalarda ha-
kime yalakalık yapmadan,  ezilmeden
haklı ve doğru olanı savunurlar. Mü-
vekkillerinin haklarını sosyalist meş-
ruluk bilinciyle savunurlar. Savunma
hakkında taviz vermezler, haklı ve
doğru olanı anlatmaktan vazgeç-
mezler. Bu nedenle duruşma salo-
nunda atıldıkları da olmuştur. Mü-
vekkilleri duruşmaları boykot ettik-
lerinde onlarda mahkemeleri boykot
etmişlendir. İdam kararlarının veril-
diği mahkemelerde cüppelerini mah-
keme heyetini fırlatmışlardır.   

Hukukun piyasallaşması ile bir-
likte avukatlar sanıldığının aksine
hiç bir zaman özgür ve bağımsız
olamazlar. Müvekkil ve dava seçme
özgürlüğü olmayan, en çok okuyan-
lar arasında bulunmaları gerekirler, ki-
tap ve kültür dünyasına ulaşmayan,
yeteneklerini geliştirecek zaman ve
imkanlardan yoksun olan avukatlar
özgür olabilirler mi? Özgürlük yaşa-
mı tümüyle yaşamak demektir. Yeterli
beslenme, giyinme ve barınma ko-
nusunda bedenin gereklerini karşıla-
mak için ekonomik olanak, ayrıca ak-
lın etkinlik alanını genişletmek, kişi-
liği geliştirmek ve kişiliğimizi ortaya
koymak için etkin fırsatlara sahip ol-

mak demektir. Siyasal, felsefi, ahla-
ki, kültürel düşüncelerine uygun ola-
rak yaşamaktır. 

Örneğin Halkın Hukuk bürosu
avukatları,  “herkesin savunma hak-
kı var” diye düşünüp işkencecilerin,
çeteçilerin, fuhuş yapanların, hal-
ka karşı suç işleyenlerin avukatlı-
ğını üstlenmez. Savunma hakkı de-
nilerek işkence, fuhuş, çeteçilik meş-
rulaştırılamaz, masumlaştırılamaz.
Bu suçlar sistemin yarattığı ve bes-
lediği suçlardır. Bunu da teşhir etmek,
bunlara karşı mücadele etmek adalet
mücadelesinin bir parçasıdır. 

Sonuç olarak, Halkın Hukuk
Bürosu halkın tarafındadır, halkın
adalet savaşının tarafında ve hizme-
tindedir. Taraf olmak ilerleyen tarih-
sel mücadeleye katılmak demektir,
orada mevzi yaratmak demektir, bir
kültür ve gelenek yaratmak demektir.
Avukatlık mesleğinin getirdiği küçük
burjuva kültürü aşıp statükoları yırt-
mak demektir. Ve   evet, önemli olan
statüleri kırmaktır. Yalnız insanlık
dışı, hukuk dışı uygulamalara karşı
değil, anti-demokratik yasalara, in-
sanlık onurunu ayaklar altına alan tüm
uygulamalara karşı kendine ilerici de-
mokrat-devrimci diyen hukukçular
birleşerek, aydın ve hukukçu sorum-
luluğuyla hareket etmekten vazgeç-
meyelim diyoruz.  Mücadelemize
güç katmanızı istiyoruz. 

Sürecek

Basına ve Halkımıza,
Halk Cephesi 12 Mayıs günü Hatay’ın Reyhanlı İlçe-

si’nde patlayan bombalı katliamla ilgili yaptığı basın açık-
lamasında;

"Gün geçmiyor ki Suriye sınırındaki illerimizde bom-
balar patlamasın, halkımızın kanı akmasın. Gözü dönmüş
halk düşmanı AKP iktidarı emper-
yalistlerden aldığı güçle 2 yıldır Su-
riye halkına karşı yapılan tüm saldı-
rıları destekliyor. 

Bugün Hatay’ı, tüm Suriye sını-
rındaki şehirleri patlayan bombalar-
la yaşanmaz hale getiren ve Ha-
tay’da dökülen her damla kanın so-

rumlusu işbirlikçi AKP iktidarıdır. AKP her gün yeni ya-
lanlarla Suriye halkını daha fazla nasıl katlederim plan-
ları yapıyor. Tayyip Erdoğan bunun için ABD dışişleri ba-
kanıyla özel görüşmeler tertipleyip emperyalistlerin Su-
riye’ye saldırması için çığırtkanlık yapıyor.

AKP’nin tüm işbirlikçiliğiyle Suriye halkına saldırdığı
böyle bir dönemde 80 bine yakın
mültecinin kaldığı 89 bin nüfuslu Ha-
tay’ın Reyhanlı ilçesinde bombalar
patlıyor bir kez daha halkımız ölüyor.

Reyhanlı’daki patlamada yaşamı-
nı yitiren insanlarımızın ailelerine
baş sağlığı, yaralılara geçmiş olsun di-
yoruz.

HATAY REYHANLI DA PATLAYAN BOMBALARIN SORUMLUSU 
EMPERYALİSTLER VE İŞBİRLİKÇİ AKP İKTİDARIDIR! 
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2012 1 Mayıs’ını herkes hatırlar. Küba’dan
sonra dünyanın en kitlesel 1 Mayıs’larından biri Taksim’de
kutlanmıştı. AKP faşizminin zulmüne uğrayan futbol
taraftar gruplarına kadar halkın hemen her kesimi kendi
talepleriyle alandaydı. Halk için büyük bir coşku ve
moral oldu. Halk kendi gücünü gördü 1 Mayıs’ta.

Ancak buna rağmen 4 Mayıs tarihli Evrensel'in "Bir
başka açıdan 1 Mayıs" başlıklı değerlendirmesinde İ.
Sabri Durmaz, AKP işbirlikçisi sendikaların Taksim'e
katılmayıp ayrı bir 1 Mayıs kutlaması yapılmasından
hareketle şöyle diyordu: "Peki kim sevindi bu tablonun
böyle olmasına? Her halde patronlar, hükümet ve
emek düşmanı çevrelerden başka aklı başında hiç
kimse sevinmemiştir."

Ve devamında Durmaz; "Şunu hemen belirteyim ki,
1 Mayıs günü ortaya çıkan tablo, geçmişte Türk-İş ve
DİSK'in ‘ayrı 1 Mayıs kutlamaları' organize etmelerinden
bile daha kötü bir tablodur” diyordu.

Yürüyüş’ün 316. sayısında Evrenselcileri eleştirdiğimiz
yazıda “Biz sevindik. İşçi sınıfı sevindi. Halk sevindi.
Tabi siz "akıllı solcu"sunuz. Bizim aklımız başımızda
değil. Sizin bu tablo karşısında üzülmeniz doğaldır. 

EMEP'in karın arısı farklıdır. Bu 1 Mayıs'ta
işbirlikçi sarı sendikacıların kuyruğundan kopamayan
EMEP'in politikaları iflas etmiştir” demiştik. 

EMEP’in karın ağrıları hiç bitmiyor. Yine aynı karın
ağrısı tutmuş EMEP’in... Son iki yıldır Kürt milliyetçilerin
kuyruğundan kopamadıkları için sarı sendikaçıların
kuyruğuna takılamadılar. Ve kuyrukçuluk belası, elleri
mahkum Taksim’den gidemiyorlar. 

4 Mayıs 2013 tarihli Evrensel’de Berken Bereh “1
Mayıs’ın ardından” başlıklı yazısında şöyle diyor: “İstanbul
Taksim'de kutlanmak istenen 1 Mayıs mitinginde yaşananlar
hepimizi üzmüştür. Bunda Taksim'deki kazı çalışmalarını
bahane edip yasaklayanların yanında sendikaların da
"kendini ispatlama" gibi inadının da olduğu gerçeği
gözardı edilemez. 1 Mayıs'ın şanına yaraşır -ki geçen
seneki kutlama buna örnektir- bir şekilde kutlanması
işçi emekçi ve geniş halk yığınlarının da yararına olacaktır.
Memur-Sen'in 1 Mayıs’ı Çanakkale'de emek ekseninden
farklı bir anlam yükleyerek kutlaması, TKP, Hak-İş ve
diğer örgütlerin alternatif kutlamaları da keza bu yıl ki 1
Mayıs kutlamalarına gölge düşürdüğü gibi, önümüzdeki
yıllarda daha görkemli kutlamaların da öyle kolay olma-
yacağının işaretidir” diyor. 

EMEP’lilerin karın ağrısını görüyor musunuz?

Evrensel yazarı Berken Bereh yazısında 1 Mayıs’ta
Taksim de yaşanan faşist teröre tek bir söz söylemezken

“1 Mayıs’ın şanına ya-
raşır bir kutlama” ol-
madı diye bundan sen-
dikaları ve devrimcileri
sorumlu tutuyor. Bunu
yaparken de 1 Mayıs’la-
rın şanına yaraşır kut-
lama örneği olarak “ki
geçen  seneki kutlama
buna örnektir” diyerek
geçen sene bir ton laf
ettikler 1 Mayıs’ı örnek
gösteriyorlar. Oysa bu
sene örnek gösterdikleri
2012 1 Mayıs’ına geçen
sene Evrensel yazarla-
rından İhsan Sabri Dur-
maz’ın yukarıda aktar-
dığımız değerlendirme-
leri vardı.  

1 milyona yakın
emekçinin katıldığı
2012 1 Mayısı’na bile
sevinemeyen, “patron-
lar, hükümet ve emek
düşmanı çevrelerden
başka aklı başında hiç
kimse sevinmemiştir” diyen bir  EMEP var. 

EMEP’lilerin “Taksim” karın ağrıları hiç bir zaman
bitmez. Her halukarda Taksim'e bir laf söyleyeceklerdir.
Çünkü EMEP’lilerin Taksim konusunda TARİHLERİ
KİRLİDİR. 

EMEP’liler 1977 katliamının sorumlularından
birisidir. ‘77 1 Mayıs’ının özeleştirisini işçi sınıfına
ve Türkiye halklarına vermedikleri sürece bu karın
ağrıları bitmez. 

EMEP’liler için Taksim aynadır. Taksim’de kirli,
provokatör tarihlerini görüyorlar. Taksim 1 Mayıs Alanı
üzerinden süren sınıf mücadelesi, düşmanla girilen
mevzi savaşı EMEP’lileri hiç mi hiç ilgilendirmiyor.

77 1 Mayıs'ından haftalar önce “Mao cu Boz kurt-
lar”, “Sos yal Fa şist ler” tartışmasını yaparak kontrgerillaya
katliam için uygun zemini yaratanlardan birisi EMEP’li-
lerdir. Ve EMEP’liler bu kirli tarihlerinin özeleştirisini
hiç bir zaman vermemişlerdir. Bakmayın siz onların
her 1 Mayıs’tan önce “çatışmalı 1 Mayıs”lara laf ettik-
lerine, “uzlaşmacı” gözüktüklerine: EMEP’lilerin “uz-
laşmacı”lığı düşmana karşıdır. Düşmanla dişe diş bir

SARI SENDİKACILARIN 
KUYRUĞUNDAN KOPAMAYAN

EMEP’İN TAKSİM 
KARIN AĞRISI BİTMEZ!

Evrensel Yazarı Berken
Bereh AKP’nin 1

Mayıs’ta Taksim’e çıkan
her sokağından estirdiği
bu terörüne tek bir söz

söylemiyor. Bu tablonun
da asıl sorumlusunun
sendikaların “inadı”

olduğunu 
söylüyor.
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mücadeleye asla giremez, hemen uzlaşır. Ancak dev-
rimcilere karşı birazcık güç olsun asla uzlaşmaz. Tam
bir provokatördür. İşte Taksim'de kutlanan her 1 Mayıs
EMEP’lilere kirli, provokatif tarihlerini hatırlatmaktadır. 

EMEP’lilerin Taksim karınağrılarının özü de udur.
Ancak hiç bir zaman bunu açıkça ortaya koymazlar.
"Alan şovenizmi" gibi gerekçelerin arkasanı sığınırlar. 

Tayyip Erdoğan Taksim'de kutlatmam deyince Sen-
dikalar inat etmeseydi bu tablo oluşmazdı. 

AKP, 15 milyonluk İstanbul’da adeta sıkıyönetim
ilan etmiş, tam bir terör estiriyor; halka 1 Mayıs Alanı’nı
yasaklıyor, Evrensel yazarı Berke Bereh’nin yazdıklarına
bakın: Faşizmin terörüne tek bir laf yok. Ondan da sen-
dikaları ve devrimcileri sorumlu tutuyor.  

Siz ne biçim devrimcisiniz? Bırakın devrimciliği,
bu ne biçim bir anlayıştır? Düzen partileri bile Tayyip
Erdoğan'ın bu keyfiyetine boyun eğmiyor, direniyor.
Faşizmin terörüne teslim olmayacağız diyor. 

AKP'nin tek kusuru "çukuru bahane edip yasak
koymak" mı? 

Ne diyorsunuz siz? AKP iktidardır, istediği zaman
yasak koyar, istediği zaman kaldırır, öyle mi? 

Sendikalar ve devrimcilerin “inadı olmasaydı bu
tablo yaşanmazdı” diyorsunuz. Bu tablodan esas olarak
sendikaları ve Taksim’de “inat” edenleri sorumlu tutu-
yorsunuz. 

Bu anlayışınız işkence tezgahında işkencecinin direnen
devrimciye “direnme, kendine eziyet etme” diyen işken-

ceciden farkı nedir? Tabii sizin için bu soru çok anlamsız.
Zaten böyle düşünüyorsunuz. 19 Aralık’ta da katil devleti
değil, direnen devrimcileri suçladınız. Sizinkiler tam da
işkencecilerin, katliamcıların söylediklerini yaptı. Ölmemek
için eller havada teslim olup çıktılar... 

Bu mu sizin sınıf mücadeleniz? Siz bu kafayla hangi
hakkın mücadelesini verebilirsiniz? 

Faşizme karşı mücadele ederek kazandığınız tek bir
hak var mı söyleyin?.. 

Söyleyin bu kafayla faşizmin karşısında hangi hak-
kınızı savunabilirsiniz? 

Vermiyorum diyor AKP! Hadi ne yapacaksınız? 

Gösteri, toplantı ve yürüyüş yapmak bir haktır. Söy-
leyin ne yapacaksınız? Taksim'de yaptırmam diyor.
“Orada toplanıp da AKP'yi protesto ettirmem” diyor.
“Bundan sonra Taksim’de hiç bir açıklama yaptırma-
yacağım” diyor. 

Hadi söyleyin bu hakkınızı kullanmak için ne yapa-
caksınız? 

Eyvallah deyip çekip gidecek misiniz? Yoksa direnecek
misiniz? Kesinlikle direnmeyeceğinizden eminiz. İşte
karın ağrınızın bir nedeni de bu. Kitlenize herkes soskak
sokak Taksim’e girmek için düşmanla çatışırken siz bu
çatışmadan kaçmayı başka türlü açıklayamazsınız?

Evrensel yazarı Bereh“Ama İstanbul dışında kutlanan
1 Mayıs gösterilerinde kayda değer bir olayın yaşan-
maması da bir şeylerin yavaş  da olsa değişmeye baş-
ladığının işaretidir” diyor.  

Re viz yo nist ve opor tü nist grup -
lar, iki blok ha lin de bir bir le ri ni
“Mao cu Boz kurt lar”, “Sos yal
Fa şist ler” ola rak suç lu yor lar, bir -
bir le ri ni 1 Ma yıs’tan dış  la ma ya ça -
lı şı yor lar dı. Gö rü nüm oy du ki, 1
Ma yıs’a de ğil, “bir bir le riy le he -
sap laş ma ya” ha zır la nı yor lar dı. 

Dev rim ci ler ta ra fın dan ya pı lan
bü tün uya rı lar, sağ du yu çağ rı la rı
kar şı lık sız kal dı. Oli gar şi ise “Mao -
cu Boz kurt lar”, “Sos yal Fa şist ler”
di ye tır ma nan bu ger gin li ği el le ri ni
ovuş tu ra rak sey re di yor du. O gün kü
du ru mu yan sıt mak açı sın dan bir kaç
ör nek ak ta ra lım sa de ce: 

Hal kın Se si, 1 Ma yıs ön ce si
"Kı ra lım Re viz yo nist Zin ci ri" slo -
ga nı nı öne çı kar mış tı. 106. sa yı sı -
nın ka pa ğın da ki re sim de “inen bir
yum ru ğun al tın da” TİP Baş ka nı
Bo ran, DİSK Ge nel Baş ka nı Türk -

ler, TSİP Ge nel Baş ka nı Ah met
Kaç maz ve TKP Sek re te ri İ. Bi -
len'in re sim le ri yer leş ti ril miş ti. 

Hal kın Kur tu lu şu’nun 1 Ma yıs
ön ce sin de 25 Ni san 1977 ta rih li 54.
sa yı sın da şöy le de ni yor du:

“Sos yal fa şist le rin 1 Ma yıs'ı
kut la ma la rın da ki amaç la rı, kit le -
ler den tec rit ol ma mak... iş çi sı nı fı
ve emek çi kit le le rin gö zü nü ‘ba rış’
saf sa ta la rı al tın da ‘gü ver cin ler le’,
‘çi çek ler le’, bo ya mak, on la rın dev -
rim ci pro le tar ya nın bay ra ğı al tın da
top lan ma la rı nı... ön le mektir. Emek -
çi halk, dev rim ci ge le nek le ri ni fa -
şist le re ve Sos yal fa şist le re çiğ net -
me ye cek tir!”

Hal kın Yo lu da 26 Ni san 1977
ta rih li der gi sin de şöy le di yor du:
“Ül ke miz de 1 Ma yıs'ta re viz yo nist -
ler, iha net bay ra ğı nı kal dı ra rak 1
Ma yıs'ı kut lu yor lar. İş çi sı nı fı nı bu

bay rak al tın da Rus em per ya list le ri -
ne ku cak aç ma yı he sap lı yor lar....
Bi zim 1 Ma yıs bay ra ğı mız re viz yo -
niz me in di ril miş bir dar be ol ma lı -
dır. Re viz yo niz mi tec rit ede rek, ye -
ne rek 1 Ma yıs 'ı kut la ma lı yız.”

Ben ze ri ya yın lar, TKP cep he sin -
de de sü rü yor du. 1 Ma yıs’tan sa de ce
bir kaç gün ön ce İGD, her ke si “tek
bir yum ruk ola rak em per ya liz me, fa -
şiz me, şo ve niz me, ırk çı lı ğa, sö mü rü -
ye ve MAO CU BOZ KURT LA RA
kar şı” mü ca de le ye ça ğı rı yor du. 

TKP ya yın la rın da, Ma ocu la rın
“iş çi sı nı fı nın de mir den yum ru ğuy -
la ezi le cek le ri” ya zı lı yor du. 

İşte bu tür tartışmalarla haftalar
öncesinden kontrgerillanın katliam
yapnasına uygun zemini sağladılar.
Bu gruplardan birisi bugün EMEP
adıyla “akıllı solculuk” yapan
Halkın Kurtuluşu’dur. 

EMEP kirli tarihlerinin özeleşti-
risini vermeden Taksim’den rahat-
sız olmaya devam edecektir.

1977 1 MAYIS’INDA PRO VO KAS YO NA
ÇA NAK TU TAN LAR

Yürüyüş
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Ne oldu? Neymiş o değişen?  Diyarbakır'a saldırmadı
diye demokrasi mi geldi Diyarbakır'a? 

AKP, Adalet saraylarının önünde eylem yapılmasını
da yasakladı. Emperyalizmin, oligarşinin politikalarına
ters düşen herşey terörle bastırılıyor. Yasaklanıyor. Bu
mu “yavaş da olsa değişmeye başlayan...” 

“Çözüm” adı altında emperyalizmin ve AKP’nin
koltuk değnekliğini yaparsanız yavaş değil, hızla değişiyor.
Önünüz açılıyor. 

Bakın KESK Başkanı Lami Özgen’e: 1 Mayıs’ta
emekçilerin yanında yer alınca coplanıyor, gazlanıyor,
tazyikli sular sıkılıyor; AKP’nin “akil insan
komisyonu”nda AKP’nin koltuk değnekliğini yaparken
otellerde ağırlanıyor, her türlü olanak önüne seriliyor. 

Bak, Taksim’de terör estiren AKP’liler, Kadıköy’de
1 Mayıs yapan TKP’lilere övgüler diziyor... 

Sınıflar mücadelesinde her şey ne kadar açık, ne
kadar yalın değil mi? 

Sınıflar mücadelesinde çatışma büyüdükçe saflar
keskinleşir. Reformizmin, oportünizmin  karmaşık, derin
teorilerin arkasına saklanmasına izin vermez. Her şey
çok çıplaktır. Her kesim sınıflar mücadelesindeki safını

alır. Saflar keskinleşince reformizm burjuvaziye hizmet
eder. TKP’nin, EMEP’nin objektif olarak durumu budur. 

Sonuç olarak;
1- Taksim ne halk için, ne de oligarşi için sıradan bir

ALAN değildir.

2- Taksim 1 Maylıs Alanı bütün zolu, emekçileri,
halkı birleştiren solun önemli köş taşlarından biridir.

3- Taksim’e sahip çıkmak emekçilerin kanlarıyla
sembolleşen bir tarihe sahip çıkmaktır. Tarihi olmayanın
geleceği olmaz. 

4- Taksim devrimcilerin mücadelesiyle, ödediği be-
dellerle işçi sınıfının tekellere karşı kazanılmış bir mev-
zisidir. Taksim’e sahip çıkmak devrime sahip çıkmaktır. 

5- EMEP, kirli tarihini pespaye teorilerin arkasına
sığınarak örtmek yerine devrimcilere, işçi sınıfına, ve
halka özeleştiri vererek karın ağrılarından kurtulmalı-
dır!

6- AKP Taksim’den sonra bütün alanları kendisine
karşı olan kesimlere kapatıyor. Faşizme karşı olan bütün
solun görevi şimdiden “2014’te Taksim 1 Mayıs Ala-
nı’ndayız” diye ilan ederek faşizmin terörüne meydan
okumaktır!

Pir Sultan Abdal Kültür Derneği
Elazığ Şubesi, Alevilerin yaşadığı
evlerin işaretlenmesiyle ilgili yaptığı
açıklamada, 

"Yüzyıllardır süren Alevi katlia-
mına bugün AKP iktidarıyla devam
ediliyor. 7 Mayıs 2013 tarihinde İs-
tanbul Maltepe’de 10 Alevi ailenin
evleri işaretlenmiş ve işaretlerin ya-
nına “ölüm” yazılmıştır.

Biz bu işaretleri onlarca canımızı
yitirdiğimiz Maraş’tan, Çorum’dan
biliyoruz.

Anne karnındaki doğmamış be-
belerin alçakça katledilmesinden,
insanlarımızın diri diri gözlerinin
oyulmasından biliyoruz.

Sivas’ta devletin kolluk güçleri
eşliğinde yakılan 33 aydınımızdan
biliyoruz.

Evet yıllardır Alevi halkı yok sa-
yılmaya, asimile edilmeye çalışıl-
mıştır. Bunun için süngülerden ge-
çirilmiş, sürgünler yaşamış ve her
daim devletin kanlı sopası başının
üzerinde tutulmuştur.

Tarihler boyunca “Katli vacip”
diye vaazlar verilen Alevi halkının
kültürü yasaklanmış, yok sayılmaya
çalışılmıştır.

Tayyip Erdoğan’ın “Cemevi cüm-
büş evi” demesiyle yıllardır Alevi
halkı ile ilgili yapılan ahlaksızca ya-
lanlar başbakan tarafından da dile
getirilmiştir.

Koca bir ilde kuş uçurtmayan,
milyonlarca insanı adım başı kur-
dukları mobeselerle izleyen AKP,
Maltepe’de Alevi halkın evlerini işa-
retleyenleri bulup cezalandırsana. 

Ama yapamazlar biliyoruz. Çün-
kü, Alevi halkının inançlarına öz-
gürlük isteyen, cemevlerinin ibadet-
hane olarak kabul edilmesini isteyen,
zorunlu din dersinin kaldırılmasını
isteyenlere düşmandırlar.

Bir yanda sivil faşistler Alevi
halkı hedef gösterirken diğer yanda
da AKP’nin polisi, yargısı Sultanbeyli
PSAKD Cemevi başkanı Cafer
Bin’in ve Devrimci Alevi Komitesi
çalışanları Özgür Aydın ve Ümit Çi-

men’i tutuklamış-
tır. 

Bizler bin yıl-
dır baş eğmeyen

Pir Sultan’ın mirasçıları olarak di-
yoruz ki;

Hangi katliama hazırlık yapıyor-
sanız yapın, yıllarca bizleri tecrit
hücrelerinde tutsak tutun yine de
yolumuzdan dönmeyeceğiz.

Bizler özünü Anadolu toprakla-
rından alan Aleviler olarak zalim
AKP’nin zulmüyle dize gelmeye-
ceğiz.

Ecdadı Yavuz on binlerce Alevi’yi
katletti başaramadı mirasçısı Tayyip
asla başaramayacaktır”dedi.

Mersin Akkent Mahallesi’nde de
Mustafa ve İnan Gök’ün ailesinin
evlerinin de içinde bulunduğu 2 ev
kırmızı boyayla işaretlendi.

İşaretlemenin fark edilmesi üze-
rine Mersin Halk Cephesi ve Toros
Alevi Kültür Derneği Yönetim Ku-
rulu işaretlenen evleri ziyaret etti.
Evleri işaretlenen ailelerle sohbet
edildi ve bu işaretlemelerin korkut-
mak ve sindirmek için yapıldığı,
birlikte hareket edilerek çözüleceği
söylendi.

Alevilerin Evlerinin Kapılarını İşaretleyerek
Korkutamazsınız, Ölüm Tehdiyle Baş Eğdiremezsiniz
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Halk Cepheliler 1 Mayıs’ta ya-
şadıkları AKP faşizminin terörünü
ve Taksim 1 Mayıs Alanı’na çıkmak
için 7 saat boyunca sokak sokak
süren direnişi anlattılar...

Yürüyüş: 1 Mayıs’ta yaşanan  po-
lisin terörünü ve direnişi anlatabilir
misiniz? 

Okan Küçük
Anlatıyor;

Buradan arkadaş-
larımızla beraber her
1 Mayıs’ta yürüdü-
ğümüz gibi yürüdü-
ğümüzde, bu sefer
çok farklı bir du-
rumla, engelle kar-
şılaştık. Devletin,

AKP’nin polisinin etten duvar ördü-
ğünü gördük. Mecidiyeköy girişinde
bir polis ordusuyla karşılaştık. Bizim
yürüdüğümüzü gören polis bir anda
biber gazına boğdu. Orada bayılıp
düşen insanlar oldu. Yanımda 60 ya-
şında Seher ablamız vardı. O rahatsız
olduğu için gazdan daha çok etkilendi.
Onu kurtarmaya çalıştık. Mecidiyeköy
Meydanı’na doğru gidebildik. Bir
baktık ki adımını atacağın her yer
polis. Her yerde bir polis terörüne
maruz kaldık.

Benim gözlerimin önünde Meral
arkadaşımızın kafasına gaz bom-
bası geldi, şuan sanırım hala hasta-
nedeymiş. Yine Fehmi arkadaşımız
da kafasına gelen gaz bombasından
kaynaklı yaralandı ve ameliyat oldu.
Bir çok saldırıyla karşılaştık yani.
Polisin attığı taşlardan dolayı ben
de sırtımdan yaralandım. Gazları bit-
tiği zaman takviye gelene kadar taş
attılar. 

Özellikle her bir Halk Cepheli
olarak saflarımızda kararlılığımızı

gösterdik. Polis de bunu çok iyi
gördü ve gittiğimiz her yerde, her
sokakta, her caddede bizden bahse-
diyorlardı. Bazı esnaflarla konuştu,
“Yeter artık dükkanıma gaz attılar”
diyor. Kadın penceresinden feryat
ediyor. Bir adam “Ben de oğlumu
polis yaparsam en adi şerefsizim”
diyor. 

Bir çok insan gibi biz de gazdan
etkilendik ama Halk Cephelilerin
yürüyüşü dillere destan oldu. Bunu
orada bütün polis de kurumlar da
gördü.

Biz Şişli Hastanesi’nde karşı-
laştık. Orada bizim bir arkadaşımız
büyük bir cüretle polisin üzerine
tek başına yürüdü. Diğer arka-
daşlar sağa doğru çekiliyordu. Fa-
kat o arkadaşımız hem attıkları
gaz bombalarının, hem de suyun
üzerine yürüdü. Orada polisin bir
Cepheliden bile korktuğunu gör-
dük. Karşısında 20 tane çevik kuv-
vet polisi vardı. Sokağı tutmuşlardı.
Onu gören diğer Halk Cepheliler
de koşmaya başladılar arkasından.
Ondan sonra takviye ekipler geldi
ve bunun üzerine Halk Cepheliler
oradan çekildiler. Arkadaşımız yer-
den bulduğu taşlarla polislerin üze-
rine yürüdü ve polisler geri çekil-
diler. Bu kitleye büyük bir moral
oldu o anda.

Bir sonraki direniş için şunu söy-
lüyorum: Her etten duvar ördükleri
takdirde biz de milyonlar olacağız.
Her sokakta her köşe başında olaca-
ğız. Taksim’in kaldırımlarında hala
bizim kanlarımız var. Biz 1 Mayıs’ta
Taksim’e gireceğiz. Grup Yorum
üyesinin ayağına gaz bombası gelmiş
ve alçıya alınmış. Yani ölsek de biz
o alanı alacağız!

Devletin sana tavrı belli ama
bizim de tavrımız net. Genç arka-
daşlarımızla beraber alanların her

yerinde olmalıyız. Sürekli cüretimizle
karşılarında bizi direnirken görme-
liler.

Erol Karlı
Anlatıyor;

Polisin tavrı şid-
detten daha öteydi.
Benim gözümün
önünde bir kişi ya-
ralandı. Nasıl oldu-
ğunu görmedim,
yerden sürüyerek
götürüyorlardı. Gaz
çok yoğundu. 

Direniş güzeldi. Hiç kimse, ölü-
müne de olsa kaçmadı. Herkes bir
şeyleri göze almıştı. Kimsede korkma
olmadı. Sabah 08.30’da başladı sal-
dırılar. Biz Tarlabaşı’na kadar iler-
leyebildik.

Polisle ilk karşılaşmanın ardından
kitle üzerine gidince hepsi kaçmaya
başladı. İki üç kez polisin kaçtığını
gördüm. En son Tarlabaşı’na gitme-
den önce devamlı plastik mermi ve
gaz bombaları atmaya başladılar. Pa-
nikledikleri için yapıyorlardı bunu.

Sonuçta ne pahasına olursa olsun,
kendi dediğimize göre hareket etti-
ğimizi gösterdik. Fakat benim göz-
lemim herkesin konuşması yerine
bir kaç kişinin direnişi ortak yön-
lendirmesi daha iyi olurdu... Zaman
zaman kendi içimizde bir kopukluk
yaşandı. Parçalanmışlık vardı. Herkes
toplu şekilde olsaydı, pek çok şey
yapıldı, ama çok daha
fazlası yapılabilirdi.

Murat Polat
Anlatıyor;

Sabahın daha ilk
saatlerinde resmen
karşılarındaki işçi,

Röportaj

Röportaj: Her Sokakta Binlerce Mehmet 
Halk Cepheliler Sokak Sokak

Çatışmaları Anlatıyor!
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memur, çalışan insanların üzerine
hemen gaz bombası, tazyikli suyla
saldırdılar. Marjinal dedikleri kesim
ne artık, onu da anlamıyorum ama
orada herkese saldırdı polis. Amaçları
ezmek, eziyet etmekti. “Biz bunları
öyle bir ezelim, öyle bir zulüm ede-
lim ki bir daha cesaret edemesinler”
düşüncesindeydiler. Gaz çok fazla
insana geldi. İnsanlar kafasından,
bacağından, sırtından yaralandılar.
Üçüncü katta yaşayan adam çolu-
ğuyla çocuğuyla evden çıkmak zo-
runda kaldı. Gazı evinin içerisine
attılar.

Yaralananlara yardım etmeye ça-
lıştık. Ama fazla da taşıyamadık.
Güvende olabilecekleri yerlere bı-
raktık.

Mahallelerde oturan insanları
da mahvettiler. Taksim’e çıkmak
için bir amaç vardı. Halk da destek-
ledi. Balkonlardan limon, su ver-
diler. Zulme onlar da tepki gös-
terdiler.

Nerede olursa olsun devrimcilerin
dik bir duruşu vardı. İnsanlar gaz-
lardan dolayı bayıldı, astımı olanlar
nefes alamaz hale geldi. 30 yaşla-
rında bir arkadaş sara hastasıymış.
Kilitlendi. Görmelerine rağmen

ona gaz atmaya
devam ettiler. 

Bütün bunların
olmasına rağmen
çok büyük bir di-
reniş oldu. Kimse
geri çekilmedi.
Hükümet sanki bir
iç savaş senaryosu
oynadı. Devrim-
ciler bu saldırı-
lara gereğinin de
üzerinde cevabı
verdiler.

Polisler çok
komik duruma
düştüler. Bastıkları
yerde attıkları gaz-
lardan kendileri de
perişan duruma
geldi. Evin için-
deki insanlara gaz
atıp ardından sal-
dırdılar, fakat gaz-

dan kendileri de etkilendi. Sağlıklı
hareket edemiyorlardı. Bazı yerlerde
emir almış oldukları belli olmasına
rağmen kendi dertlerine düşüp kaç-
tılar. Sen baskı yapıp Taksim’i ya-
saklarsan, insanlar orayı bedeller
ödeyerek kazanmış, karşında direnişi
görürsün. Sen diyorsun ki “biat et,
itaat et, ben sana zulmederim,
TOMA ile gelirim, copla gelirim,
gazla gelirim” sen böyle sindire-
mezsin ki insanı. Al işte, Taksim’e
çıkan bütün sokaklarda çatışma gün
boyu devam etti... 

Eğer burada polise karşı iyice ko-
ordineli bir şekilde gidilseydi o zaman
oradaki polisin sayısı da yetmezdi.
Devlet bu tutumu almaya devam
ederse bu insanlar daha da tepkili
gider. Dayatmayacaksın. Haktan,
hukuktan bahsediyorlar. Biz hakkı,
hukuku orada meydanda gördük.
Orada hakta yoktu, hukukta yoktu,
baskı ve yıldırma vardı. Yılmaz
kardeşim, bu halk sana yılmaz!
Kafa tutar. Yani sen baskın yap,
tutuklama yap, ne yaparsan yap
bu halk sana bedelini ödetir. Ben
çıkarım, ben çıkmazsam kardeşim
çıkar o çıkmazsa anam çıkar... Sen
benim bütün haklarıma el koyuyor-

sun, beni insan yerine koymuyorsun,
değerlerimi korumuyorsun... Saygı
duymuyorsan kim sana değer verir
ki.

Halk tamamıyla örgütlenecek, bir-
leşecek, karşı çıkacak kardeşim. Halk
haksızlığa hiçbir zaman biat etme-
yecek, ne olursa olsun çıkacak.

Öyle tepeden dayatmayla olmaz.
Biz oraya gitsek anmamızı yapıp ha-
lay çekecektik. Manyak mıyız ken-
dimizi çukura atalım. Taleplerimizi
haykırıp sesimizi duyuracaktık.

Ama sen daha gitmeden gazla,
TOMA’yla saldırıyorsun. İnsanı
insanlıktan çıkarıyorlar. Anarşi di-
yorlar, devlet yaratıyor anarşiyi.
Milletin polisle çatışayım diye bir
derdi yok. Ama devletin polisi,
devletin verdiği emirler öyle bir
hale getiriyor ki insanları, insan
ister istemez kendisini savunmak
zorunda kalıyor.

Son olarak şunu belirtmek isti-
yorum: Neyin yasağı bu? Taksim’i
niye yasaklıyorsun? Maç yapılıyor,
millet ana baba günü... Maçın ardın-
dan on binlerce insan çıktı ne oldu?
Hiçbir şey olmadı. 1 Mayıs’ta da ol-
mayacaktı.

Devlet istiyor ki halk birleşmesin,
esnafı, işçisi, Kürt’ü, Laz’ı Çerkez’i
bir araya gelmesin. Bundan dolayı
yasaklıyorlar.

Bu yalan dolan siyasetinden vaz-
geçsinler, insan olsunlar, insanları
birbirine düşman etmesinler. Benim
normal hakkımı sen bana nasıl ya-
saklarsın. 

Sen “ben ağayım, ben paşayım”
dersen bu halk birleşir seni öyle
yapar ki neye döndüğünü anla-
mazsın.

Bekir Tekin
Anlatıyor;

1 Mayıs göste-
rilerinde devletin
insanlar üzerindeki
müthiş bir baskısı
ve terörü vardı. İn-
sanlar buna rağ-
men asla ve asla
geri adım atmadı.

Orada bizim bir arkadaşımız büyük bir cüretle po-
lisin üzerine tek başına yürüdü. Diğer arkadaşlar
sağa doğru çekiliyordu. Fakat o arkadaşımız hem
attıkları gaz bombalarının, hem de suyun üzerine
yürüdü. Orada polisin bir Cepheliden bile korktu-
ğunu gördük. Karşısında 20 tane çevik kuvvet po-

lisi vardı. Sokağı tutmuşlardı. Onu gören diğer
Halk Cepheliler de koşmaya başladılar arkasın-
dan. Ondan sonra takviye ekipler geldi ve bunun

üzerine Halk Cepheliler oradan çekildiler. Arkada-
şımız yerden bulduğu taşlarla polislerin üzerine

yürüdü ve polisler geri çekildiler. 
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Polis terörünü yıkmak için elinden
gelen bütün direniş örneğini gös-
terdi. Fakat polisler insanlara ma-
sumane, yapıcı, zarar vermeyecek
şekilde yaklaşmadı. İnsanların ömür
boyu sürecek sakatlıklar yaşayabi-
leceği bir terör ortaya koydu. İn-
sanları püskürtmek amaçlı değil,
sindirmek, sakat bırakmak amaçlı
saldırdılar. Bu öldürmeye teşebb-
üstür. Gözümün önünde yolda eyleme
dahi katılmamış olan insanların
üzerine gaz atıp kafasından yara-
ladılar. Bu insan belki o gün işine
de gidiyor olabilirdi. 

Terörist diyorlar. Ama bu insanlar
ne terörist ne de başka bir şey. Bu
insanlar onurlu, şerefli duruşlarını
koruyan, bedel ödeyerek kazandıkları
Taksim’e hakları olarak girmek is-
teyen emekçi halkımızdır. Devlet
gerçekten halk üzerinde müthiş bir
terör estirmiştir ve insanları mağdur
etmiştir. Devlet hiçbir zaman insanlara
yapıcı şekilde yaklaşmamıştır ve zor
durumda bırakmış,  yaralanmıştır. 

Ben yaralananlara yardım etmeye
çalıştım. Polisin amacı kesinlikle in-
sanları sakat bırakmaktı. Yanımda
bir çocuğun bacağına gaz bombası
geldi. Çocuğun bacağından küt diye
ses çıktı ve mosmor oldu. Dediğim
gibi bu kesinlikle devlet terörüdür. 

Polisin bu pervasızca terörüne
rağmen yediden yetmişe halkımız
çok kararlı, kesinlikle geri adım at-
mayan bir direniş gerçekleştirdi. Ke-
sinlikle Taksim’e çıkmak istiyorlardı.
Fakat devlet müthiş derecede ağır
bir şekilde baskı kurdu. Yine de yıl-
madı insanlar, direndiler, savaştılar.
Devrimcilere yakışanı en iyi şekilde
yaptılar. Ben buna tanık oldum, buna
inanıyorum.

Polis çok zor durumda kaldı. 100
kişiyle, 200 kişiyle barikat kurduysa
bile 5-10 kişilik grup onları püs-
kürttü. Korktular, başka yerlere çe-
kildiler. İlk etapta devrimcilerle karşı
karşıya kaldıklarında dayanamayıp
çekildiler. Bu sefer devrimcilerin kar-
şısına akreplerini, panzerlerini,
TOMA’larını sürdüler. Yani insanlar
bu direnişi çok iyi yaptılar. Devlet bu
direnişe istediği karşılığı veremedi.

Bundan on yıl da geçse, yirmi yıl
da geçse devrimciler Taksim Mey-
danı’na çıkmak için ellerinden geleni
yapacaklar. Ve bir gün çıkacaklar.

Polisin elinde yok yok. Ellerinde
plastik mermi atan silahları, gaz bom-
bası atan silahları vardı.Ayrıca TO-
MA’lardan gazlı su sıkıyorlardı... O
suların içinde eminim kimyasal bir
madde var. Çünkü bu su üzerime
geldiğinde artık hiç bir yeri göreme-
dim, nefes alamadım, göğsüm tutuldu.
“Artık öldüm” dedim bir ara.  

Devrimcilerin çok fazla hazırlık
yapmasına gerek yok. Onlar tankla-
rıyla, toplarıyla da gelse devrimciler
asla geri durmadı. Devrimcilerin el-
lerinde sadece taş vardı. Devlet terörü
devrimcilerin önünde duramaz. Polis
ne kadar ağır bir şekilde saldırsa da
devrimciler bayraklarıyla direndiler.
Biz onurlu duruşumuzla hiç bir da-
yatmayı kabul etmedik. Biz insanca,
Taksim’de, coşkulu bir şekilde 1 Ma-
yıs’ı anlatmak istedik. Onlar öldür-
meye geldiler, biz onların kurdukları
barikatı aşmaya çalıştık. Aştığımız
da oldu. Devrimciler onurlu duruş-
larını koruyarak direnmeliler. Başka
bir şeye ihtiyaçları yok.

Sonuç olarak, faşist AKP iktidarı
halka saldırmaktan vazgeçsin. Çünkü
halka da onuruyla yaşayan insanlara
da bu devletin gücü yetmez. Halk
bu devlet terörünü onurlu, şerefli
duruşlarıyla aşacaktır.

Ahmet Bay
Anlatıyor;

Okmeyda-
nı’dan çıktık
Perpa tarafındın
ilerliyorduk. İlk
karşılaşmamız-
da polisin zaten
amacı belliydi.
Hiç uyarı falan
da yapmadan di-
rek gaz bomba-
larını üzerimize sıktı. Gaz bombalarını
ilk etapta havadan attılar. Fakat in-
sanlar yürümeye devam edince direk
insanlara gelmesi için üzerine atmaya
başladılar. Tarlabaşı tarafında gazdan
dolayı çok fazla yaralananlar oldu.

İnsanları sanki imha etmeye çalışı-
yorlardı.

İnsanlar önce 1 Mayıs’ın meşru-
luğuna inandığı için kararlılığı vardı.
Bu kararlılıkla yürümeye başladılar.
Polisin müdahalelerine, saldırılarına
karşı da kararlılıkla yürümeye devam
ettiler. Ve orada insanlar bir arada
durdu, dağılan ya da geri çekilen ol-
madı. Herkes zaten 1 Mayıs Ala-
nı’na girmek istiyordu. Polis ta-
rafından atılan biber gazlarını elim
mi yanacak diye hiç düşünmeden
yerden alıp polise geri attılar.

Polis biber gazlarını doğrudan
kitlenin üzerine atıyordu. İnsanlar
yaralanmalar üzerine polisin ne yap-
mak istediğini daha fazla gördüler
ve bu kinlenmelerine sebep oldu.
“Yaralanan olduysa boşuna olmamış
olsun, alana girelim” düşüncesi oluştu.
İnsanlarımız bu ruh haliyle çatışı-
yordu. Hiç bir şekilde geri adım atıl-
mıyordu. Polis adeta acz içindeydi. 

Polis insanlara geri adım attıra-
mıyordu. En son denemeleri çok sert
oldu. Yaralanmaya başladıktan sonra
kitle daha da hırslandı. Polis sürekli
barikat yerini değiştirmek zorunda
kaldı. Zaten o şekilde Tarlabaşı’na
kadar gelinebildi. Kitlenin kararlılığı
sayesinde oraya kadar gelinebildi.

Bu 1 Mayıs’ta kitle psikolojik
anlamda çok iyiydi. Bu psikolojiyi
daha ileriye taşımamız gerekiyor. O
moral motivasyonu polise karşı kendi
meşruluğumuzu anlatarak sağlaya-

biliriz. Yasakların kitleleri harekete
geçirdiği de belli oldu. Polis, “ya-
saklarız, kimse çıkmaz” diye
düşünüyordu galiba ama bu ters
tepti. Tarlabaşı’da binlerce insan
vardı. Bundan sonraki direnişlerde
yine kitlenin moralini yüksek tu-
tacak adımların atılması gerekli.

Direniş öncesinden çalışmak
gerekiyor. Çünkü devlet de di-
reniş öncesinde çalışmaya baş-
ladı. “Taksim yasaktır” dedi. Ona

karşı bir politika üretilmesi gerekiyor.
Taksim işçinindir. 1 Mayıs ezilen
hakların günüdür. Taksim’in kaza-
nılması için büyük bedeller öden-
miştir... Bunun meşruluğunu kavrat-
tığın zaman zaten o kitle durmaz.

Röportaj
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1.Emperyalist paylaşım savaşı so-
nunda Osmanlı imparatorluğuna ait
topraklar emperyalist devletlerce pay-
laşılmıştı. Anadolu toprakları da em-
peryalistlerin işgali altındaydı.

Maraş İngiltere’nin işgal ettiği
bir Anadolu kentiydi. Daha sonra
ise emperyalist devletler kendi ara-
larında yaptıkları anlaşma sonunda
Maraş’ı Fransızlara terk ettiler. İşgal
önce mitinglerle gösterilerle protesto
edildi. Fransız işgali Maraşlılar’da
gittikçe artan tepkiye neden oldu.
Maraş halkı elbette bu şekilde yaşa-
mayı kabul etmeyecekti. Ama ne ya-
pacaklardı? İşgale karşı henüz bir
direniş örgütlenmemişti. İşgal olur
zulüm olur da buna karşı bir direniş
olmaz mı? Örgütsüz de olsa zulme
direnmek haktır diye işgalciye kurşun
sıkan Sütçü İmamları vardır. Ana-
dolu’nun Sütçü İmam’ı halkın onu-
runu kıran, namusunu kirleten bu iş-
gale karşı ancak silahlı bir karşı
koyuş ile direnebileceğinin yolunu
göstermişti Maraş halkına.

Osmanlı Devleti 1. Paylaşım Savaşı
sonunda hem askeri olarak yenilgiye
uğramış hem de koca imparatorluğu
lime lime teslim eden anlaşmalara
imza atmıştı. Buna rağmen Anadolu
halkı bu işgali hazmedememişti ve
çeteler şeklinde örgütlenmeye başla-
mıştı. İşgal ve sömürü konusunda
hayli deneyimli olan Fransızlar, yıl-
lardır birlikte yaşayan kardeş halkları
birbirine karşı kışkırtıyordu.

Ermeni, Türk, Kürt şeklinde böl-
meye ve düşmanlaştırmaya çalışı-
yordu. Bu emperyalist politikanın
farkında olmayan ulusal haklarını
emperyalistlerin güdümünde kaza-
nacağını düşünen bazı Ermeni grup-
ları ile Maraşlı kuvvetçiler arasında
bazı çatışmalar yaşanıyor ve arala-

rında ki çelişki gi-
derek büyüyordu.

Fransızlar Maraş ileri gelenlerini
tutuklayıp tehdit etmesiyle birlikte
gerçek yüzlerini göstermiş oldular.
Maraş halkı gerçek bir halk savaşı
veriyordu. Halk; içinde yaşadığı evini,
erzağını, çocuklarını, bu savaşa kat-
mıştı ve tüm yaratıcılığı ile Fransızlara
teslim olmamak için mücadele edi-
yordu. Halk savaşlarında, özellikle
güçlü, güçsüz, eğitimli, eğitimsiz ay-
rımı yapmadan herkesin gücü ve ye-
teneği ölçüsünde savaşa katılması
sağlanır. İşte Maraş savunması da
bir halk savaşıydı.

İmamından eşrafına çocuk, kadın,
yaşlı demeden herkes onurunu ko-
rumak için Fransızlara karşı mücadele
ederek, korkularını aşarak ilerliyordu.
Anadolu kadınları silahlanmış, elle-
rine geçirdikleri her malzemeyi silaha
çevirmişler, silah taşımadan, hasta
taşımaya kadar ihtiyaç duyulan her
yerde olmuşlardır. 

Savaş kendi içinde kahramanlarını
da yaratır her zaman. Kadın savaş-
çıları... ölümün kapısını çalmasını
beklemeden ölümün üzerine yürüyen
kurtuluşun savaşmaktan başka bir
yolunun olmadığını gören kadınları
da çıkarmıştır. Kadın savaşçılardan
biri de ARABABAŞI köyünden Se-
nem Ayşe Hatun’dur.

Onlar kendilerinden yüz yıllar
önce elde silah zalime karşı vuruşan
Hakikat Bacılarının soyundadırlar.
Soyuna sahip çıkmak soyuna ihanet
etmemek gerektiğini bilir Senem Ay-
şeler. Bildikleri içinde mevzilendikleri
bölgeyi düşmana teslim etmemek
için direnirler. Ölen askerlerin arka-
sından göz yaşı dökmeye zaman dahi
bulamadan boşalan mevzilere geçer-
ler.

Maraş direnişinde Kümbet Te-
pe’de mevzilenmiş Fransız birliklerine

tkarşı yalnız başına kurşun atan Ra-
mazan, düşman yalnız başına çar-
pıştığını anlamasın diye durmadan
yer değiştirerek ateş eder ve düşmana
kalabalık bir karşı koyuş olduğu iz-
lemini vererek düşmanı oyalar. 

Ramazan'ın yanı başında karısı
Senem Ayşe duruyordu. Ellerinde
bir tek silah vardı. Ama Senem Ay-
şe’nin yüreği silahtı. Korkmuyor sak-
lanmıyor kocasını cesaretlendiriyordu.
Tetik çeken eli güçlendiriyordu. Ra-
mazan düşman kurşunu ile vuruldu-
ğunda kocasının bedenine sarılı fi-
şekliği çıkardı. Tüfeğini kucakladı
ve Ramazan'dan boşalan mevziiye
geçti. Ramazan'ın yaptığı işi şimdi
Senem Ayşe yapıyordu. Kumandan
durumu fark edip destek gönderene
dek devam etti tek başına çatışmasına.
Senem Ayşe gelenlere kocasının vu-
rulmuş bedenini gösterdi ve “Onu
bu hale getirdiler” dedi. Ama karısının
sağ olduğunu bilmiyorlardı. “Elbette
onun öcünü alacağım” diye yeminler
etti Senem Ayşe Hatun.

İşte Maraş’ta dilden dile dolaşan
Senem Ayşe’nin hikayesi böyle baş-
ladı. Fransız askerleri Maraş’ı terk
edene kadar dövüşmeyi sürdürdü Se-
nem Ayşe Hatun.

Senem Ayşe Cephelilere diyor ki;

Haklı olduğunuz bir davada tek
yol savaşmaktır. Mücadele etmektir.
Savaşmak isteyenin önünde bir engel
olamaz. O, silahını da yolunu da bu-
lur.

Kadınlığımız mücadelemizin
önünde bir engel değil; ancak beceri,
üretkenlik ve sahiplenmeyle savaşı
büyütecek, güçlendirecek bir özel-
liktir.

Hakikat Bacılarımızın yolunda
yürümeye devam edin diyor Senem
Ayşe Hatun, CEPHELİ kadınlara.
Çünkü, Anadolu ihtilali sürüyor.

Arababaşı Köyü Direnişi
Ramazan ve Eşi

Senem Ayşe Hatun

Bu Halk, Bu Vatan Bi̇zi̇m! Kahrolsun Faşi̇zm, Kahrolsun Emperyali̇zm!
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Zali̇mler  Oldukça İsyan Edenler,
Zulüm Sürdükçe de İsyanlar Olacaktır!



Sevgili Devrimci Okul Okurları
Merhaba;  

Bizi "yok etme"yi isteyen emper-
yalizm ve oligarşi sürekli saldırıyor. 

Sefil teorileriyle, pespaye yalanla-
rıyla, "yok"larla, "olmaz"larla beyni-
mizi esir almaya çalışıyor. 

Bu koşullar da devrimcilerin görevi
"olmaz"ları reddetmek, iddialı olmak,
cüretli davranmak olmalı... "Yok"un,
"olmaz"ın her türünü beynimizden,
yaşamımızdan uzak tutmalı, başarabi-
leceğimize inanmalı ve her şeye
bu inanç ve çoşkuyla başlamalıyız. 

Mücadeleyi yükseltmek, dev-
rimi ve devrimciliği büyütmek bu
perspektifle hareket etmekle müm-
kün olur. 

Böyle düşünmeyen kişi ve ör-
gütlerin, devrimin zorluklarına
katlanabilmeleri de tarihsel sorumlu-
luklarını yerine getirebilmeleri de
mümkün değildir. Bunların burjuva-
zinin ideolojik ve fiziki saldırıları kar-
şısında devrim ve sosyalizm hedefin-
den sapması, savrulması kaçınılmazdır. 

Nitekim 12 Eylül sonrası ülkemiz-
de, '90'lı yıllarda dünyada bunun çok
örneği yaşandı. Emperyalistlerin "Sos-
yalizm öldü" çığlığı atıp milliyetçiliği
körüklediği koşullarda bir çok siyasi ha-
reket iddiasızlaştı. Kimi siyasi arena-
dan çekildi, kimi silah bıraktı, kimi dü-
zenle uzlaşma arayışına girdi... 

Bu savrulma bugün de sürüyor...
Emperyalizm ve işbirlikçileri olduğu
kadar sivil toplumcular, silahlı müca-
deleye inancını yitirenler, sosyalizmden
umudunu kesenler... koro halinde "ba-
rış" tan bahsetmekteler. Devrim için de-
ğil, "barış" için örgütleniyorlar. Em-
peryalizm ve işbirlikçileriyle savaşmak
yerine onlarla uzlaşmanın, düzenleri-
nin bir parçası olmanın yollarını arı-
yorlar.

İnancını yitirenler sivil toplumcu-

luğu övüyor, dev-
rimciliği akılsızlık
ilan ediyor, AB ve
Amerika’dan de-
mokrasi ve özgür-
lük bekliyorlar.

Bu tablo dev-
rimci değil, teslimi-
yetçi bakış açısının

kaçınılmaz sonucudur. Temelinde de id-
diasızlık, inançsızlık, nesnelliğe teslim
olma, "yok"ların "olmaz"ların teorisi-
ni yapma düşüncesi vardır. Dayı'nın de-
diği gibi bu "zavallılıktır". Ve her tür-
lü hali düzene hizmet eder. Baskılarla,
katliamlarla mevcut düzeni yıkılmaz
göstermeye çalışan oligarşiye güç ve-
rir. Kapitalizmi alternatifsiz ilan etmek,
sosyalizmi hiç olmayacakmış gibi gös-
termek için çabalayan emperyalistlerin
elini güçlendirir. 

Böylesi koşullarda iktidar iddiasıyla
örgütlenmek, silahlı mücadelede ısrar
etmek ve cüretle, fedayla her alanda di-
renmek her zamankinden daha da
önemlidir. Tarihimizden de biliyoruz ki,
her cepheden pompalanan umutsuzluk
havasını dağıtacak olan da, önümüze
çıkacak her türlü engeli aşmamızı sağ-
layacak olan da, yaşanan savrulmayı to-
parlanmaya çevirecek olan da, kitlele-
ri düzenin etkisinden kurtarıp devrime
katacak olan da budur. Zaferi yakın-
laştırmak bu pratiği yükseltmekten, sü-
rekliliğini sağlamaktan geçer.

Bu savaşı büyütmektir. Devrimi
milyonların gündemine sokmaktır. 

Sürekli örgütlenmektir. 
Örgütlülüklerimizi stratejik hede-

fimiz için, hesap sorma ve halkın ada-
leti olmak için büyütebilmektir. 

Kendimizi İbrahimler, Alişanlar
gibi dünyayı değiştirme iddiasıyla bü-
yütmektir. 

Bunun yolu her türlü "yok"u, "ol-
maz"ı aklımızdan çıkarmak; "yaparım"
düşüncesini temel almaktan geçer. 

Çünkü olmazlarla düşünmek "ma-
sum" gibi görünmesine rağmen çok
tehlikelidir. Prangalarla yürümeye ben-
zer. Bu da açık ki, bırakın hızlanmayı,
kısa sürede hızımızı düşürür, gücümüzü
tüketir ve bizi adım atamaz hale geti-
rir. Beynimizi bu prangadan kurtar-
malıyız. 

Mücadelenin hangi aşamasında
olursak olalım her zaman aşmamız ge-
reken çok sayıda engel olacaktır. Me-
sela kadromuz, savaşçımız, olanakla-
rımız hep sınırlı olacaktır. Bugün de ol-
duğu gibi sürekli insanlarımız tutuk-
lanacak, kurumlarımız basılacak, ör-
gütlülüklerimiz dağıtılacak, olanakla-
rımız kullanılamaz hale getirilecektir. 

"Olmaz"larla düşünenler böylesi du-
rumlarda yakınmaya başlar. "Yok"ları,
eksikleri mücadeleyi yükseltmeme-

nin gerekçesi olarak ele alır. Bir
iş söylenir "uygun insan yok"
der. İsim önerilir, "O hazır de-
ğil" der. Nasıl hazır hale geti-
rileceğini düşünmez. Ev istenir,
para lazım denir, "yok" der çı-
kar. Bulmak için seferber ol-
maz. Hedeflerini daraltır, mev-
cut halini korumaya yönelir.

Ama başaramaz. Çünkü düşman so-
luklanmaya fırsatı tanımaz. 

Devrim için gerekli olan her şeyi ya-
parım inancı ve cüretiyle hareket eden-
ler ise eksikleri, "yok"ları, "olmaz"ları
görmekle yetinmez. Her olmazı olur
kılmanın mutlaka bir yolu olduğunu bi-
lir ve bunu bulmaya yoğunlaşır. Sal-
dırıları boşa çıkarmak için hedefe ki-
litlenip adımlarını hızlandırır. Kayıp-
ların yerini doldurmaya, dağıtılanları to-
parlamaya ve yeni olanaklar yaratma-
ya odaklanır. Planını, programını ya-
parak eksikleri tamamlar, olanaksızlı-
ğı olanağa dönüştürür. Hiçbir feda-
karlıktan kaçınmaz. Çünkü mücade-
lenin hazır olanaklarla, yetişmiş in-
sanlarla yürütülmediğini, her şeyin
bedeller ödenerek, yoğun emek har-
canarak hazır hale getirildiğini bilir.
Devrimcilik de zaten bu sorumluluğu
taşımaktır. "Yok", "olmaz" diye ya-
kınmak değil, eksik olanı tamamla-
maktır. Hazır olmayanları hazır hale ge-
tirmektir. Bu bilinç ve iradeye sahip ol-
maktır.

HER “OLMAZ”I
OLUR KILMANIN

BİR YOLU VARDIR!

Ders: Olmazcılık
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Olmazcılık İnançsızlıktır
Devrimcilik İnanmaktır

Öncelikle de her şeyi yapabilece-
ğimize, bilmediklerimizi öğreneceği-
mize, her tür engeli aşabileceğimize
inanmaktır. 

"Kimse yok" demek yerine "ben
varsam hareket vardır" demektir. 

"Deneyimim yok" "yetemiyorum"
demek yerine "bilmiyorum ama öğ-
renirim" demektir. 

Çünkü biz diyalektik materyalizme
inanırız. 

MATERYALİZM: NESNEL GER-
ÇEKLİĞİ KAVRAMAKTIR. 

DİYALEKTİK: ÇELİŞKİLERİ
KAVRAMAKTIR.

Çelişkiyi kavramak demek; kötünün
iyiye, olumsuzun olumluya dönüşebi-
leceğine inanmak demektir. 

Böyle düşünerek adım atanlar hem
bilmediklerini öğrenerek devrimcilik-
lerini hem de devrimi büyütürler. 

Kahramanımız İbrahim Çuhadar'a
"Şehitliğimi yaşamın içinde örgüt-
ledim" dedirten bu düşünce tarzıdır.
Her koşulda devrimde, devrimcilikte ıs-
rardır. Eksik yaptığında da, güçlükler-
le karşılaştığında da "olmuyor" diye bı-
rakmamaktır. 

Vazgeçmemektir. Sadece vazgeç-
meyenlerin kazandığını bilmektir. 

Eğer her koşulda mücadeleyi yük-
seltmenin, devrimi ve devrimciliği
büyütmenin altın bir anahtarı aranıyorsa
işte anahtar budur. Olmazı olur kılma
anlayışıdır. Beynini bu anlayışla do-
natanları, yaşayanları, direnenleri, sa-
vaşanları, örgütlenenleri hiçbir güç
yenemez, hiçbir engel durduramaz. 

Emperyalistler ve yönünü düzene
dönenler yıllardır papağan gibi "Em-
peryalizm değişti" yalanını tekrarlı-
yorlar. Halkların kurtuluşunun devrimle
değil, "uzlaşma" ile sağlanacağını söy-
lüyorlar. Oysa gerçekler ortada. Em-
peryalizm değişmemiş, aksine daha da
vahşileşmiştir. Halkların kurtuluşu-
nun uzlaşma ile değil, devrim ve sos-
yalizmle sağlanacağı bilimsel bir ger-
çek ve tarihsel bir zorunluluktur. Bu zo-
runluluk ise olmazlar olur kılınarak ger-
çeğe dönüştürülür. Devrimler ve halk-

ların mücadale tarihi bunun örnekleriyle
doludur. 

Örneğin Lenin önderliğinde Bolş-
evikler devrimi döneklerin, kaçkınla-
rın sızlanmalarına aldırmadan, olmaz-
larına takılmadan büyük bir cüretle ör-
gütlemişlerdir. Emperyalist savaşı halk-
ların kurtuluş savaşına çevirmiş, çarlığı
yıkmış ve iktidarı alarak yüzyılların
düşü sosyalizmi gerçeğe dönüştürm-
üştür. 

Mao, "Çin devrimi ayaklanma ile
değil, Halk savaşı ile zafere ulaşacak-
tır." dediğinde "olmaz" denmiş, karşı
çıkılmıştır. Kuomintang ordusuyla
üzerine yürümüştür. Ama Mao vaz-
geçmemiş, Halk savaşının doğruluğu-
nu ve zorunluluğunu 3,5 yıla yakın sü-
ren ve çatışa çatışa binlerce kilometre
yolun katedildiği Uzun Yürüyüş’te
somutlamıştır. Onbinlerce kayıp ver-
mesine rağmen yürüyüş devam et-
miştir. 

Tarihimiz de farklı değildir. 60 yıl-
lık reformist-revizyonist geleneğin
parçalanıp devrimin yolunun netleşti-
rilmesinden tasfiyeciliğin altedilmesi-
ne, faşist işgallerin kırılmasından cun-
taya karşı direnişe, Atılım döneminden
bugüne attığımız her adımı, yarattığı-
mız her geleneği olmazları reddederek
başardık. 

Sol, cuntanın teröründen korun-
mak için geri çekilip mülteciliği se-
çerken, biz cuntanın programını boz-
mak için gücümüz oranında mücade-
leyi sürdürmeyi seçtik. Devrim için ya-
pılması gereken buydu. Ve "Taviz ver-
mez" dedikleri cuntanın karşısına be-
denlerimizle dikildik. "Siyasi intihar"
dedikleri ölüm orucu direnişini örgüt-
ledik. Devrimci tutsakları teslim almak
için gündeme getirilen Tek Tip Elbise
saldırısını püskürttük. 

"Tarihin sonu"nun ilan edildiği
90'lı yıllarda Atılım'la tarihi kanımız-
la yazmaya devam ettik. Silahlı sava-
şı yükselterek, hesap sorarak, "öldü" de-
nilen sosyalizmin bayrağını dalgalan-
dırdık. Unutturulmaya çalışılan devri-
mi ve devrimciliği herkesin gündemi-
ne soktuk. Kurtuluşun emperyalizm ve
oligarşi ile uzlaşılarak değil savaşıla-
rak, devrimle sağlanacağını ortaya
koyduk. "Düşük" denilen mücadeleyi

yükseltmenin, "yok" denilen olanakları
bulmanın, "hazır değil" denilen insan-
ları, kitleleri hazır hale getirmenin
mümkün olduğunu gösterdik. Pratiği-
mizle düşmanı olduğu kadar, solu da
sarstık. Savrulmayı yavaşlattık. Kimi
silahlı mücadeleyi gündemine aldı,
tartıştı. Kimi silahlı birimler oluşturdu... 

Tecrit saldırısı başladığında da fark-
lı olmadı. Sol baştan direnmenin değil,
"devlet çok kararlı" diyerek direnme-
menin yollarını aradı. Devrimi değil,
"kaymak tabakayı koruma"yı seçti.
Burnumuzun sürtülmesini bekledi. Biz
ise cüretle, fedayla direnerek devrim-
ci iradenin yenilmezliğini, her şeye rağ-
men direnmenin ve zaferin mümkün ol-
duğunu Büyük Direniş ile bir kez
daha gösterdik. Feda kültürünü halk-
laştırarak devrimi büyüttük. 

Bu inanç ve cüreti kitlelere taşıdık.
"Tek kişilik" örnek direnişler yarattık.
On binleri, yüz binleri "Bağımsız Tür-
kiye" şiarı etrafında biraraya getirdik.
"Milyonları Örgütleyeceğiz" hedefine
dönüştürdük. 

Oligarşi her yeri kameralarla do-
natarak, açık-gizli dinlemeleri yay-
gınlaştırarak, halk düşmanlarına ko-
ruma ordusu tahsis ederek beyinlerdeki
olmazcılığı körüklüyor. Her yeri göz-
lüyorum, konuşmaları dinliyorum, ya-
pılanları izliyorum... faaliyet yürütemez,
eylem yapamaz, hesap soramazsınız di-
yor. Bu yaygaraya teslim olmadık.
Cüret, feda ve yaratıcılıkla göz önün-
de görünmez olmanın, her türlü faali-
yeti sürdürmenin, hesap sormanın, ey-
lem yapmanın mümkün olduğunu yine
pratiğimizle ortaya koyduk.  

Hiç kuşkumuz yok ki, İbrahimlerin,
Alişanların izinden yürüyerek yük-
selttiğimiz savaşın etkisi yine sarsıcı ve
saflaştırıcı olacaktır. Oligarşinin aczi-
ni, çaresizliğini tüm çıplaklığıyla ortaya
seriyoruz. Geriletilmeye, yok edilme-
ye çalışılan silahlı mücadelenin, dev-
rimciliğin meşruluğunu, zorunluluğu-
nu ortaya koyuyoruz. Taleplerin nasıl
alınacağını, tepkilerin nereye yönlen-
dirileceğini, hesabın kimlerden, nasıl
sorulacağını gösteriyoruz. 

Kendimizi her yönüyle savaşa ha-
zır hale getirmeliyiz. Öncelikle de her
türlü "yok"u, "olmaz"ı beynimizden,
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yaşamımızdan söküp atmalıyız. Eğer
bunları yapamazsak zaferi yakınlaştı-
ramayız. 

Çünkü olmazcılık sinsi bir hasta-
lıktır. Devrimciyi adeta canlı cenaze-
ye çevirir. Beynini esir alır. Ufkunu dar-
altır. Yaratıcılığını köreltir. Geliştirmez
geriletir. Hazırcılığa yöneltir. Her dü-
zeyde güvensizliği güçlendirir. Ka-
rarlılığı törpüler, çoşkuyu bitirir, kor-
kuyu büyütür, adım atamaz hale geti-
rir. 

Oysa zafer için gerekli olan her sü-
reçte olduğu gibi bugün de adımlarımızı
daha da hızlandırmaktır. Cüretli olmak,
kararlı davranmak, yaratıcılığı büyüt-

mektir. Beynimizle, yüreğimizle önü-
müze çıkan engelleri aşmaya yoğun-
laşmaktır. 

Dayı'nın "Bütün savaşçı ve taraf-
tarlarımızla, halkımızla bu yolu daha
kısa sürede yürümemiz için devrimci
iradeden daha üstün bir irade olama-
yacağını düşünerek, hiçbir olanaksız-
lığı kabul etmeden, çaresizliği aşağı-
lanma görerek, büyük bir direnç ve ira-
de ile faşizmi sarsmaya devam edece-
ğiz" diyerek belirttiği kararlılığı ku-
şanmaktır. (Seçme Yazılar syf: 305) 

"Yok, olmaz" diye yakınmak de-
ğil, insandan eve, paradan silaha hiç-
bir olanağın olmadığı durumda bile

düşmanı vuracak bir beyne ve yüre-
ğe sahip olduğumuzu bilerek hareket
etmektir. Ve kahramanımız İbrahim
Çuhadar gibi "Zorlu bir sürecin için-
deyiz ve bu süreçte her zaman oldu-
ğu gibi bedelellerle aşılacak. Vere-
ceğimiz her bedel geleceği örgütle-
yecek, bizi büyütecektir." (6 Ağustos
2012 tarihli mektubu) bilinciyle öne
atılmaktır. 

Bu bilinçle ve cüretle "Hazırım"
demeliyiz.  

Sevgili Okurlar haftaya başka bir
konuda görüşmek üzere... Hoşça ka-
lın.

Faşist AKP’in 10 yıllık iktidarı dö-
neminde, 400 milyar dolar dış borç
alındı. Bu kaynak üretime değil  Te-
kellerin kasalarına aktarıldı. AKP
yandaşı Ferit Şahenk gibi hırsızlar,
özelleştirilen KİT’leri bu 400 milyar
dolar dış borçla satın aldılar ve onlar
zenginleştirilirken, borcu da 76 mil-
yon halkımızın sırtına yüklediler.
Alınan dış borcun 150 milyar dola-
rının bu yıl ödenmesi  gerekiyor. 

Böylece, Faşist AKP’nin yan-
daşları ve şakşakçıları dünyanın en
zenginleri listesine girerken; halkımız
da en fakirler listeside Avrupa’nın
ikincisi oldu. 

Başbakan Erdoğan ve AKP’si-
nin soygun ve talanından dolayı,
halkımızın % 70’i yoksulluk,  % 11’i
de açlık sınırında yaşar.

Halkı aldatmak için her yıl ya-
yınlanan “Vergi Rekortmenleri Lis-
tesi”yle bu gerçekleri gizlemeye ve
halkı kandırmaya çalışıyorlar. Vergi
kaçırmak için türlü türlü dalavereler
çevrildiğini herkes biliyor. Buna rağ-
men, faşist AKP’nin yandaşlarının,
çaldıklarının yanında ödedikleri  de-
vede kulak. 

Ülke zenginlerinin verdikleri ver-
gi oranı, bir işçinin ödediği vergi ora-

nının çok çok altında.

Bir işçinin brüt asgari ücreti
978,60 TL; net geliri ise 773,01
TL. İşçinin ödediği toplam vergi
oranı ortalama % 21 (205,59 TL).
Şimdi bir de iki yıldır vergi rekort-
meni olan Koç Holding’ten, Semahat
Arsel’in ödediği vergiye bir bakalım:

Halkın açlığı ve yoksulluğu bü-
yürken, vergi rekortmeni(!) Semahat
Arsel servetini bir yıl içinde 600 mil-
yon dolar, yani 1 089 000 000 TL
artırdı. Onu vergi şampiyonu yapan
toplam ödediği yıllık vergi miktarı
ise, 26.876.000 TL. Bir yıl içinde ka-
zandığı paraya oranlarsak, karının sa-
dece yüzde  % 2,5’ini vergi olarak
ödemiş oluyor. 

Bu sonuca göre, ülkemizin en fa-
kirinden % 21; en zenginlerinden
biri olandan ise sadece % 2,5 ora-
nında vergi alınmış oluyor. Bu ada-
letsizliktir. Bu halkı soyup tekellere
vermektir. 

İşte sömürü böyle gerçekleştiri-
liyor. En yoksul asgari ücretle yaşa-
mak zorunda kalan halkımız en zen-
ginden neredeyse on kat fazla vergi
ödüyor. 

Bir de şu ismi gizli tutulan
(100’den) vergi rekortmenlerine ba-

kalım;

2008’de 12 kişi. 2009’da 19 kişi.
2010’da 22 kişi. 2011’de 27 kişi.
2012’de 35 kişi ismini dahi gizli tu-
tuyor!  NEDEN? Çünkü hırsızlık yüz
kızartıcıdır! Halkımız hırsızları sev-
mez, yüzlerine tükürür. Çünkü hır-
sızlık ONURSUZLUK ve NA-
MUSSUZLUKTUR!  Elbette utanç-
larından değil ama görecekleri tep-
kiden kaynaklı gizlendikleri açıktır.

Bir gerçek daha. Faşist AKP’nin
yalakası Ferit Şahenk ne kazanıyor ve
ne ödüyor ona bakalım. 1 yıl içinde
servetini 800 milyon dolar artırarak
3,4 milyar dolara sahip olan Şa-
henk’in ismi, 100 vergi rekortmeni
listesinde geçmiyor. Ya ismi açık-
lanmayanlardan birisi de o, ya da çok
az vergi ödüyor!

Kimi kandırdığını sanıyor bu asa-
lak takımı? Borcu alan hükümet, yi-
yen işbirlikçi tekelci asalaklar, öde-
yen halkımız... 

Halkımızın ahının mahşeremi ka-
lacağını sanıyorsunuz? YANILI-
YORSUNUZ!

Çaldıklarınızın ve zulmünüzün
hesabını ödeyeceksiniz! 

Bundan asla kurtulamayacaksınız!
Affetmeyeceğiz sizleri!

VERGİ REKORTMENLERİ LİSTESİ SÖMÜRÜYÜ GİZLEME ARACIDIR

ÇALDIKLARINININ YANINDA 
ÖDEDİKLERİ DEVEDE KULAK

Yürüyüş
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Merhaba;
Ezen ve ezilen sınıflar arasındaki

mücadele aynı zamanda iki sınıf ara-
sındaki irade savaşıdır... Bu irade sa-
vaşının ete kemiğe büründüğü, somut
bir şekilde yaşandığı yerlerden biri de
hapishanelerdir.

Fiziki olarak tutsak düşmüşsündür
ama faşizm için bu yetmez. Beynini,
bilincini, iradeni teslim almak ister.
Bunun için tutuklandıktan sonra daha
hapishaneye ilk girişte, kapı altı diye
tabir edilen yerde saldırılar başlar. Tek
kişilik hücreye alırlar hemen... İşkence
yapmak için eğitilmiş gardiyanlardan
biri, emredici bir sesle konuşur:

Soyun!
Soyundurulmak istenen burada sa-

dece insanın elbisesi değildir. Aynı za-
manda bu kelimeyle söylenen, insanın
onurundan, değerlerinden, kişiliğinden,
haysiyetinden ve her şeyinden soyuna-
rak kişiliksiz, pısırık bir insan tipi ya-
ratmaktır hedefleri. Her Özgür Tutsağın
dilinde bu kelimenin cevabı bellidir;

"ASLA!"
Bir tokat gibi iner bu cevap, iş-

kencecinin suratına.
Artık dört duvar arasında tutsa-

ğızdır ama beynimiz, irademiz bi-
zimdir. Onu bizden kimse alamaz!

(... ) 2013/381 KARALAMA KA-
RARI ALINMIŞ

Sürgün sevkler, süngerli hücre iş-
kenceleri, ziyaret iletişim yasakları, fi-
ziki saldırıları, soyarak arama dayat-
maları... hepsi bu politikanın ürünüdür.

Son dönemde bir kez daha geldiler.
Bu kez kitaplarımız için gelmişlerdi. Fa-
şist-gerici eğitim sistemiyle okuma-
yan, yazmayan, sormayan-sorgulama-
yan, yoz-dejenere olmuş "dindar" bir
gençlik yaratmak isteyen AKP, bu se-

fer de tutsakların karşısına kitapları-
mıza sınırlama getirerek, gerici ya-
yınların önünü açıp, diğer yayınları
toplamak için kolları sıvamışlardı.

Ocak ayının ikinci haftasında
"Eğitim Kurulu" (!) kararıyla ki-
taplarımızı "60 gün içinde ziyaret-
çilerimize vermemizi veya kargo ile

göndermemizi" istiyorlardı. Birkez
daha faşizmin kitaplara olan düş-
manlığı çıkmıştı ortaya. Bu dayat-
mayla bizden istenen sadece kitapla-
rımız değildi elbet. En basit kelime-
lerle; düşünmeyin, üretmeyin, zalimin
zulmünü teşhir etmeyin deniyordu.

Okumayın, araştırmayın, yazma-
yın diyorlardı bu şekilde. Burjuva
ideologlarının, kalemşörlerinin verdiği
ile yetinin ki, gerçekler karşısında gö-
zünüze mil çekilsin, deniyordu. 

Dışarıda devrimcilik yaptıkları
için, halka gerçekleri anlattıkları için
tutuklanan tutsaklardan dört duvar ara-
sında bile korkuyorlardı. Çünkü asıl
korkuları tarihsel haklılığımızdır ve
inanç ve ideolojimizin gücüyle baş eğ-
mezliğimizdir.

Diğer bir yanıyla insanlık dışı, bi-
lime, bilgiye düşman, Hitler faşizmi-
ni aratmayan bu kararın altında "öğ-
retmen" denilen zatların imzasının
bulunması da ayrıca düşündürücüdür.

Bu kararın sonunda ise, "15 gün
içinde İnfaz Hakimliği’ne itiraz yolu
açıktır" diye bir de ibare vardı. Ne an-
lam ifade ediyordu bu ibare? Kosko-
ca bir formaliteden başka bir şey de-
ğil aslında. Bu gerçekliği bir kez
daha ortaya koydu İnfaz Hakimliği.
Kitaplarımızla ilgili itirazımıza da
anlaşılan o kadar çok yoğun(!) ola-
caklar ki; "Disiplin Kurulu" kararı-
nı kopyala yapıştır yöntemiyle, ken-
di kararları olarak onaylamıştır!

Şaşırmadık bu karara. Nasıl ki
türkü-marş söyleyip, slogan attığımız
için hakkımızda 4-5 yıllık "disiplin
cezaları" verilip onaylanmışsa, bunu
da onaylayacaktı İnfaz Hakimliği.
Elbette, İnfaz Hakimliği vb. mahke-
melerin devrimcilere düşman yüzünü
teşhir etmek açısından kararlara itiraz
etmek gerekiyordu. “İtirazınızın red-

dine” diye geldi sonuç.
Bir cuma günü (15.03.2013) kara

kara çöp torbalarına doldurdular ki-
taplarımızı. Belki biraz sonra bir mey-
dana toplayıp yakmayacaklardı ama,
zihniyet aynı zihniyetti. Emperyalist
efendilerinden ne öğrenirlerse onu ha-
yata geçirmeye çalışıyorlardı. Fakat, ta-
rih hükmünü çoktan vermişti zaten. Ka-
zananlar gücünü haklılığından alanlar
olacaktır her zaman!

Sonra daha Ağır Ceza Mahkeme-
sine yeni itiraz etmişken kitaplarımız
geri dağıtıldı. Hem de ortada tutsak-
lara tebliğ edilen ne bir mahkeme ka-
rarı vardı "dağıtılması" yönünde, ne
de başka bir resmi evrak.

Elbette, işkence için bile "kurallar
böyle, biz kurallara, yasalara uyuyo-
ruz" diyen hapishane idaresine, ki-
tapları geri vermelerini "telkin" eden
bir resmi evrakları vardır.

Ve esas olarak bu "resmi evrak"ı
hızla devreye sokan, Adalet Bakanlı-
ğı'nı böyle bir müdahaleye yönlendi-
ren, devrimci tutsakların direnişi ve
halkın sahiplenmesi vardı.

İçerisiyle-dışarısıyla bir bütünlük
içerisinde faşizmin gerçek yüzünü
teşhir etmek vardı. Evlatları için on-
larca-yüzlerce kilometre yolu kat
eden, hapishane kapılarına kadar ge-
len, basın açıklamaları yapan ailele-
rimiz, TAYAD’lılar vardı.

Biz içeride direnirken, dışarıda po-
lisin tazyikli su, biber gazı ve coplu sal-
dırıları karşısında sesimiz soluğumuz
olan, sesimize ses katan insanlarımız
vardı. Devrimci tutsakları sahiplenen
halktan insanlarımız, ilerici-aydın, ya-
zar, sanatçı dostlarımız, sevgili avu-
katlarımız, kalemini halktan yana ger-
çeklerden yana kullanan köşe yazarları
vardı, DKÖ'leri vardı.

Ve bir kez daha meşruluğumuzdan
aldığımız güçle DİRENİŞ KAZANDI!

Bir kez daha biz içeride siz dışa-
rıda ama hep beraber kazanmanın gü-
zelliğini yaşadık.

Selamlar ve sevgilerle.
Mehmet Akdemir
Tekirdağ 2 No’lu

F Tipi Hapishanesi
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“Ben Yaşarken Kitaplar
Yasak Olmasın” (Rıfat Ilgaz)



Kandıra F Tipi’nden Süngerli
Hücre İşkencesi İtirafı
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F tipi hapishanelerinin insanlık dışı
tecrit uygulamalarının merkezi oldu-
ğununun yüzlerce  kanıtı var elimiz-
de. Tecrit işkencenin Avrupai halidir.
Tecrit insanı zihinsel, fiziksel, ruhsal
olarak öldürmeyi hedeflemekte-
dir. Duymasını, görmesini, duy-
gulanmasını, düşünmesini azal-
tarak insani yönlerin ölmesini
sağladığı gibi her türlü rahat-
sızlığının, hastalığın gelişmesi ve
oluşmasına da neden olmakta-
dır. Bu hastalıklardan en önem-
lisi ise kanserdir. F Tipi hapis-
hanelerin kanser olma olasılı-
ğını artırdığını, Tabipler Oda-
sı hazırladığı raporlarla ortaya koy-
muştu, bizim açımızdan Güler Zere ve
Mete Diş’in hapishanede kanser has-
talığına yakalanmaları bunun kanıtı-
dır.  

Mete Diş 2010 yılında hapisha-
neye sapa sağlam girdi. Hapishaneye
haksızlığa karşı çıktığı için, adalet-
sizliği unutmadığımızı duyurmak is-
terken girdi. Kendisine dayatılanları
değiştirme inancıyla girdi. Hapisha-
ne inançlarını ve düşüncelerini de-
ğiştiremedi ancak mevcut koşullar ya-
şamını tehlikeye düşüren kanser has-
talığına yakalanmasına neden oldu.
Yine hapishanenin tutumu nedeniyle
hastalığı geç farkedildi. Tedavisi ya-
pılamadı, tedavisi için zorunlu olan
kemoterapi işkenceye dönüştürüldü.
Maltepe Hapishanesi’nde tek başına
tutuldu, en temel ve zorunlu ihtiyaç-
ları karşılanmadı, sağlıklı beslenme
imkanı sağlanmadı. Tedaviye dönük
ilaçları temin edilemedi. Diyebiliriz
ki, Mete’nin hastalığının ilerlemesi-
ni engellemek yerine hızlandırmak
için elbirliği ile çalışıldı. Mete ken-
disine yapılanları duyurmak istendi-
ğinde ise sansür uygulandı. 

Kandıra F Tipi 1 No’lu Hapisha-
nesi Mete’nin kendi durumunu an-
lattığı mektubu alıcısına gönderme-
yerek el koydu. Mete’ye yapılanların
bilinmesi istenmiyordu. Mete mek-

tubunda durumunu anlatırken
hapishane uygulamalarından tutsak-
ların süngerli hücreye kapatmalarını
da anlatmıştı. Hapishane ise verdiği
el koyma kararıyla süngerli hücre uy-
gulamasını kabul etmiş ve savun-

muştur.   

Hapishane idaresi ver-
diği kararın gerekçesini şöyle açıkladı.
"Ceza İnfaz kurumumuzda iki adet
müşahede odası vardır. Odaların
tavan ve duvarları süngerle kap-
lanmıştır. Müşahede odalarında ka-
palı devre kamera sistemi bulun-
maktadır. Hükümlü ve tutuklular bu
odaya alındıklarında görüntü taki-
biyle kontrol edilmektedir. Odalar-
da hükümlü ve tutukluların insani
ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için
temiz su, kirli su tesisatı bulunmak-
tadır. Odalar tutukluların kendile-
rine, arkadaşlarına veya kurum per-
soneline zarar vermemeleri ama-
cıyla geçici olarak alındıkları tedbir
odalarıdır" Ayrıca Mete Diş mektup
göndererek “kamuoyunda yüksek gü-
venlikli kapalı ceza infaz kurumları-
nın durumunu tartışmaya açmakla”
suçlandı. Diyorlar ki, “biz istediğimizi
yaparız siz tartışamazsınız.” Sahtekar
oldukları gibi küstahlar. 

TECRİT YENİLMİŞTİR

Hapishane idaresinin müşahede
odası olarak tarif ettiği süngerli hüc-
re yasadışı bir uygulamadır. Bugün bü-
tün F Tipi hapishanelerde en az iki tane
süngerli hücre bulunmaktadır. Bu hüc-
relerin tamamı süngerle kaplanmıştır.
Süngerli hücreler, ses geçirmeyen,
ışık almayan, dışardan aydınlatılan, ha-

valandırması olmayan , tuvaleti için-
de olan ve 24 saat izlenen bir yer ola-
rak tarif edilmişti. Kişilerin hangi du-
rumda süngerli hücreye konulacağı,
hücrenin biçiminin nasıl olacağı üze-
rine yasal hiç bir mevzuat bulunma-
maktadır. Ne yasada , ne de genelge-

lerde  idarelerin ifade ettiği
tarzda müşahede odası ya da
süngerli alan  diye bir düzenle-
me bulunmamaktadır. Hücre-
lerin düzenlenmesi ve kişilerin
süngerli hücreye atılması tama-

men hapishanenin keyfiyetinin
ürünüdür. Hapishane tutsakları
ne kadar isterse o kadar tutabili-
yor bu hücrelerde. Yine süngerli

hücre, hücreye atma cezasının farklı bir
işkence yöntemidir. Ondan daha ağır
koşullarda ve daha farklı mekanlarda
uygulanmaktadır. Hücre cezası tek
kişilik hücre diye tarif edilen yerde uy-
gulanıyor. Tek kişilik hücrelerde içe-
riyi gören kamera bulunmuyor. Tuva-
let ortada değil. İçeriye gün ışığı gi-
remiyor ve havalandırmaya günde bir
saat çıkılabiliyor. Ayrıca hücre ceza-
sının uygulanması için infaz hakimli-
ğinin cezayı onaylaması ve doktorun
bu cezayı uygun bulması gerekmek-
tedir. Hücre cezasının suçları kanun-
da belirlenmiş. İdare hücre cezasında
davranışları istediği gibi yorumlaya-
biliyor, süngerli hücrede ise suçu ken-
disi belirliyor. Cezayı uygulamak için
infaz hakiminin kararını beklemiyor-
lar. Kafalarına nasıl eserse, ne zaman
uygulamak isterlerse öyle yapıyorlar.
Süngerli hücrede amaç tutsağı sindir-
mek, korkutmak, ittiat etmesini sağ-
lamak, ‘elimizdesin sana istediği-
mizi yapabiliriz ve senin sesini kim-
se duymaz’ hissini yaratmaktadır.
Süngerli hücre uygulaması ilk kez
2006 yılında İzmir’de uygulandı. İz-
mir 1 No’lu FTipi Hapishane’de bu-
lunan bir tutsağın 2006 yılındaki an-
latımı şöyleydi. “Bana diz çökerttiler
ellerimdeki kelepçenin üzerine koli
bandı yapıştırdılar. Zeki Uzun (1. Mü-
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dür) ‘atölyeden bez, nevresim ipi ge-
tirin’ dedi. Getirdiler bez parçasını ke-
lepçenin üzerine bağladılar. Bantla
sağlamlaştırdılar. Ayaklarımın bi-
leklerini birer halka yapıp ellerimi ar-
kadan kelepçeli durumdayken, orta-
dan bez sarkıtarak, ayaklarıma bir-
leştirerek bağladılar. Buna sanırım
domuz bağı deniliyor. 1 gün sünger-
li odada yalnız kaldım. 2. gün kar-
deşim A......'la Z.....'yi benim yanıma
getirdiler. Tuvalet ihtiyacımızı, ağzı-
mızla birbirimizin fermuarını açarak
giderdik."

Kandıra 1 Nolu F Tipi Hapishanesi
tutsakları sık sık süngerli hücreye atı-
yor. Hapishane idaresi  bugün verdi-
ği el koyma kararı ile yaptığını sa-
vunuyorsa, yasadışı ve keyfi uygula-
malarını artırarak devam edecektir de-
mektir. Bakın daha önce yaptıkları iş-
kencelere; 

“16 Şubat Cuma günü arkadaşı-
mız Mehmet Sağlık, aramanın yapı-
lış tarzı üzerine çıkan bir tartışmanın
ardından "Müdürle görüştüreceğiz"
denilerek bir odaya sokulup, burada
feci halde dövülüyor. Ardından da
'süngerli oda' diye tabir edilen her ta-
rafı süngerle kaplı, kapalı hücreye atı-
lıyor. Uzun süre geri gelmeyince me-
rak edip sorduk. Bir cevap da ala-
mayınca, ısrar etmemiz üzerine, an-
cak birkaç saat sonra durumundan
haberdar olabildik. Ve ardından da
Mehmet, yüzü gözü kanlar içinde
hücreye getirildi.”... (11 Mart 2007 Yü-
rüyüş dergisi, sayı 95)

“11 Şubat 2010'da aylık genel
aramada Özcan Bayram ve Sadık
Kan'ın kaldığı hücrede gardiyanlar,
duvarda asılı olan resmin indirilmesine
karşı çıkan tutsaklara saldırarak iş-
kence yaptılar. işkence tutsaklar ha-
valandırmaya çıkartılarak orada da-
sürdürüldü. Daha sonra bu tutsaklar
yaka paça tutularak "süngerli oda" de-
nilen ve ısıtma sistemi olmayan, için-
de yatak, battaniye bulunmayan iş-
kence hücresine üzerlerindeki mont, ke-
mer ve çorapları çıkartılarak atıldılar.
Hiçbir ihtiyaçları karşılanmadı. Ya-
pılan işkence revir doktoru tarafından
belgelenmiş ve Özcan Bayram hasta-
haneye sevk edilmiş ancak hastaneden

dönünce tekrar süngerli hücreye atıl-
mıştır.” (4 Nisan 2010 Emperyalizm
ve Oligarşiye Karşı Yürüyüş dergisi)

“İkinci müdürün gözetiminde baş-
gardiyan İlyas Kakıcı’nın başında ol-
duğu bir ekip gardiyan, Özkan Yılmaz
ve Engin Ateş’in bulunduğu hücreye
aramaya gitti. Orada 2 masa vardı ve
uzun zamandır bu 2 masa buraday-
dı. Engin, üniversiteye hazırlık için
kullanıyordu ikinci masayı.  Başgar-
diyanın emri ve ikinci müdürün göz-
leri önünde tutsaklara saldırı başla-
dı. Masa zorla alındı, tutsaklar sü-
rüklenerek önce A Blok maltasına gö-
türülüp burada dövüldü, işkence gör-
düler sonra süngerli hücreye sürük-
lendiler. (12 Ağustos 2012 Yürüyüş
dergisi , 325 sayı )

Bunlar hatırladıklarımızın bir kıs-
mıdır. Ancak sadece Kandıra Hapis-
hanesi’nde değil bütün F Tipi hapis-
hanelerde süngerli hücreye  atma iş-
kencesi uygulanmaktadır. Süngerli
hücreye atılan tutsaklar işkence gö-
rüyor ve daha sonra haklarında di-
siplin soruşturması açılmaktadır. 

Sincan L Tipi Hapishanesi’nde
işkenceyle gözaltına  alınıp tutukla-
nan devrimcilerde süngerli hücreye
atılmışlardı. 

“Av. Özgür Yılmaz ayrıca, İbra-
him Akın, Bülent Kemal Yıldırım,
Mevlüt Demir, Musa Kurt, Bahtiyar
Özdemir, Murat Çeçen, İsmail Hak-
verdi, Necati Erbasan, Metin Sel,
Ercan Akbaba isimli tutsakların dö-
vülerek önce süngerli odaya, yani her
tarafı süngerle kaplı, karanlık bir
yere, ardından hücrelere atıldıkları-
nı ifade etti. Burada 2-3 saat kal-
mışlar. Daha sonrada tekli hücrele-
re götürülmüşler. Çeşitli şekilde şid-
dete maruz kaldıklarını söylediler.
Görüştüğüm bu 10 kişi, 19 Aralık son-
rası insanların durumunu hatırlattı
bana. Her yerleri paramparçaydı.
Birkaç kişinin kolu alçıdaydı. Alçıları
söküp atmışlar. içinde bir şey vardır
diye. Bu kişilerin zaten gözaltında kol-
ları kırılmıştı. şuanda tedavileri ya-
pılmadı. Hiçbirinin tedavisine he-
nüz başlanmadı.” (29 Temmuz 2007
Yürüyüş dergisi , 115. sayı)

Yine işkencenin en çok uygulan-

dığı işkenceci Haydar Ali Ak isimli
müdürün görev yaptığı Tekirdağ 1
Nolu F tipi hapishanesinde süngerli
hücreye sık sık atılıyor tutsaklar. 

Çağdaş Hukukçular Derneği İs-
tanbul Şubesi’nin 2010 yılının Hazi-
ran ayı raporunda süngerli hücrelere
dikkat çekmiş ve uygulamaları an-
latmıştı. 

“Kemal Avcı: Ağır hakaretler eş-
liğinde hücreye girip kendisini yere ya-
tırarak darp etmeye başladıklarını,
saldırıda memurların hücrede bulunan
sandalyeyi üzerinde kırdıklarını, sal-
dırının yaklaşık 10 dakika sürdüğünü
saldırı neticesinde bayıldığını, baş-
gardiyanın saldırı boyunca olayı kont-
rol ve sevk ettiğini, havalandırmaya ka-
patıldıklarını, burada diğer iki arkadaşı
ile birlikte vücutlarının farklı yerlerinde
ve başında ağrıları, mide bulantıları ol-
duğu ve revire gitme istekleri oldukları
halde uzun süre havalandırma alanında
tutulduklarını, revire götürecekleri
bahanesi ile süngerli oda diye tabir edi-
len alana götürüldüklerini, ağrı ve
bulantıları devam ettiği halde burada
bir kaç saat tutulduklarını anlattı (...)” 

15 Ocak 2010’da Bolu F Tipi
Hapishanesi’nde Sezer Karnal isim-
li adli tutuklunun “intihar ettiği”ni
açıkladı hapishane idaresi. TAYAD’lı
Aileler 25 yaşındaki Sezer Karnal’ın
tutukluların “plastik oda” dedikleri,
tek kişilik, dışarıya ses geçirmeyen
süngerli bir hücreye atıldığını, Kar-
nal’ın burada işkence gördüğünü,
aşağılandığını, hakaretlere maruz bı-
rakıldığını açıkladılar. (31Ocak 2010
Yürüyüş dergisi, sayı 205)

Örneklerle anlaşılacağı üzere sün-
gerli hücreye atma tecrit politikasının
bir parçasıdır. Tecritle uygulanan on-
larca hak kısıtlanması, fiziki işkence,
saldırılar, hücre aramalarının yanın-
da derin bir kuyuya atmaya benzeyen
süngerli hücre uygulaması tecritten
umdukları başarıya ulaşamadıklarının
göstergesidir. Tecrit devrimci tutsak-
ları teslim alamadı, süngerli hücre de
teslim alamaz. Tutsaklarımıza yapı-
lan her işkenceyi tarihimize kayde-
diyoruz. Unutmayacağız, kanıksa-
mayacağız. Adalet mücadelemizi
yükselteceğiz.



İşçi ve emekçiler AKP iktidarı dö-
neminde neredeyse her ay yeni bir
hak gasbıyla karşılaşıyor. Adalet Bakanlığı’nın hazırladığı
yasa tasarısıyla, "işçi alacakları" ve "İşçi-İşveren" uyuş-
mazlıkları "Hakeme" havale etmeye hazırlanılıyor. Şöy-
le ki; 

a)- “Hakem Heyetleri Düzenlemesi” gereğince ;
5.000 TL’ye kadar ki alacağı için işçiler bundan böyle di-
rekt mahkemeye değil "hakem"e başvurmak zorunda ka-
lacak.

b)- “Hizmet Tespit Komisyonları Düzenlemesi” ge-
reğince ise; Sosyal güvenlik hukukundan kaynaklanan
"İşçi - işveren" uyuşmazlıklarında da aynı şekilde işçi-
ler,  il ve ilçeler bazında oluşacak  komisyonlara başvur-
madan mahkemeye başvuramayacak. AKP yandaşı bası-
nın parlatmalarına göre ise  bu düzenleme için asıl neden,
"işçileri  sürünceme ve mağduriyetten kurtarmak".  İlk
bakışta çok da mantıklı geliyor. Zira, yasa tasarısının hü-
kümet gerekçesine göre; "Aralık 2012 itibarıyla Yargıtayın
23 hukuk dairesinin arşivinde 164 bin 967, iş davaları-
nın temyiz incelemesini yapan 4 iş dairesinde ise 76 bin
710 yürüyen dava mevcut, bu sayı Yargıtayın 23 hukuk dai-
resindeki dosya sayısının, yüzde 46’sına tekabül ediyor...
Dosya sayısı ise önlenemez şekilde artmaya devam edi-
yor" (07-05-2013, Sabah gazetesi) Türkiye'deki mahke-
melerin adaletsizliğinin yanında bir de ağır yürüdüğü  gö-
zetildiğinde, yeni bir düzenlemenin kaçınılmaz olduğu bir
gerçek. Ancak, AKP iktidarının bugüne kadar ki  yaptık-
ları, yapacaklarının da bir verisi olduğundan, yeni yasa-
nın da patronlar lehine hak gasbına dönüştüreleceğini söy-
lemek hiç de kehanet olmaz. Zira, neden işçilerin açtığı
bu kadar dava var, sorusunun cevabı bunun kanıtıdır. Yasa
metni tam olarak elimizde olmasa da, basına sızdırılan iç-
eriği, AKP’nin bu konuda ne yapmak istediğini açıkca or-
taya koymaya yetiyor. 

Hakem Kurulu 
Kimlerden Oluşacak?

"Hakem" denen 5 kişilik kurul, Vali veya Kayma-
kamın atayacağı görevliler ile çalışma ve iş kurumu mü-
dürlüklerinden belirlenecek uzmanlardan oluşacakmış. Ayıp
olmasın  diye bir de bölge  Barosundan bir avukatı he-
yete dahil etmeyi ihmal etmemişler. Yani 5 kişilik heye-
tin 4’ ü AKP’nin bürokratlarından oluşacak,  bir de yan-
larında “saksı çiçeciği” gibi bir avukat konacak. Hakem
heyetinin kararları; salt çoğunlukla alınacak,  mahkeme
kararı gücünde olacak,  karara karşı mahkemeye itiraz edi-
lebilecek ama  kararın infazı durdurulamayacak, ayrıca
mahkeme son başvuru  organı olacak. Yani bazı ihtilaf-
larda Yargıtay  artık devreden çıkarılmış olacak. Emek-

çinin eski  köhnemiş uygulamalardan mağdur olduğu tar-
tışmasız bir gerçek, nevar ki  bu tür "yenilikçi" yasalar ile
işbirlikçi AKP iktidarı, her türlü tıkanıklığı dahi ezilen-
ler aleyhine fırsata dönüştürmekte artık ustalaşmış bulu-
nuyor. 

Bu uygulamayla ne olacak? Bunun için kahin ol-
mak gerekmiyor. Patronlar mevcut uygulamada bile
mahkemeleri rüşvetle satın alarak kendi lehlerine karar al-
dırırken bu uygulama ile sadece heyette yer alan 4 büro-
kratı satın alması yetecek. Yani bundan sonra mehkeme-
lerin patronları koruyan yasalar olmasına rağmen çok açık
hak gasplarında kerhen de olsa işçilerin lehine verdiği ka-
rarlar da tarihe karışacak. 

DİSK gibi TÜRK-İş gibi geleneksel sendikalar yeni ta-
sarı için ne gibi tepkiler göstermişler diye bakacak olur-
sak; Türk-İş Genel Sekreteri Pevrul Kavlak, herzamanki
gibi "hükümetin kendilerine görüş sormadığından" şi-
kayetlenmiş. DİSK Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu “Sü-
reçten hiçbir haberimiz yok, hukukun devre dışı bı-
rakılmasıdır” demiş. KESK Genel başkanı Lami Özgen
ise tasarının, “Bütün düzenlemelere aykırı ve  hukuk-
suz" olduğunu ifade etmiş. 

Hükümet Bu Tasarı  İle 
Neyi Amaçlıyor? 

AKP bu düzenleme ile işçilerin on yıllardır mücadeyle
kazandığı en temel haklarını da gasp ediyor. İşten atılan
bir işçinin dava açmak için önüne 500 liraya kadar mah-
keme masrafı çıkartarak işçinin kazanılmış haklarının hu-
kuken aramasının önüne engel çıkartılmışken, bu düzen-
leme ile hukuk yolu kapatılmış oluyor. 

İşçiye mahkemeler kapatılınca İş Hukuku’nda yer alan
yargılamada  "İşçi Lehine  Yorum İlkesi" hükümsüz hale
gelmektedir. Yargıtay içtihatlarına da  yerleşmiş olan uy-
gulamaya göre, işveren karşısında tamamen güvencesiz
ve güçsüz olan işçi, yargıya başvurması halinde görece bir
güç kazanmış oluyordu. Yargıya değil de, AKP büro-
kratlarına başvurma zorunluluğu, işçiyi bu hakkından mah-
rum edecektir. Şöyle ki:  Yerleşmiş yargı uygulamasına
göre; yasal boşluklar işçi lehine yorumlanmak zorunda idi.
İşçinin ne kadar ücretle ya da ne kadar süre  çalıştığı her
türlü delil ile yada emsal  işçi ücretleri ile kanıtlanabilmekte
idi. İşçiden çok işveren iddiasını ispata mecbur tutu-
luyordu. AKP, önce nisbi olarak ucuz olan yargıyı üc-
retli ve pahalı hale getirerek işçinin yargıya gitmesinin önü-
ne engel  koydu. Devam eden düzenlemeleri ile de  pat-
ronların sömürme de hızını kesen bütün bu gibi engele-
leri ortadan kaldırmaya çalışıyor. Bu yanıyla AKP iktidarı,

İŞTEN ATILANLAR ARTIK MAHKEMEYE 
BAŞVURAMAYACAK İŞÇİ VE EMEKÇİLERİN

HAKLARININ GASBI SÜRÜYOR

Yeni Saldırının Adı:
“Hakem Heyetleri Düzenlemesi”

Devrimci İşçi
Hareketi
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AKP acizleştikçe acizleşiyor, pervasızlaştıkça pervasızlaşıyor. 1
Mayıs'ta, tüm İstanbul'da sıkıyönetim ilan ettiler. Yoldan geçenleri gözaltı-
na aldılar. Gaz bombasını hedef gözeterek ateşlediler. Ağır yaraladık-
ları dostlarımız için “onlar zaten militandı” diyerek özrü kabahatinden
büyük açıklamalar yapmak zorunda kaldılar. İstiklal Caddesi’nde her
hafta yapılan eylemleri yasakladılar. İstanbul Adliyesi önünde eylem yap-
mayı yasakladılar. Bundan sonra “Taksim Meydanı tamamen yasak, size
yeni miting alanı yapıyoruz hem de denizin üstünde ferah ferah...” diy-
orlar. Bizim mitingleri kendilerininki gibi soytarılık yapılan mitingler
zannediyorlar. Utanmasalar 1 Mayıs'ı da başka gün yapın diyecekler.

AKP’ye sesleniyoruz; gidin Yenikapı’da, Kazlıçeşme’de, Kartal’-
da siz miting yapın. Meydan denince aklınıza büyük düz beton alan geliy-
or, tıpkı güzel cami denilince büyük cami, güzel bina denilince yüksek
bina geldiği gibi.

Meydan şehrin kalbidir, beynidir. Şehrin tüm ruhu ve hafızası oradadır.
Taksim de İstanbul şehrinin meydanıdır. Ne şehrin ruhu ne de hafıza-
sı size ait değil, bu sebeple gidin istediğiniz yerde mitinglerinizi yapın
ama biz Taksim'deyiz. Taksim Türkiye’nin 1 Mayıs Alanı’dır. De-
vrimciler, emekçiler canlarını vererek, bedelleri ile kazandılar bu
alanı.Taksim halkındır, yasaklanamaz.

Korkuları ondandır. Çünkü 1 Mayıs’ta Taksim’de AKP’nin sömürü,
zulüm, talan düzenine karşı yüz binler olup sesimizi yükseltmemizden
korktular. Yok, saymaları, yasaklamaları bu yüzdendir.

Zannediyorsunuz ki bütün bu pervasızlığınız yanıtsız kalacak.
Öfkemizi büyütüyorsunuz. Emperyalist efendilerinize hizmet etmek için
evlerimizi başımıza yıkmanın peşine düştünüz, hastanelerimizi satıy-
orsunuz, okullarımızı şehir dışına taşıyorsunuz, her yere alışveriş merkezi
yapıyorsunuz, ücretleri daha nasıl düşürürüz hesabını yapıyorsunuz. Elde
avuçta ne varsa sattınız, gece gündüz "daha neyi satabiliriz" diye düşünüy-
orsunuz. Biliyoruz, acizliğinizden, çaresizliğinizden saldırıyorsunuz. Ama
bilin ki asla teslim olmayacağız.

Tüm meslektaşlarımız, dostlarımız! Bugün en büyük çelişkimiz AKP
faşizmiyle olan çelişkimizdir.

AKP faşizmine karşı birleşelim! TAKSİM ALANI’NI SAVU-
NALIM!

DEVRİMCİ MÜCADELEDE MÜHENDİS MİMARLAR

patronların  önünü açmaya çalışmada, Men-
deres ve Özal hükümetinden  sonraki  en
amansız  işçi düşmanıdır. AKP yeni  yasa ta-
sarısıyla,  köşe bucakta kalmış işçi lehine kı-
rıntıların  bir kısmını daha yok ederek,
barbarca sömürünün önünü iyice açmak
niyetini ortaya koymuş oluyor.  Çünkü, ar-
tık apolitik kitlelerin  dahi bildiği  üzere, AKP
bürokratlarından oluşacak "komisyonla-
rın" veya "hakem heyetlerinin" vereceği
kararları hiçbir mahkeme bozmaya cesaret
edemeyecektir.  Zira AKP, hükümetinin
"baş parmağı" işlevi görecek bu  komis-
yonlar-hakemler  aracılığıyla,  mahkemele-
re "nasıl davranmaları gerektiği"  anlatılmış
olacak.  AKP  bu gibi tehditkar yönlendir-
melerini artık bilindiği üzere, Hitler faşiz-
minde olduğu gibi  gayet de “sivil”' ve “se-
çilmiş” bir parti  olarak yapıyor.  Tehditle-
re aldırmayan  yargıçların da gözüne "baş
parmağını" dürteceğini, yani yargı eski tu-
tumunda ısrarcı   olursa, Başbakan Erdo-
ğan'ın sürekli yaptığı gibi basın önüne biz-
zat  çıkıp,  hakimleri  hedef alacak şekilde
"höyküreceğini", bu tehditler karşısın da za-
ten  hiçbir bağımsızlığı olmayan yargının,
kuyruğunu bacaklarının arasına kıstırıp daha
da sünepeleşeceğini de artık tecrübelerimizle
biliyoruz. Yani, AKP iktidarı "tıkanan yar-
gının önünü açıyorum, işçiyi mağduri-
yetten kurtarıyorum" görüntüsü altında ,
aslen  sermaye lehine  emekçilere  bir dar-
be daha vurmuş olacak. Yargının paralı hale
getirilmesi, Torba yasaları, Taşeronlaş-
tırma yasaları ve benzeri bütün düzenle-
meler ile AKP  işveren lehine olan süreci fü-
tursuzca işletiyor. Bu gibi yasal düzenlemeler
ile  AKP iktidarı işbirlikçi oligarşinin hiz-
metkarı olduğunu gösteriyor. Yoksulu daha
yoksul zengini daha zengin ederek   ait ol-
duğu sınıfın çıkarlarına hizmet ediyor. Sen-
dikalar ise yazılı açıklamaların dışında yap-
tıkları bir şey yok. Çaresizce izlemeye de-
vam ediyor. AB'den,  İLO düzenlemelerin-
den, uluslararası yargıdan ya da hükümetin
masasına oturabilme şansından  medet umu-
yor. 

İşçiler; AKP her gün yeni bir hakkımızı
gasp ediyor. Ve bunu yaparken hiç kimseyi
muhatap almadan yapıyor. AKP’nin bu sal-
dırlarına karşı birleşmekten ve direnmekten
başka çözüm yoktur... AKP iktidarı bugüne
kadar hiç bir ciddi direnişle karşılaşmıyor.
AKP’nin pervasızlığı bunun için. Bedeller
ödeyerek kazandığımız hakları ancak yine
bedeller ödeyerek koruyabiliriz. 

AKP Faşizmine Boyun
Eğmeyeceğiz 

Taksim'den Vazgeçmeyeceğiz
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"Daha onlarca hasta tutsak var. Siz-
lerden isteğim onlara yaşam hakkı ta-
nıyın, onlar yaşasın. Onlar için geç ol-
madan ellerinizi uzatın, kollarınızı uza-
tın. Onlar için geç olmadan vicdanınızı
uzatın. Hadi ben de sizinle berabe-
rim."

Güler Zere, şehitliğinden önce ay-
dınlara hitaben ve aslında tüm devrimci
demokratlara yazdığı vasiyetinde böyle
seslenmişti. Tıpkı yoldaşlarının onu
zulmün elinden almak için sahiplendiği
gibi.

Halkımız onu kanser hastası dev-
rimci tutsak olarak tanıdı. Oligarşi
onu tahliye etmemek için kendi ya-
salarını bile çiğnedi, her yönteme
başvurdu.

TAYAD'lı Aileler ve devrimciler
Güler Zere ve onun gibi tecrit hücre-
lerinde katledilmek istenen tüm tut-
sakları özgürlüğüne kavuşturmak için
bir kampanya başlattı. Fiilen 12 Hazi-
ran'da TAYAD'lı Aileler’in Balcalı
(Adana) Hastanesi önündeki eylemle-
riyle kampanya başlamıştı. "Güler Ze-
re'ye Özgürlük" mücadelesi, 12 Hazi-
ran'dan 6 Kasım'a kadar yaklaşık 5
ay sürdü. Yani 148 gün...

148 gün boyunca her anı direniş
olan eylemler günden güne kitleselle-
şiyordu. Dersim dağlarında gerilla olan
Güler Zere'nin serbest bırakılmasını
talep etmek artık meşruydu. Kitlesel
eylemlere katılan binler arasında silahlı
mücadele hakkında hiçbir şey bilmeyen,
hatta karşı olanlar bile vardı. Fakat
her ne olursa olsun bir insanın göz
göre göre katledilmesine izin vermeyen
binler bir araya geldi. Ülkemizin birçok
ilinde cuma günleri yapılan "Güler
ZERE'ye Özgürlük, Hasta Tutsaklar
Serbest Bırakılsın!" eylemleri her ke-
simden insanın katılımıyla Güler Zere
serbest bırakıldıktan sonra da sürdü.
Çünkü zaferi kazanmanın, yoldaşını
zulmün elinden almanın inancı ve coş-
kusu mücadeleyi süreklileştirdi.

Böylesi bir süreç, Güler Zere'nin
Ağustos 2008'de Elbistan Hapishane-

si’nde diş ağrısı şi-
kayetiyle revire çık-
masıyla başladı. Fa-
kat 3 ay sonra has-
taneye sevk edildi.
Ve Şubat 2009'da
Güler Zere'nin kan-
ser olduğu teşhisi
kondu. Mart ayında avukatların baş-
vurusuyla tahliye talebinde bulunuldu,
fakat tahliye edilmedi ve hastalığı gün
gün ilerledi.

12 Haziran 2009'da TAYAD'lılar
Adana Çukurova Üniversitesi Balcalı
Hastanesi önünde sürekli hale gelecek
eylemleri başlattı. 22 Haziran'da Çu-
kurova Üniversitesi Adli Tıp Ana
Bilim Dalı Başkanlığı, Güler Zere'nin

cezasının infazının ertelenmesi ge-
rektiği yönünde rapor hazırlamak
zorunda kaldı. Ama katil devlet bu
rapora uymadı. Temmuz ayında Ada-
na'dan İstanbul Adli Tıp Kurumu’na
getirildi ve infazının hastanede devam
edilmesi yönünde karar verildi. 10
Temmuz 2009'da Balcalı Hastanesi
önünde içerisinde Güler Zere'nin aile-
sinin de bulunduğu bir grup TAYAD'lı
aile, oturma eylemi başlattı. Ve bu ey-
lemlerini Güler Zere tahliye edilinceye
kadar sürdüreceklerini açıkladılar.

Halk Cephesi "Güler'in sesini duy-
mayan hiç kimse kalmayacak" diyerek
ülkenin dört bir yanında "Güler Zere'ye
Özgürlük Hasta Tutsaklar Serbest Bıra-
kılsın!" kampanyasını büyüttü. Bu kam-
panya sürecinde daha büyük pankartlar
yüksek apartmanlara, köprülere; sendika
ve dernek binalarına asıldı. Televizyon,
radyo ve gazetelerle, haberlerinde yer
verilmesi için ısrarlı ve kararlı görüşmeler
yapıldı. Aydınlar ve devrimci demokratlar
bu konuda duyarlı olunmaya çağrıldı.
Güler Zere'yi duymayan kalmayacaktı.
Yoldaşlarının şiarı bu idi. Ve bu şiar
doğrultusunda tüm yaratıcılıklarını kul-
lanarak Güler'in sesi olmak için canla
başla çalışıyordu yoldaşları. Belli bir

kitleselliğin yakalandığı Taksim cuma
akşamları yürüyüşlerine 30 Temmuz
2009'da başlandı ve dalga dalga ya-
yılan eylemler bir çok şehirde sürek-
lileşti. 10 Ağusos 2009'da yeni bir ka-
rarla, İstanbul Adli Tıp önünde Öz-
gürlük Nöbetine başlandı. 

Bu süreçte onkologların tahliye ka-
rarına rağmen tahliye edilmeyen Güler
Zere'nin hastalığı akciğerlerine sıçradı.

Artık geri dönüşü olmayan bir aşa-
maya giren hastalık sürecinde İstanbul
Tabip Odası Güler Zere'ye "Veda-
laşma ve huzur hakkı" verilmesi
gerektiğini söyledi. Bu dönemde Güler
Zere eylemleri Avrupa'nın birçok ül-
kesine yayılmıştı. Bu kararlılık, ısrar
karşısında AKP iktidarı daha fazla

sürdüremedi. 6 Kasım 2009'da tahliye
edildi Güler Zere. Tedavisine devam
etmek için 7 Kasım'da İstanbul'a,
yoldaşlarının yanına getirilen Güler,
7 Mayıs 2010 tarihine kadar yaşatı-
labildi ve bu tarihte şehit düştü.

"Güler ZERE'ye Özgürlük" kam-
panyası, "Hasta Tutsaklara Özgürlük"
kampanyası olarak devam etti. 

Bizler biliyorduk ki, tarihimizde "ya-
pacağız" deyip de yapamadığımız hiçbir
şey yoktur. Zaferi teslim olmayanlar ka-
zanacak, bunu biliyoruz. Güler Zere
hiçbir zaman teslim olmadı düşmana.
Hiçbir zaman af dilemedi, kimsenin onu
affetmesini beklemedi, istemedi. Hasta
tutsakların affedilmesini değil özgür-
lüklerine kavuşmasını istedik, istiyoruz.
Çünkü biliyoruz ki bu en temel insani
haklardandır ve meşrudur.

Güler Zere tıbbi olarak kanserden
öldü. Ancak bu bir sonuçtu. Bu sonucu
yaratan ise hapishaneleri tutsaklar için
bir işkencehaneye dönüştüren tecrit
politikasıydı. 

Bugün Güler Zere için yürüttü-
ğümüz mücadeleyi, Hasta tutsak
Mete Diş nezdinde tüm hasta tut-
saklar için sürdürmeye devam edi-
yoruz.

GÜNÜMÜZÜ AYDINLATAN

Hasta Tutsak Güler
Zere’yi Zulmün

Elinden Çekip Aldık!
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcıları
2 Mayıs 2013 tarihinden itibaren İs-
tanbul Adliyesi önünde basın açık-
laması yapılmasını yasakladıklarını
duyurdular. Hatırlanırsa 1 Mayıs
günü AKP iktidarı Taksim Meydanı’nı
yasaklamak adına tüm İstanbul’da
sıkıyönetim ilan etti.  Emekçi halkı-
mızın kanla kazandığı Taksim Mey-
danı’na çıkmasını engellemek için
can almak pahasına saldırdılar. Taksim
meydanında 1 Mayıs’ın çoşkulu kut-
lanabileceğini kanıtlanmamıza rağ-
men çukurları korumak bahanesiyle
alanı kapattılar. Meydanlarda eylem
yapılmasının yasaklanmasının üzerine
hemen ertesi gün adliye önünde basın
açıklanmalarının yasaklanmasını hu-
kuki bir gerekçeyle açıklayamazlar
herhalde. Ani bir şekilde yasakların
yürürlüğe sokulması Yargının da si-
yasi davrandığı ve keyfiyete bağlı
olarak kararlarını değiştirdiğini gös-
termez mi? Öyle tabi, yargının ne
olduğu, kime hizmet ettiği kimsenin
tereddüte düşmeyeceği kadar açık.

Yargının bağımsız olduğunu ve
yasalara dayanarak hareket ettiğini,

bu nedenle herkesin yasalara saygılı
davranmasını söylüyor ve bekliyorlar
halktan. Biz de soruyoruz. Sizin ka-
rarlarınıza halk neden  saygı duysun.
Biz Bertolt Brecht’in hakime verdiği
cevabı verelim.  "(Hakime) Sana
hürmetim yok artık. Bıçağını keyfince
sallayan bir hayduda, bir kanlı katile
hürmetim neyse sana da daha fazla
değil" Ve soralım ? Yasaları kim
ihlal ediyor acaba. Onlara uymakla
yükümlü olanlar mı, onlar adına ha-
reket ettiğini söyleyenler mi? 2 Mayıs
gününe kadar adliye önünde basın
açıklaması yapar iken birden ne oldu?
Hangi gerekçe ile basın açıklaması
hakkı yasaklandı? 2 Mayıs gününe
kadar geçerli olan  yasalarınız mı
değişti de kimsenin haberi olmadı?
Anayasayı ihlal ve ilga mı ettiniz.
Yasa bunu gerektiriyor, yasayı uy-
guluyoruz diyemezsiniz herhalde.
Bu kadar basitleşemez, komik duruma
düşemezsiniz. Ama hayır, faşizm
mantık ilkelerini terk etmemizi, soru
sormadan, sorgulamadan kabulümüzü
bekler.  Çok beklersiniz. 

Aklınızdan çıkmışsa size yasaları

hatırlatalım, halkın haklarını bilme-
diğini sanıyorsanız aldanıyorsunuz.
Kim bilir,  AKP talimatı ile çalışmaya
başladığınıza göre yasaları unutmuş
olabilirsiniz. Sizin unuttuğunuz gibi
halk halklarını unutmaz, çünkü o
haklar can ve kan pahasına kazanıl-
mıştır. Unutmaz,  sizin keyfiyetinize
terk edecek kadar sıradanlaşıp  ya-
sakları kabul etmez. 

Düşünceyi açıklama ve yayma
hürriyeti anayasanın 25 ve 26 ncı
maddelerinde düzenlenmiştir. Yasada
basın açıklamalarının yapılması için
bir zaman ve yer sınırlaması yoktur.
Bu nedenle her yerde, istenildiği za-
man  basın açıklaması yapılması
mümkündür. 

Buna ilave olarak Anayasanın 13.
maddesinde temel hak ve hürriyetlerin
özlerine dokunulmaksızın yalnızca
Anayasanın ilgili maddelerinde be-
lirtilen sebeplere bağlı olarak ve
ancak kanunla sınırlandırılabileceği
öngörülmektedir. Bu hüküm, düşün-
ceyi açıklama ve yayma hürriyeti
konusunda bir düzenleme yapılacaksa
bunun yasa ile olması gerektiğini,
sadece biçimsel bir değişiklik yapı-
labileceğini ve hakkın özüne doku-
nacak her türlü düzenlemenin ana-
yasaya aykırı olacağını anlatır. Özetle
bu hakkı ortadan kaldıramaz, etkisiz
hale getiremezsiniz. 

Anayasanın 90. maddesine göre
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi-
nin(AİHS) maddeleri iç hukukta yer
alan kanunlardan üstün niteliktedir.
Devlet AİHS’te yer alan hakları ihlal
etmeyeceğini  kabul etmiştir. AHİS’in
10. maddesi İfade Özgürlüğünü, 11.
Maddesi, Örgütlenme Özgürlügünü
tanımıştır. Olaganüstü bir durum ol-
madıkça bu  hakkın sınırlanamayacağı
belirtmiştir. 

Dolayısıyla yasalar adliye önünde

ADLİYE ÖNÜNDE EYLEMİN YASAKLANMASI TOPLANTI, GÖSTERİ VE
İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNÜN GASBIDIR!

Adliye Önünde Eylem Yapmayı
Yasaklayanlar Suç İşliyor!
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basın açıklaması yapılmasına izin
verirken siz hangi hakla yasak geti-
riyor ve halka saldırıp suç işliyorsu-
nuz. Muhtemelen, her zaman öne
sürdükleri gibi  “2911 sayılı Toplantı
ve Gösteri Yürüyüşü Kanunu’na  ay-
kırı davranıyorsunuz” diyerek kanunu
kendinize göre yorumlayacaksınız. 

2911 Sayılı yasanın 3. maddesi
Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü için
izin gerekmediğini  yazar.  Madde
şöyledir: 

Madde 3- Herkes, önceden izin
almaksızın, bu kanun hükümlerine
göre silahsız ve saldırısız olarak ka-
nunların suç saymadığı belirli amaç-
larla toplantı ve gösteri yürüyüşü
düzenleme hakkına sahiptir.

İktidarın icracıları polisler ise iş-
lerine gelmiyorsa, eylemi yaptırmak
istemiyorlarsa 2911 Sayılı Kanunun
22. maddesine dayanarak kamu ku-
rumuna yakın yerlerde gösteri yapı-
lamayacağını söylerler. Oysa bu mad-
de AİHS’e aykırılığı nedeniyle ge-
çersizdir. Çünkü AİHS ile 2911 sayılı
yasa arasında çelişki varsa, 2911
sayılı yasa değil, AİHS uygulanma-
lıdır. Anayasa bunu emrediyor. Şiddet
içermedikçe her yerde toplantı ve
gösteri yürüyüşü yapılabilir. 

Basın açıklamaları, gösteri ve top-
lantılar kamuoyu oluşturmak amacıyla
yapılır ve elbette eylem yapanlar ka-
muoyunun dikkatini çekecek tarzda
yapıldığında yasaya aykırılık oluş-
turmayacaktır.  Polis güvenliği bahane
ederek  yapılacak eylemleri engelle-
diğinde  ve eylemlere saldırdığında
suç işler. 2911 Sayılı Kanunun 29.
ve 30. maddeleri toplantı ve yürü-
yüşleri engelleyenleri cezalandır-
maktadır. Kanun maddelerinide ya-
zalım ki, bilinsin. 

Toplantı veya yü-
rüyüşü engelleyenler

Madde 29 - Toplantı veya yürüyüş
yapılmasına engel olan veya deva-
mına imkan vermeyecek tertipler ile
toplantı veya yürüyüşü ihlal eden
kimse ... cezalandırılır. 

Huzur ve sükunu bozanlar

Madde 30 - Yapılmakta olan top-
lantı veya yürüyüşte huzur ve sükunu
bozmak maksadıyla tehdit veya ha-
karet veya saldırı veya mukavemette
bulunanlar.... cezalandırılır.

Bunun anlamı şudur ki, insanlar
haklarını kullandıklarında değil, polis
müdahale ettiğinde kanun ihlal edil-
miş oluyor. Kanunu polisler çiğniyor. 

Anayasayı, AHİS’i, 2911 Sayılı
yasayı  bir kenara bırakıp biz biraz
daha geri bir düzenlemeye, İçişleri
Bakanlığı’nın 11.06.2004 tarih 100
sayılı Genelgesine bakalım;  

“Sivil toplum örgütleri üyelerince
ya da kişilerce "basın açıklaması"
ve benzer adlar altında yapılacak
faaliyetlerde; tüzel kişiler için yönetim
ve denetim organlarının asil ve yedek
üye tamsayılarının beş katını, gerçek
kişiler için ise 2908 sayılı Dernekler
Kanunu’nda yönetim ve denetim or-
ganlarında öngörülen asgari asil ve
yedek üye tam sayısının beş katını
aşmayacak sayıda insanın açık ha-
vada, toplu veya ferdi olarak, araç
trafiğini engellemeden, çevreye zarar
vermeden, günlük hayatın doğal sey-
rini önemli ölçüde kesintiye uğrat-
madan ve şiddete başvurmadan, ko-
nusu suç teşkil etmemek koşulu ve
megafon veya sınırlı alanda ses du-
yulmasını sağlayan cihazlar ile bir
saati geçmemek üzere, düşünce ve
görüşlerini açıklamanın konusu ile
ilgili pankart-döviz açarak ve slogan
atarak kamuoyuna duyurmaya çalış-

ması, “Anayasamı-
zın 25 ve 26 ncı
maddelerinde dü-
zenlenen düşünce ve
kanaat hürriyeti ve
düşünceyi açıklama
ve yayma hürriye-
tinin kullanımı ola-
rak değerlendirile-
rek, 2911 sayılı Top-

lantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu
kapsamı dışında kabul edilecek ve
güvenlik güçleri şahıs ve mal emniyeti
ile kamu düzeninin korunmasını sağ-
layacaklardır” denilmektedir. 

Bu ne demektir.  

Adliyelerde dahil her yerde çev-
reye zarar vermeksizin, trafiği en-
gellemeden 100 küsür kişi her yerde
basın açıklaması yapabilir. Bu hak
hiç bir şekilde kısıtlanamaz. Bu dü-
zenleme 8 Mayıs 2013 tarihinde İs-
tanbul Adliyesi önünde açıklama
yapmak isteyen kişileri şiddetlice
saldıran polislerin ve bu emri veren
savcının kanunları ihlal ettiğini ortaya
koyar. 

Sonuç olarak, basın açıklaması
yapmak bir çok kanunda düzenlenmiş
önemli bir haktır. Yine toplantı ve
gösteri yürüyüşü yapmak için izin
gerekmiyor. 2911 sayılı kanun bir
sınırlama getirmiş ise de bu sınırlama
Türkiye’nin uymak zorunda kaldığı
uluslararası sözleşmeye aykırıdır.
Şiddet içermedikçe ve yaşamı ciddi
bir şekilde ihlal etmedikçe bu hak
sınırlanamaz. Bugüne kadar yapılan
tüm müdahaleler, engellemeler, sal-
dırılar kanuna göre değil, polis ve
iktidarın çıkarı neyi gerektiriyorsa
buna göre engelleniyor. Güvenliği
sağlamak yetkilerini bahane ederek
sürekli ama sürekli suç işliyor ve
kendilerinde yasak koyma hakkı gö-
rüyorlar. Devlet, polis, savcı hakla-
rımızı sınırlamak, engellemek ile
değil korumakla görevlidir. Adliye
önünde eylem yapmak isteyenler,
Taksim Meydanı’na çıkmak isteyenler
kendi haklarını savunuyor, direnişleri
ile devletin suç işleme özgürlüğü
bulunmadığını söylemiş oluyorlar.
Söylüyoruz. Haklı ve doğru olan bi-
ziz. Halkımızdır. 

Yürüyüş
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Ankara’da, 11 Mayıs günü Dev-
rimci KESK’li Tutsak Aileleri tara-
fından “Faşizme Karşı Demokrasi,
Keyfi Tutuklamalara Karşı Adalet
İstiyoruz” kampanyası çerçevesinde
eylem yapıldı. Yüksel Caddesi’nde
yapılan eylem 7. haftasına girdi. 30
kişinin katıldığı eylemde, tutsaklarının
resimlerinin taşındı ve “Komploları
Boşa Çıkartacağız, KESK’li Tutsaklar
Serbest Bırakılsın, KESK’li Tutsaklar
Onurumuzdur, Emekçiyiz Haklıyız
Kazanacağız” sloganları atıldı. Ey-
lemde, BES üyesi Seher TOKSOY,
Serpil TOKSOY ve SES üyesi Arzu
KOLUAÇIK’ın hapishaneden yazmış
oldukları ortak mektup okundu.

KESK'li Özgür Tutsaklara
Selam

Hatay'da 11 Mayıs günü KESK
Hatay Şubesi Antakya Mydonese
kafe önünde tutsak Hatay Eğitim
Sen Başkanı Ayhan ERKAL ve SES
Hatay Eski Şube Başkanı Ahmet
ARAS ile Örgütlenme Sekreteri Me-
rih Şanlı’nın serbest bırakılması için
oturma eylemi yaptı. Eylemde tutsak
KESK’lilerin resimlerinin olduğu bir
pankart taşındı. 

Basına bir açıklama yapan Yusuf
Mengilli KESK’lilerin emperyalizmin
sömürüsüne, Suriye’ye emperyalist

müdahaleye karşı oldukları, özlük
haklarını savundukları, iş güvence-
lerine sahip çıktıkları, bilimsel, de-
mokratik, anadilde eğitimi savun-
dukları için tutsak edildiğini ifade
etti.

60 kişinin katıldığı eylemde tut-
sakların anneleri, babaları, eşleri ve
çocukları da yerlerini aldı.

KESK’li Tutsak Aileleri, Kamu
Emekçileri Cepheliler ile Bes 1 Nolu
Şubenin ortak olarak düzenlediği ey-
lem 9. haftasında  gerçekleştirildi.

11 Mayıs günü saat 15.00’te Tak-
sim Meydanı’nda Yaklaşık 30 kişinin
katıldığı eylemde, basın açıklamasını
Bes 1 no’lu Şube yöneticisi okudu.
Açıklamada yapılan hukuksuzluğun
KESK’e ve sendikal mücadeleye ve
örgütlenme özgürlüğüne karşı yapıl-
dığı belirtildi bu baskıların KESK’i
ve KESK’in mücadelesini bitireme-
yeceği  belirtilerek, “Bizler parasız
eğitim ve parasız sağlık istemeye iş
güvenliğine sahip çıkmaya devam
edeceğiz” denildi. “KESK’li Tutsaklar
Onurumuzdur”, “Komploları Boşa
Çıkaracağız”, ”Devrimci Memurlar
Serbest Bırakılsın” sloganları atılarak
eylem bitirildi.

***

Yaşamı Özgürleştirmek İçin
Bedel Ödeyen Tüm Tutsak
Annelerimizin Anneler
Günü Kutlu Olsun!
Şubat ayında KESK’li memurlara

yönelik yapılan baskınlarda gözaltına
alınıp tutuklanan bütün memur an-
neler için Bakırköy Hapishanesi
önünde anneler günü kutlandı. 12
Mayıs günü KESK’li Tutsak Aileleri,
Bakırköy Kadın Kapalı Hapishanesi
önünde biraraya geldi. Kimisinin an-
nesi kimisinin ise çocuğuydu tutuklu
olan. Eylemde, “Bugün Anneler Günü
Sen Oradasın Ben Burada Devrimci
Anneler ve Çocukları Serbest Bıra-
kılsın” pankartı açıldı. KESK’li Tut-
sak Aileleri, hapishane kapısı önünden
içeriye seslerini duyurmak için ses
sistemleriyle haykırdılar. Yapılan ko-
nuşmalarda “Siz çocuklarımıza güzel
ve yeni bir dünya yaratmak için bu
mücadeleyi veriyorsunuz. Sonuna
kadar yanınızdayız” denildi.
“KESK’li Tutsaklar Serbest Bırakıl-
sın, Devrimci Anneler Serbest Bıra-
kılsın” sloganlarının atıldığı eylemde
türküler söylendi ve halaylar çekildi. 

İstanbul'da Şubat ayında KESK’li
memurlara yönelik yapılan baskın-
larda gözaltına alınıp tutuklanan
bütün memur anneler için 12 Mayıs
günü Bakırköy Hapishanesi önünde

Tutuklu Kamu Emekçileri Cepheli Memur
Aileleri: Haksız Tutuklamalara Karşı Adalet

İstiyoruz!
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anneler günü kutlandı.

KESK’li Tutsak Aileleri, Bakırköy
Kadın Kapalı Hapishanesi önünde
biraraya  geldi. Kimisinin annesi ki-
misinin ise çocuğuydu tutuklu olan.
Eylemde, “Bugün Anneler Günü Sen
Oradasın Ben Burada Devrimci An-
neler ve Çocukları Serbest Bırakılsın”
pankartı açıldı. KESK’li Tutsak Ai-
leleri, hapishane kapısı önünden içe-
riye seslerini duyurmak için ses sis-
temleriyle haykırdılar. Yapılan ko-
nuşmalarda “Siz çocuklarımıza güzel
ve yeni bir dünya yaratmak için bu
mücadeleyi veriyorsunuz. Sonuna
kadar yanınızdayız” denildi. “KESK’li
Tutsaklar Serbest Bırakılsın, Devrimci
Anneler Serbest Bırakılsın” slogan-
larının atıldığı eylemde türküler söy-
lendi ve halaylar çekildi.

Şehit ve Tutsak Annelerinin
Anneler Günü Kutlandı

12 Mayıs günü Mersin Halk Cep-
heliler şehit ve tutsak analarını ziyaret

ederek anneler gününü kutladı. Bedii
Cengiz’in annesinin yaşadığı Kazanlı
Beldesi’nden başlanarak tüm şehit
ve tutsak annelerine kırmızı karanfil
verildi ve ailelerle sohbet edildi.

Ankara'da TAYAD’lı
Aileler Anneler Gününde
Şehit ve Tutsak Ailelerini
Ziyaret Etti 

11 ve 12 Mayıs günlerinde, An-
kara'daki şehit ve tutsak aileleri zi-
yaret edildi.

Tutsaklardan Seçkin Aydoğan,
Sevgi Saymaz, Bülent Bağcı, Umut
Şener'in aileleri ve İbrahim Çuha-
dar'ın ailesi ziyaret edilerek, anneler
günü için karanfiller verildi. Ailelerle
sohbetler edildi.

Aileler, ziyaretlerine gelenleri,
evlatlarına duydukları sevgi ve bağ-
lılıkla karşıladılar. 

Anneler günü için şehit ve tutsak
ailelerinin dışında, yaşadığı sağlık

sorunlarından dolayı kimi TAYAD'lı
Aileler de ziyaret edilerek karanfiller
verildi.

Düzene Altarnatiftir Bizim
Kadınlarımız

10 Mayıs günü Elazığ Pir Sultan
Abdal Derneği’nde yoksulluğu en
derinden hisseden anneler için prog-
ram düzenlendi. Kutlama programına
kadının Alevilikteki yeri konuşularak
başlandı. Alevi dedesinin de katıldığı
kutlamada Alevilik üzerine sohbetler
edildi. Kadınlar yaşadıkları sorunların
yanı sıra kendilerinin sorunları ile
ilgili yapılan eylemlere etkinliklere
katılmak istediklerini ancak gerek
düzenin gerekse de eşlerinin izin
vermediğini anlattılar. Programa ka-
tılan bazı kadınlar ise kadının isterse
her yere gidebileceğini kadınlarında
düzenin dayattığı sınırları aşmak için
çaba harcamaları gerektiğini vurgu-
ladılar. Programda sohbetlerin yanı
sıra türküler ve deyişler söylendi.

Ankara’da, halk düşmanı AKP’nin halka reva gördüğü
baskıya karşı direnen devrimcilere yönelik tutuklamalara karşı
yapılan eylemlere bu hafta da devam edildi. 14 Mayıs günü
Adalet Bakanlığı karşısında bir araya gelen Halk Cepheliler
yaptıkları açıklamada Reyhanlı’da yaşanan katliamın sorum-
lusunun AKP iktidarı olduğunu anlattılar. Yapılan açıklamada
“… halk düşmanı AKP iktidarının tüm çabaları boşunadır. Tu-
tuklamalar, baskınlar hatta katliamlar ile yok etmeye çalıştığınız
devrimcileri asla yola getiremeyeceksiniz. Komplolar ile tu-
tuklanan arkadaşlarımız serbest bırakana kadar bizler burada,
Suriye ve Orta Doğu halklarına yönelik işgal ve katliamlar
bitene kadar halkların yanında, Anadolu’nun her karışında
halka yapılan zulmün karşısında olacağız. Çünkü biz halkız,
milyonlarız, teslim olmayacağız ve kazanacağız” denildi.

Eylemde “Komploları Boşa Çıkartacağız, Kahrolsun Faşizm
Yaşasın Mücadelemiz, Katil AKP Halka Hesap Verecek, Halkız
Haklıyız Kazanacağız” sloganları atıldı.

Kırıklar 2 Nolu F Tipi Hapishanesi’nde 8
Mayıs günü saat 13.00 sıralarında, keyfi idari
cezalara karşı kapı dövme eylemi yapan özgür
tutsaklardan Mert Toka, Gökhan Çoban ve
Binali Çelik'e saldırıldı. 25 gardiyan özgür tut-
sakların hücrelerini basıp onları havalandırmaya
çıkarıp tekme tokat işkence yaptılar. Daha sonra
hücrelerine geri götürülen Özgür Tutsaklar kapı
dövme eylemine devam edince gardiyanlar
tekrar hücrelerini basarak merdivenlerde sü-
rüklendiler. Açık görüşe çıkan tutsakların vü-
cutlarında darp izi, morluk ve şişlik bulunduğu
görüldü. Özgür Tutsaklara yapılan bu saldırıların
arkasında Kırıklar 2 Nolu F Tipi Hapishanesi
Müdürü Necmi Üçler yer alıyor. 

Komploları Boşa Çıkartacağız Kırıklar’da Devrimci
Tutsaklara Saldırı

Yürüyüş
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Yalanların üstü yine yalanla... ya-
lanların yetmediği yerde baskı, zor,
gözdağıyla örtülmeye çalışılıyor.

Halkın sağlığı, topraklarımız;
AKP'nin yoğun çabalarıyla tekellere
peşkeş çekiliyor, dönüşümü olmayan
zararlar veriliyor.

Geçtiğimiz günlerde Mersin Li-
manı’nda ortaya çıkan, ABD'de üre-
tilen GDO'lu 21 ton pirincin ithal
edilmesi ile bu halk sağlığına zararlı
GDO'lu ürünlerin midemize kadar
girdiğini öğrendik.

Mersin Limanı’nda 22 Nisan'da
ele geçirilen üç büyük tekele ait ithal
pirinçte GDO tespit edilmiş ve İTÜ
(İstanbul Teknik Üniversitesi) tara-
fından yapılan laboratuvar incelen-
meleri sonucunda GDO'lu olduğu
kesinleşmişti. Bu üç tekel GDO'suz
raporu almak için 25 bin dolar ilgili
kurumlara rüşvet vermeye kalkmış
ve bunların da telefon dinlemelerine
takıldığı basında haber olmuştu. 

Tartışmalar sürerken her işte ol-
duğu gibi Başbakan Erdoğan bu işe
de el attı ve nitekim sorun çözüldü(!) 

Nasıl mı?

Erdoğan Kızılcahamam'da AKP'nin
20. İstişare toplantısında yaptığı ko-
nuşmada “işadamları mağdur olu-
yor” diye Gıda ve Tarım Bakanı
Mehti Eker'e azarı basınca her şey
tersine dönüverdi. 

Mehdi eker de bu azar üzerine
“pirinçle ilgili kamuoyunda yer alan
bir üniversite labaratuarda bir toz-
lanma veya bulaşmadan kaynakla-
nan yanlış bir teşhis var. O labora-
tuarda bir tozlanma veya bulaşma-
dan kaynaklı, o da pirinçle ilgili
değildi. Orada yanlışlık var” diye
açıklama yaptı. 

Bu açıklama üzerine “olağan” sü-
reç hızla işlemeye başladı. 

Daha önce bozuk sütü bel-
geleyen laboratuarların nasıl
kapatılmasına kadar giden bir
süreç işlemişse burada da ben-
zer bir süreç işledi. 

Raporu verenler İTÜ Mo-
leküler Biyoloji-Genetik ve
Biyoteknoloji Araştırma Mer-
kezi’ndeki bilim adamları
AKP’nin emriyle açığa alındı.
Haklarında  soruşturma başla-
tıldı.

Bununla da yetinmeyen
İTÜ rektörlüğü, AKP’nin emriyle;
“Raporların incelenmesi için rek-
törlüğümüz tarafından kurulan ko-
misyon, süreçte usul ve deneysel
kurgu hataları olduğunu saptamış-
tır" diyerek raporu geri çekti. 

İTÜ rektörlüğünün raporu geri
çekmesinden Bakan Eker oldukça
memnun oldu. İTÜ'ye dayandırılan
bir rapora binaen “Türkiye GDO
Cennetine döndü, GDO'lu pirinç
oldu” gibi çok haksız ve çok yanlış
bilgilerle kamuoyunun kafasının ka-
rıştırıldığını belirtti. Eker, "Bununla
hem Türkiye'deki üreticilere, hem
tüketicilere, hem kişi ve kuruluşlara
zarar verdiler. Sanki denetim ya-
pılmıyormuş, sanki Türkiye'de mev-
zuat uygulanmıyormuş gibi son de-
rece yanlış ve haksız ithamlarla ku-
rumların itibarını düşürmeye kal-
kıştılar” diyerek halkın sağlığının
hiçbir öneminin olmadığını, her şeyin
tekellerin çıkarları için olduğunu,
her şeyin kar-zarar hesabı olduğunu
bir kez daha gösterdi. 

Halk Aptal Yerine 
Konuyor!

Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati
Yazıcı,  Mersin’de GDO’lu pirinç
tartışmalarıyla ilgili gelişmeleri de-

ğerlendirirken, “GDO’lu olarak üre-
tilen soya, mısır var ama pirinç yok.
Kaldı ki burada söz konusu olan
çeltik. Henüz kabuğundan ayrılma-
mış olan çeltik. Bulaşma olabilir.
O da yargıda devam ediyor. Yargı
süreciyle ilgili bir şey söylemem
mümkün değil ama pirincinizi yi-
yebilirsiniz. Hele hele kilo sorununuz
yoksa tereyağıyla pişirip yemenizi
tavsiye ederim” açıklamasını yap-
mıştı. 

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı
Mehdi Eker ise dünyada ticarete
konu GDO’lu pirinç üretimi olma-
dığını belirterek, “Vatandaşlarımızın
kafasını karıştırmaya, üreticilerimize
zarar vermeye hiç kimsenin hakkı
yoktur. Dünyada ticarete konu
GDO’lu pirinç üretimi söz konusu
değil” demişti.

GDO'dan sanki bulaşabilen bir
çamurmuş, tozmuş gibi sözederek
halkla alay eden AKP, dünyada üre-
tilmiyorsa bu GDO'lu pirinçlerin ne-
reden çıktığını, nasıl ve neden aldı-
ğımızın açıklamasını yapabilmek için
yine aynı yönteme yani yalana baş-
vurmuştu.

Yalanları karşısında ise yine stan-
dartlarını kendileri belirlediği bilimsel
raporlar  bile AKP yalan söylüyor,
bulaşıklık yoktur değil bir tane

Başbakan Talimat Verdi “İşadamları Mağdur
Oluyor" Diye; GDO’lu Pirinçler GDO’suz Oldu!

AKP, Tekellerin Çıkarları İçin
Halkı Zehirliyor!
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iki değişik “LLRice601 ABD kö-
kenli, Bt63 ise Çin kökenli üretimi
yasal olmayan GDO’lu prinç türleri
var” diyor

AKP’li bakanlar yaptıkları açık-
lamalarla halkı aptal yerine koyu-
yorlar. Nasıl olsa onların yaptıkları
açıklamanın üzerine kimsenin söz
söyleme hakkı yoktur. Kim çıkıp da
hayır öyle değil böyle diyecek. İşte
İTÜ’de “GDO'ludur” raporu veren-
lerin başına gelenler... 

AKP Yalan 
Söylemiyorsa; 
Açıklamalıdır!

- Tarım Bakanı Mehdi Eker “ha-
talı” dediği GDO raporunu hangi
verilere göre hatalı buldu. Hangi bi-
limsel araştırma sonrasında bu ra-
porlar “hatalı” çıktı diyor? 

- İTÜ Rektörlüğü, Moleküler Bi-
yoloji-Genetik ve Biyoteknoloji Araş-
tırma Merkezi’ndeki laboratuarlarında
yapılan hangi araştırmaları bu kadar
yakından inceledi, ilgilendi bugüne
kadar AKP iktidarı! Yalanın açığa
çıkmasından korkması değilse neden
bu raporu bu kadar yakından takip
ediyor!

-  İTÜ Rektörlüğü Laboratuarı
en azından hizmet ettiğiniz emper-
yalizmin belirlediği uluslararası stan-
dartlara uygun incelemeler yapmıyor
mu Ki yine siz resmi kurumların
standartlara uygun araştırmalar yap-
tığına, koşulların uygun olduğuna
ilişkin izinler vermediniz mi Yap-
mıyorsa neden izin verdiniz, şimdi
mi aklınıza geldi!

- Yine sizin bilimsel araştırmaları
sonucu ödüllendirdiğiniz genetikçi
Doç. Dr. Alper Tunga Akarsubaşı’yı

kimin emriyle neden İTÜ Rektörlüğü
açığa aldı, soruşturma başlattı? 

- Raporu vereni açığa alan, soruş-
turma başlatan ve raporu geri çeken
rektörlük tarafından oluşturulan ko-
misyon kimler tarafından, hangi özel-
likler dikkate alınarak oluşturuldu? 

- AKP iktidarı; bu olayda İTÜ
rektörlüğü ve oluşturulan komisyon
üyeleriyle başından beri hangi yazı-
lı-sözlü görüşmelerde bulundu?
Halka açıklamalıdır.

- İTÜ rektörlüğü ve komisyonun;
raporu geri çekmeye gerekçe gös-
terdiği “usul ve kurgusal hatalar”
nelerdir GDO araştırmaları yine
uluslararası kurumlar tarafından onay
verilen laboratuarlarca yine belirlenen
koşullarda incelenmiyor mu? Eğer
öyleyse İTÜ rektörlüğü laboratuarları
nasıl bu izin ve onayları aldı.

- Raporu hatalı bulan AKP tara-
fından yapılan “onlar da bugün, yarın
açıklamasını yapacaklar” sözleri son-
rasında İTÜ rektörlüğüne bağlı ko-
misyonun raporu çekmesi tesadüf
olmayacağına göre nedendir?

- GDO’lu raporun karşısına her-
hangi bir rapor koyamazken; raporu
veren öğretim görevlisini açığa alan,
soruşturma başlatan İTÜ rektörlüğü
ve AKP iktidarı benim söylediklerim
dışında açıklama yapanın hayatını
bitiririm, onu hiçbir yerde çalışamaz
hale getirim diyerek bundan sonrası
için de gözdağı vermiyorsa, ne ya-
pıyor?

Bu koşullarda bilimsel, bağımsız
bir araştırma yapmak mümkün mü-
dür? 

- AKP yine sorumlu bulundukları
bakanlık uzmanları tarafından belir-
lenen riskli ürün kapsamındaki çel-
tiğin riskli olduğunu ve ithal edilmesi

“risk grubu”nda olan ülkeleri bildiği
halde neden Amerika’dan ithal et-
miştir?

Sonuç olarak; Türkiye toprakları
ve iklimi gibi her türlü pirinç üretimi
konusunda dünya ortalamasının üze-
rinden olduğu halde neden bizim pi-
rinçlerimiz bize yetmez hale getiril-
miştir.

12 Eylül faşist darbesiyle çeltik-
pirinç üreticisi yüksek gümrük ver-
gilerine karşı korunması sağlanan
hakları geri alınıp korunmasız hale
getirilirken, Turgut Özal’ın başlattığı
“terbiyevi ithalat” politikasıyla darbe
sonrası Türkiye’nin yılda 130-150
milyon dolar karşılığı 200-300 bin
ton pirinç ithal eder hale getirildiğini
unutmuş değiliz.

Bugün de emperyalizmin bu po-
litikaları daha da pervasızlaşmış ola-
rak devam ediyor

GDO’lu pirinç gerçeğinin altında
yatan emperyalist tekeller tarafından
dayatılan ve işbirlikçi AKP iktidarı
eliyle sürdürülen politikalar sonucu;
topraklarımız zehirlenip verimsiz hale
getirilirken, yerli üreticilerimiz üre-
temez hale getirilirken emperyalist
tekeller yüksek karlar elde ediyorlar.

Emperyalist tekellerin ve işbir-
likçilerinin yüksek karı uğruna halk
zehirleniyor, geleceğimiz olan top-
raklar yok ediliyor.

Buna izin vermeyeceğiz..

Halkın yanında, gerçeğin gücüne
inanan her aydınımızı da bedelleri
ne olursa gerçeği savunmaya çağırı-
yoruz.

Ne soruşturmalar, ne açığa alma-
lar gerçekten daha güçlü, halkın ve
topraklarımızın geleceğinden daha
önemli olamaz.

Derneklerimiz Mücadelemizi
Yaşattığımız Ortak Bir Yaşamın
Savunulduğu Yerlerdir

12 Mayıs günü Ankara’da Dev-Genç’liler yeni der-
neklerinin açılışını yaptılar.

Dev-Genç’liler önce birlikte yemek yediler. Daha
sonra açılış konuşması yapıldı. Ardından Hasan Hüse-

yin’in “Nehirler Aka Aka” şiiri okundu. Ayrıca “Cepheliler
birken iki olmalıyız, bir adım öne çıkmalıyız” konulu
yazı okundu. Açılışta İdilcan Müzik Topluluğu ile
birlikte şarkılar, marşlar söylendi halaylar çekildi. Açılış
için yapılan pasta kesildi ve hep birlikte yendi. 

ANKARA GENÇLİK DERNEĞİ’NİN YENİ AD-
RESİ:

MEŞRUTİYET CADDESİ KONUR 2 SOKAK 
YUNUS APT. 36/5 KIZILAY/ANKARA 
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Faşizmin saldırıları karşısında
«ara yol» aramaya kalkmak yanıl-
gısına düşülmemelidir. Böyle bir
'yol' yoktur. «Padişahım Çok Yaşa
Sanatı» dışında başka bir sanata,
sanatçılığa izin verilmeyeceğine yö-
nelik adımlar göstere göstere atıl-
maktadır.

Tablo budur ve bu tabloya, karşı
koymayan hiç kimse «kendisi» ola-
rak bile kalmaz. Buna olanak tanın-
mayacağı, «Siz kimsiniz» sorusuyla,
gayet açık bir dille ilan edilmiştir.
Kastedilen, efendileri Amerikan em-
peryalizminin bütün dünya halklarına
«Ya benden yanasınız ya da düş-
manımsınız» yaklaşımıdır.

İstanbul Şehir Tiyatrosu'na yö-
nelik müdahale, esas olarak bu da-
yatmanın somut örneklerinden ol-
muştur. Elbette bu saldırganlık ses-
sizce karşılanmadı. 'Korkuya Karşı
Özgür Tiyatro' çıkışı ile bir ses ve-
rilmiştir. Bu kapsamda, çeşitli bira-
raya gelişlerin ardından sanat emek-
çileri, baskı ve tasfiye girişimlerine
karşı bir ilk olarak yedi gün yedi
gece süren bir Sanat Maratonu ger-
çekleştirdiler.

«Aydın Sanatçı Son Sözü Ka-
ranlığa Bırakmaz!» başlıklı yazı-
sında, İstanbul Şehir Tiyatrosu yö-
netmenlerinden Ragıp Yavuz, yaşa-
nan gelişmeleri şu satırlarıyla özet-
liyordu:

«... Sanat Maratonu daha önce
dünyanın hiçbir yerinde denenmemiş
bir örnekti. 6 günden uzun süre hiç
susmayacak bir sahne... Ve gerçek-
leşti... Yaklaşık 152 saat aralıksız
gösteri yapıldı... Koguş Gecesi, Dev-

let Tiyatrosu da ses verdiler Anka-
ra'dan, Kuğulu Park'tan ... Tıpkı
İŞTİSAN'ın Ankara Küçük Sahne
eyleminde meslektaşlarının yanında
olduğu gibi... Değerliydi... Yetmedi,
İzmir Dikili'de "Türkiye 6. Tiyatrolar
Buluşması"nda yanyana gelindi bir
hafta süreyle... Ardından, tiyatro ve
diğer sahne sanatları üzerindeki
baskı, yaptırım ve yasaklamalara
karşı ortak mücadele amacıyla 19
amatör, profesyonel ve ödenekli ti-
yatro meslek kuruluşu "Tiyatro Plat-
formu"nu oluşturdu ve 8-9 Eylül
2012 tarihlerinde Bursa'da «Dev-
let-Tiyatro» ilişkisi başlıklı bir ça-
lıştay düzenleme kararı aldı. Bunun
hemen öncesinde ise, Harbiye Açık
Hava Tiyatrosu'nda Grup Yorum
konserini dolduran binler tanık oldu.
"Şehir Tiyatroları Yok Edilemez"
şiarına... » (Tavır - Eylül, 2012 /
syf-10)

Elbette, faşizmin dayatıp halkın
ve dolayısıyla sanatçılarımızın içinde
yaygınlaştırmaya çalıştığı korkuya
karşı sanatımızı, sanatımızın özgür-
lüğünü savunmalıyız.

Elbette, 'Faşizme Karşı Omuz
Omuza' olmalıyız. Ama sadece bir
konser süresince değil, hayatın içinde
ve sanatımızla bu omuz omuzalığın
sürekliliğini sağlayarak... 

Faşizmin sanat alanına yönelik
saldırıları karşısında gelip geçici
tepkilere, kaçak güreşme ve ara yol
aramaya kalkmak deneyimlerinin
hüsranına tanık olan tiyatro emekçisi
Ragıp Yavuz, aynı yazısında tüm
bu deneyimlerin ışığında varılması
gereken sonucu, şu sözleriyle vur-

guluyordu:

«... İşçilerin, öğrencilerin, me-
murların, kısaca «derdi» olan kit-
lelerin mücadele yöntemleri neyse,
sanatçı da aynı yöntemlerle mücadele
içinde olmalı diye düşünüyorum...
Ve örgütlü bir şekilde... Ve örgütle-
rinin birlikteliğiyle... Ve seyircisini
çoşturan kitlelerle yanyana...» (Age-
Tavır, Eylül 2012)

Bir başka sanat emekçisi de şöyle
diyor: «... Faşizme karşı omuz omuza
verip sanatı savunmak yerine ses-
lerini çıkarmadan olup bitenlerin,
kendisine kötü davranmaların za-
manla unutulacağı fikrine kapılan
meslektaşlar bilmeliler ki, çözüm
bu değil. Çözüm her alanda her
türlü haksızlık ve sömürüye karşı
durmaktan geçer.» (Levent Üzüm-
cü- Tavır Aralık 2012 syf- 23)

Soru Şu: Nasıl
Başaracağız Bunu?  

İşte bu sorunun cevabı olarak,
sanat alanında 'Faşizme Karşı
Omuz Omuza' olmak için, örgüt-
lülüğümüzü yaratmak için, Sanat
Cephesi'ni inşa etmeye çağrıyoruz
bu ülkenin onurlu aydın sanatçıla-
rına.

Bu bir ihtiyaç mı? Hiç kuşku
yok ki, evet! O halde, bu yola ihtiyacı
giderecek zorunlu adımları omuz
omuza atarak, neyi nasıl yapacağı-
mızı birlikte şekillendirerek, yüzü-
müzü halka dönerek sanatımızı fa-
şizme karşı bir cephe olarak örgüt-
lememizi hiçbir şey engellememe-
lidir.

“Faşizme Karşı Omuz Omuza olmak için, örgütlülüğümüzü
yaratmak için, Sanat Cephesi'ni inşa etmeye  çağrıyoruz bu 

ülkenin onurlu aydın sanatçılarını...”

SANAT CEPHESİNİ GÜÇLENDİRELİM! - 2
HALK İÇİN OLMAYAN SANAT, 

ÖLÜ SANATTIR!
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Sanat Cephesi, sanatımızın - sa-
natçılarımızın gücünü açığa çıkar-
tacak adımları atarak kendisini de
inşa edecektir. Devrimci sanatçılar
örgütlenmenin öncüsü, örneği ve
çimentosu olacaklardır. Bu alanda
herşey devrimci, ilerici, aydın sa-
natçılarımızın emeğine, kararlılık
ve yaratıcılığına kalıyor.

Bu alanda deneylerimiz vardır.
Emperyalist Savaşa Son (1991)
Kamyon Atölye Sanatı (1997), Tec-
rite Karşı Sanatçılar (2006-2012),
öğretici ve neyi-nasıl yapmamız ge-
rektiği konsunda ufuk açıcı örnek-
lerdir. Yeri geldi, Tecrite Karşı Sa-
natçılar oluşumuyla tecrite karşı
mücadelenin önemli ve ses getiren
bir bileşeni olduk... F Tipi Film'i
kolektif bir çalışma tarzı ve daya-
nışmayla örgütledik...

Hepsi değerli, öğretici adımlardı.
Şimdi daha güçlü adımlar atabile-
ceğimiz Sanat Cephesi'ni omuz omu-
za geliştireceğiz. Sesimizi, sazımızı,
tualimizi, dansımızı, fotoğrafımızı,
kameramızı, oyunumuzu, heykeli-
mizi, sözümüzü... bir araya getirerek,
halk için sanatımızın örgütlü gücünü
açığa çıkartacağız. Bu ülkenin onur-
lu, aydın sanatçıları kuşatılmışlık
içinde güçsüz ve çaresiz olamazlar.
Yüzlerini halka dönüp örgütlendikçe
güçleri de açığa çıkacaktır.

Niçin örgütlenmemiz gerektiği,
nasıl bir düzende yaşadığımız ve
bu düzenin egemenlerinin sanat
emekçileri dahil, bütün emekçilere
nasıl baktığıyla doğrudan ilgilidir.

Burjuvazinin sanata nasıl baktı-
ğını, soyadı holding markası olan
tekelcilerden Oya Eczacıbaşı, iki
cümleyle ve sınıfsal tabiatına uygun
olarak öyle özetliyor: «Sanat işlet-
mesinin herhangi bir işletmeden
farkı yok aslında. Sadece ürün olarak
sanat yapıtları var.»

Vuslat Doğan Sabancı ise «Sanat
değerlidir» dedikten sonra, sanatın
değerinden ne anladıklarını gayet
ticari olarak anlatmış: «... kriz dö-
nemlerinde bile değerinden kay-
betmeyen 3,5 yıl önce yurtdışında
bir fuardan yatırım amacıyla değil,

beğendiğim, gözüme hoş görün-
düğü için aldığım çağdaş sanat
eserleri %25 değer kazandı.» (23
Kasım 2012 / Milliyet Gazetesi)

Burjuvazinin sanata meta gözüyle
baktığı açıktır. Sınıfsal bakış açıla-
rının gerçeğidir bu. Marks'ın «Bur-
juvazi, gölgesini satamadığı ağacı
keser» deyişine uygun bir sanat an-
layışları vardır. Sanat ağacının, kendi
çıkarlarına hizmet ettiği oranda mey-
ve vermesine izin verirler. Tersi du-
rumda ise, sanat ağacını kurutmaya
çalışılar. Dallarını kırıp kökünü ku-
rutmaya çalışırlar. Meyve vermesine,
çiçek açmasına engel olurlar. Sanatın
halkı düşünsel, kültürel açıdan güç-
lendirmesini istemezler.

Burjuvazinin sanat anlayışında;

1- Sanat, kar getirmesi istenen
bir metadır...

2- Sanat, burjuvalara prestij
sağlayacak apak bir süs ürünü-
dür.

3- Sanat, acı çeken halk için
bir tür oyalayıcı afyondur. Ger-
çekliği sorgulayan, anlatan, tar-
tışan değil, gerçekleri gözlerden
kesiveren bir araçtır.

Bu durum, sanatın ölümü ve çü-
rümesi anlamına gelir. Burjuvazi,
elini attığı her yerde yarattığı sonucu,
bu alanda da sanatı çürütüp sanatçıyı
yozlaştırarak somutlar.

Sanatın çürüyüp sanatçının yoz-
laşması demek, sanatın ve sanatçının
halktan kopukluğu demektir. Halk
için olmayan sanat, ölü sanattır.
Burjuva sanatındaki kokuşma, bu
yüzdendir. Çürüyen sınıfın sanatı
da çürümüştür.

Halkla bağı kopartılan sanatçı
ise, kaçınılmaz olarak düzenin çark-
larına boyun eğer.

Düzen, sanatçıların kendisine
kul, köle olmasını dayatır. Halk için
değil, piyasa yani düzen için üretime
geçen sanatçı da, ister istemez bu
çürümenin hem kurbanı hem de ya-
pıcısı olur. Sanatın çürümesi, sa-
natçılığın intiharıdır söz konusu
olan. Ki piyasa için üretim yapan
sanatçının yaratıcılığı, eş deyişle

sanatçılığı da ölür. «Sanat işletme-
sinin herhangi bir işletmeden farkı
yok aslında, sadece ürün olarak sa-
nat yapıtları var» diyenlerin hakim
olduğu sanat piyasasına «mal» ta-
şıyanların durumu bu olur.

Sanat emekçiliğinin ustalarından
olan Orhan Kemal, sanatın ve sa-
natçılığın nasıl olup olmamasına
dair şöyle diyor: «Söylediğimiz gibi
sanatı, halkın realitesini aksettirici
ve onun sosyal mücadelelerini des-
tekleyici bir fonksiyon sayan sanatçı,
karşılığında pek bir şey beklemeden
vazifesini yapıyor. Üst yanı ise,
halka sırtını dönmüş, çalakalem gi-
diyor. Onca sanat bir eğlendirme,
hoşça vakit geçirme vasıtasıdır. Bu
bakımdan memleketimizin sanatçıları
-yüzde bir miktar müstesna- görev-
lerini yapmıyor.» (Onurlu Aydın Bi-
yografileri - Syf: 136- Tavır Yayın-
ları)

Görevini yapanlar da oldu elbette
her zaman. Yılmaz Güney onlar-
dandır ve o da şöyle der: «Aslında
sanatçı halkın içindeki kişidir: Ah-
met'tir, Mehmet'tir, Süleyman'dır.
Yani sanatçı kendi gerçeğini yan-
sıtmalıdır. Geçmiş yüzyıllarda Ka-
racaoğlan, Pir Sultan Abdal, Yunus
Emre gibi bir çok halk ozanı halkın
içinde, halkın gerçeğiyle yaşamıştır.
(...) Sinema sanatçısı da Karaca-
oğlan, Yunus Emre gibi nesiller
boyu yaşayabilmek için halkını, yani
kendisini tanımalıdır.» (Age -Syf:
160)

"Hayır!" diyor burjuvazi: Yunus
Emre gibi olmayın, Halka yabancı-
laşın. Halktan koptukça iyice yal-
nızlaşın, Köklerinizden kopun ki
düzenin  rüzgarında savrulun...

Piyasa için, düzen için değil,
halk için yapılan sanat yaratıcılığın
kaynağıdır. Şair Pablo Neruda'nın
«Sanatçı, her şeyden önce yaşadığı
toplumun sorunlarına, giderek tüm
dünyaya karşı sorumludur» derken
vurguladığı sorumluluk bilinci, sa-
natçının ufkunu açıp yaratıcılığını
güçlendirir.

Pablo Neruda gibi, Neşet Ertaş'ın
saz arkadaşlarından 82 yaşındaki
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Halk Cepheliler kanser hastası devrimci
tutsak Mete Diş’in zulmün hücrelerinden
çıkıp, tedavisini yapabilmesi için çalışma-
larına devam ediyor. Mete Diş’in oturduğu
mahalle olan İstanbul Okmeydanı’da yapılan
eylemlere Anadolu’nun diğer şehirlerindeki
Halk Cephelilerin eylemleri de ekleniyor.
Halk Cepheliler “Gerekirse bir yoldaşımız
için Türkiye’yi ayağa kaldırırız” cüretiyle,
Mete Diş’i zulmün elinden almaya kararlı.

Dersim: 11 Mayıs günü Yer Altı Çar-
şısında bir araya gelen Halk Cepheliler
“Kanser Hastası Tutsak Mete Diş Serbest
Bırakılsın” yazan ve Mete Diş’in resminin
olduğu pankartı açarak, “Hasta Tutsaklar
Serbest Bırakılsın, Kanser Hastası Mete
Diş Serbest Bırakılsın, Devrimci Tutsaklar
Onurumuzdur, Kahrolsun Faşizm Yaşasın
Mücadelemiz, Halkız Haklıyız Kazanacağız”
sloganlarını attılar.

Mete Diş’in tıpkı Güler Zere gibi ölüm
noktasına gelmesinin beklendiği belirtilen
eylemde, “Yargılanmasının tutuksuz devam
etmesinin koşulu varken yine göz göre göre
bütün dünyanın gözü önünde katledilmeye
çalışılmaktadır” denildi. Umut Ayata tara-
fından yapılan açıklamada, AKP iktidarının
hasta tutsaklar üzerinden, kendisine muhalif
kesimleri “Sizin de sonunuz böyle olur”
mesajı vermeye çalıştığı ifade edildi. 21 ki-
şinin katıldığı eyleme DHF de katılarak
destek verdi. 

Ankara: 10 Mayıs günü Halk Cephe-
liler kanser hastası tutsak Mete Diş' in
serbest bırakılarak, tedavisinin dışarıda sağ-
lıklı bir şekilde yapılabilmesi için AKP il
binası önünde eylem yaptı. Eylemde, Mete
Diş’in 19 Aralık katliamını protesto ettiği,
pankart astığı için AKP iktidarı tarafından
ölüme mahkum edildiği vurgulandı. 7 Mayıs
günü Sincan Hapishanesi’nde hasta
tutsak İrfan Eskibağ’ın katledildiği

belirtilerek, “Mete Diş'in de hapishanede
katledilmesine izin vermeyeceğiz. İnsanlığın
vicdanı için; insanlık onuru için; adalet için;
her yerde “Mete Diş Serbest Bırakılsın”
diye haykıracağız!” denildi. Eylem, “Kah-
rolsun Faşizm Yaşasın Mücadelemiz, Tecrit
İşkencedir Tecrite Son” sloganları ile biti-
rildi.

Antalya: 12 Mayıs günü Kışlahan
Meydanı’ında eylem yapıldı. Eylemde Mete
Diş’in ve komplo ile tutuklanan devrimcilerin
serbest bırakılması istendi.

Mete Diş’in F Tiplerinin sağlıksız hüc-
relerinde kansere yakalandığı ve devlet ta-
rafından ölüme terk edilmeye çalışıldığı
vurgulandı. 

Bursa: 15 Mayıs günü yürüyüş ve
AKP il binası önünde eylem yapıldı. Fomara
Meydanı’nda toplanan TAYAD’lı Aileler
AKP Bursa il binasına yürüdüler. Eylemde
halka Mete Diş anlatıldı ve onun gün gün
tecrit hücrelerinde ölüme terk edilmesine
izin verilmeyeceği vurgulandı. Eyleme BDSP
de destek verdi.

Elazığ: Güler Zere’yi katleden devlet
Mete’de istediğine ulaşamayacak diyen Halk
Cepheliler Mete’nin direnişini selamladık-
larını ve onunla gurur duyduklarını dile ge-
tirdiler. Mete’ye, kazanacağız diye bitirilen
kartlar yollandı

İstanbul-İkitelli
Halk Cepheliler 12 Nisan günü İkitelli

Atatürk Mahal-
lesi’ne kanser
hastası tutsak
Mete Diş'in ser-
best bırakılması
için yazılama
yaptı. Yapılan
çalışmada 2 adet

''Kanser Hastası Devrimci Tutsak Mete Diş
Serbest Bırakılsın'' yazılaması yapıldı.

halk ozanı Hüseyin Çı-
rakman'da aynı sorum-
luluğu vurgular:

«... Bir ozan niçin
yazar? Haksızlık oluyor
mu? Olmasın diye ya-
zar, Baskı oluyor mu?
Olmasın diye yazar,
Halkın insanca yaşa-
masını ister. Birliği, be-
raberliği ister. Eskiden
beri böyleydi. Seyit Ne-
simi, Fuzuli, Yemini,
Barani ... Buna benzer
bir sürü ozan var. Hep
böyle yapmışlar, halkın
dertlerini savunmuşlar,
kendileri dert sahibi ol-
muşlar.» (Tavır- Ekim,
Kasım 2012)

Dünyaca ünlü halk
sanatçılarında P. Neru-
da ile ülkemizin  halk
ozanlarından H. Çırak-
man'ı aynı içerikte ko-
nuşturan, yüzlerinin
halka dönük olmasıdır.
Pablo Neruda'dan Yıl-
maz Güney'e Ruhi
Su'dan Picasso'ya us-
talarımızın bize öğret-
tiği, halkın sorunlarını
kendi sorunları görme
bilincidir. Bu  bir sa-
natçının görevidir. 

Sanat Cephesi, sa-
natı metalaştırıp ken-
dileri için «süs», halk
için «afyon» haline so-
karak bunun dışında-
kilere hayat hakkı ta-
nınmayan egemenlere
karşı, halk için sanatın
güçbirliğini yaratacak-
tır. Düzenin aforoz et-
meye kalktığı, ezdiği,
sömürdüğü, güvencesiz
bıraktığı sanat emek-
çilerinin güçbirliğinin
sağlayacaktır.

Sürecek
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Kanser Hastası Tutsak Mete Diş Serbest Bırakılsın
Mete Diş’in Her Yerde Sesi Olacağız!

Ankara



Devrimci olmak güçlü bir vatan ve
halk sevgisidir. Bunlar olmadan dev-
rimci olunamaz. Devrimcilerin bir ta-
raftarı olmakta güçlü bir vatan sev-
gisini gerektirir. Vatanını, dedelerinin
topraklarını, en sevdiklerinin mezar-
larının olduğu toprakları sevmek aynı
zamanda o vatan için mücadele eden-
leri sahiplenmektir.

Devrimciler dünyanın en soylu da-
marlarını temsil ediyor. Devrimciler
bizim köklerimizin, mezarlıklarımı-
zın, topraklarımızın sahipleridir. Bun-
lar için ölüyor, bunlar için dişleri ile
tırnakları ile mücadele ediyorlar.

Bizim yurdumuzun bağımsız ve
özgür olabilmesi için mücadele edi-
yorlar. Kendi memleketimizde yaşa-
mamız, Avrupa’da aşağılanmama-
mız, emeğimizin karşılığını alabil-
memiz için mücadele ediyorlar. Bu
yüzden yüzümüz mücadelemize dö-
nük olmalıdır. Alişan’ın da dediği gibi;
nihai kurtuluşumuz vatanımızın ba-
ğımsızlığındadır.

Alişan’ın sesine, yazdıklarına ku-
lak verelim bir de. Onun çağrısı in-
sanlarımızın diri diri yakılmasına
sessiz kalmama çağrısıdır. İnsanları-
mızın emeklerine sahip çıkma çağrı-
sıdır. Halkımızın kültürüne değerle-
rine sahip çıkma çağrısıdır.

*** 

Ne demiş Alişan son mektubunda;
"Avrupa’nın o bencil, yoz, her şeyin
maddiyatla ölçüldüğü, kapitalizmin
her şeyi kirlettiği ortamda bizim hal-
kımız bir şekilde değerlerine kültürüne
tutunarak yaşamaya, ayakta kalma-
ya çalışıyor. Bin türlü eziyete, aşa-
ğılanmaya, horlanmaya, ağır işlere
katlanarak kendilerine, çocukları-
na, akraba çevresine faydalı olmayan
bir gelecek hazırlamaya çalışıyor. Zor
olana katlanıyor. Nazi artıkları kara

kafalı diye diri diri yakıyor, katledi-
yor. Müslüman inancından olanları
ve Türkiyeli halkımızı birinci hedef
olarak önüne koyuyor. Suçlu, po-
tansiyel tehdit olarak görüyorlar.
Irkçı katilleri, suçluları yakalamadı-
ğı gibi yakalananların dosyaları kay-
bediliyor. Irkçılık ve yabancı düş-
manlığı Avrupa'da bir devlet politikası
olarak karşımıza çıkıyor. "

Alişan Avrupa'da yaşadığı sürece
halkın bu değerleri için mücadele etti.
Kapı kapı dolaştı ve onlara sahipsiz
olmadıklarını anlattı. Bizim de yap-
mamız gereken Alişan’ın bıraktığı
yerden devam etmek ve daha yuka-
rıya taşımaktır bu mücadeleyi. 

Alişan; "Yoldaşlarım; yıllarca be-
raber Cephe’yi büyütmeye çalıştık.
Yanı başımızdaki yoldaşlarımız tu-
tuklandı, hapsedildi. Bizler birer bi-
rer tehdit edildik. Çünkü biz onlara
göre, teröristtik ve emperyalistlerle

uzlaşmıyor, pazarlık yapmıyorduk.
Hala devrim, sosyalizm, Marksizm-
Leninizm diyorduk. Bunun için Av-
rupa'daki siyasi içerikli operasyonlar
ve tutuklamalar, davalar ve hapis-
hanelerdeki siyasi tutsakların en faz-
lası bizizdir, Cepheliler’dir. "

Evet Alişan'ın da dediği gibi, en
ağır bedelleri biz ödedik, ödemeye de-
vam ediyoruz. Ama eğer onurlu, na-
muslu yaşamanın yolu buysa, hiç
bir eyvallahımız yoktur Avrupa em-
peryalizmine. 

Bencillik yoktur zerre kadar bizim
kültürümüzde. Eğer girmişse de iç-
lerimize kadar bu kültür bize ait de-
ğildir, eğer girmişse evlerimize kadar
söküp atmak gerekir bu bize ait ol-
mayan pisliği içerimizden. Bu kapi-
talizme ait çürümüşlüğün gösterge-
sidir.

Bugün devrimcileri, vatanını, de-
ğerlerini sahiplenmek günüdür; ben-
cillik günü değil. Kendini düşünme
günü değil. “Bana değmeyen bin ya-
şasın diyenlere inanmayın” çünkü
gelir bulur o yılan bir gün mutlaka sizi
de. Alişan’a kulak verin! Dayanışmayı
büyütelim! Halkımızın olduğu her
alanda biz de olmalıyız! Kolektif ça-
lışmaları büyütelim! Komitelerimizi
çoğaltalım! Alişan'ın uğruna canını
verdiği bu halkın sorunlarına sahip çı-
kalım!

AVRUPA’dakiBİZ

“Yüzümüz Ülkemize Mücadelemize
Dönük Olmalıdır!

Bu Bizi Ayakta Tutacak, Oradaki Mücadelemizde
Bize Güç ve Güven Verecektir!”

Halk İçin Sanat
Almanya'nın Köln şehrinde bulunan Sanat Atölyesi’nde 9 Mayıs günü ilk

Sanat Atölyesi Şenliği yapıldı. Şenlik kursiyerlerin Atölye’de bugüne kadar
öğrendikleri şarkıların sunumuyla başladı.

Aileleri ile birlikte gelen kursiyerler, Sanat Atölyesi’nin sırf kursiyerler için
değil tanıdıklarını da getirebilecekleri büyük bir aile ortamı olduğu söylendiler.
Kursiyerlerden biri “Atölye benim ikinci evimdir” diyerek Sanat Atölyesi’nin
nasıl bir yer olduğunu anlattı. Kursiyerlerin aileleri büyük bir coşkuyla ço-
cuklarının böyle bir ortamda büyümesine sevindiklerini ifade ettiler.

70 kişinin katıldığı şenlik birlikte yenen yemeğin ardından sona erdirildi.

Alişan Şanlı
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NSU davasına 14 Mayıs günü
devam edildi. Adalet isteyen 9 insa-
nımız için değişen bir durum olmadı.
Yine mahkeme Zschape denilen Na-
zi'ye bir kahraman gibi davrandı.
Avukatlar yine piskolojik üstünlük
sağlamaya devam etti. Zschape yine
bir kibir ve pervasızlıkla yer aldı
mahkemede.

Halkımız şunu asla unutmayın!
Biz bunu yüzyıllardır gelen Anadolu
geleneklerinden öğrendik. 

Nerede bir kibirlilik görürseniz al-
tında bir zavallılık arayın. Bir suç ara-
yın. Normal kendine güvenen, hak-
lılığına güvenen bir insan dağları
ben yarattım havasıyla dolaşmaz,
kendini olduğundan farklı göster-
mez. 

Bir suçun perdesidir o kibir.
Zschape'nin avukatları anlaşılan ka-
tile  bir kibir ile gir salona demişler..
Amaçları psikolojik üstünlük sağla-
mak.

Bu yüzden Zschape'nin bütün ha-
reketleri avukatların denetimi altında
gerçekleşiyor. Saçının boyasına, gi-
yinişine mahkemede çiğnenen cikle-
te, gülücüklere kadar hepsi düşünül-
müş ve planlanmış. Ama kimi kan-
dırabilirler, ancak kendileri gibi olan
ırkçıları, milliyetçileri. 

Siz psikolojik üstünlük sağlaya-
mazsınız. Psikolojik üstünlük biz-
dedir, siz bir zavallısınız. 

Koşullar belirler her şeyi, Zschape
denilen Nazi sen bu katliamları yaptın
mı? 10 insanı 7 yıl boyunca tek bir si-
lahla sadece Türkiyeli ve Yunan olduğu
için öldürdün mü? Köln'de  bulunan
Türkiyelilerin caddesi olan Keup Cad-
desi’ne bomba koydun mu? İnsanla-
rımızı diri diri yaktın mı? Evet sen bu
suçların  hepsini işledin. Bu yüzden
psikolojik üstünlük sağlayamazsın.
Sen bu suçları işledin. Bu yüzden
kuzu postuna bürünmek, kibirli hava-
lar takınman hiç bir şeyi değiştirmez. 

Psikolojik üstünlük demek haklı-
lıktır, meşruluktur. Haklı olan kan kus-
turduğunuz 10 insanımızın ailesidir.
Meşru olan Üç buçuk milyon halkı-
mızın size olan nefreti ve öfkesidir. 

Mahkemede bir oyun oynanıyor.
Bu mahkeme böyle sürdüğü müd-
detçe  hiçbir şekilde adalet çıkmaya-
caktır o salondan. 

6 Mayıs günü mahkemenin önün-
de eylemi gerçekleştiren 2 Anadolu
Gençlik üyesi şöyle söylemiş mah-
kemeden beklentilerini;  "Bu kadın bi-
zim insanımızı öldürüyor otelde ya-
şatıyorlar gibi hapishanede bakılıyor.
NEREDE O ZAMAN ADALET?"

Adalet istemek için oraya giden bu
gençlerimiz  aslında hiç bir şekilde
adaletin işlemediğini anlatmışlar. Al-
man devletinin iki yüzlü politikasını
yere seriyorlar. Devrimcileri tecrit et,
elinde hiç bir delil yokken tutukla. De-
mokratik faliyetlerinden ve düşün-
cesinden dolayı 4 yıl tecritde tut.
Çok açık bir şekilde eğer düşüncele-
rinden vazgeçmezsen daha ağır ce-
zalar vermekle  teh-
ditlerini savunur
duruma geliyorlar.
Sonra adaletden
bahset! 

Zschape'nin ha-
pishanede bir kah-
raman, bir popstar
gibi yaşadığını yan
hücresinde kalan
kadın tahliye olun-
ca anlatmıştı. "Hiç
bir şekilde bir bas-
kı yok. Bu kadında
suçluluk hissi yok.
Hapishanede kra-
liçeler gibi
yaşatılıyor."

Cinayet iş-
leyen, mafya
işinden çete-
cilikten hapis-

haneye atılan gençlerimiz kafeslerde
getirildi o mahkeme salonlarına. Yap-
tıklarının utancı ile yüzlerini kaldı-
ramadılar. Mahkeme başkanlarının
savcıların bin bir türlü hakaretlerine
uğradılar her sefer. 

Ama 10 insanı katleden, insanla-
rı diri diri yakan bu Nazi'ye gelince
insan haklarını hatırlar oldular ve
bir  "kontes" gibi karşılanır oldu
mahkeme tarafından. 

Eminiz ki, bu mahkeme bu şekil-
de devam ederse hiç bir sonuç çık-
mayacaktır. 

Eylemi yapan gençlerin yaptığı ba-
sın açıklamasında şu cümleleri de ak-
tarmak istiyoruz: Diyorlar ki;  " Bu ül-
kede katledilen insanlarımız için
ADALET İSTİYORUZ! Bu insanlar
Anayasayı Koruma Örgütü’nün yar-
dımı ile katledildiler, bu nedenle de
katillerin arkasında duruluyor. Bunu
bizzat teşvik ettiklerine inanıyoruz. Ve
bunun üstünü güzelce kapatmaya ça-
lıştılar.  Özür dilediler, bin bir şey söy-
lendi. Önceden mafyaydı, aileydi

Halkımız nerede
bir kibirlilik

görürseniz altın-
da bir suç ve

zavallılık arayın.

"Siz psikolojik üstünlük
sağlayamazsınız. Psikolojik
üstünlük bizdedir. Çünkü
haklı ve meşru olan biziz"

“BU KADIN BİZİM İNSANIMIZI
ÖLDÜRÜYOR VE OTELDE YAŞAR GİBİ

YAŞATILIYOR HAPİSHANEDE”
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isanlar suçlandı. Ama asıl suçlu-
lar Anayasayı Koruma Örgü-
tü’ydü. Bunu da biz çok iyi bili-
yorduk. Ama senelerce bunlar
yasaklandı. Gizli belgeler, çalı-
şanlar, paralar... Paralar aktarılmış,
milyonlarca euro aktarılmış bel-
gelenmiş bir şey. Ama hala bize
bir şey anlatılmıyor, basında bir-
şey yansıtılmıyor. 

ALMAN DEVLETİNİN
ADALETİNE BİZ İNANMI-
YORUZ. ÖZÜRLE OLMUYOR
BU İŞLER. Özür diledik oldu bit-
ti değil.

ANAYASAYI KORUMA
ÖRGÜTÜ SUÇ İŞLEDİ. ANA-
YASAYI KORUMA ÖRGÜ-
TENE KARŞI NE YAPILDI
NEDEN KAPATILMADI! Biz
bunu bilmek istiyoruz. " 

Evet asıl yargılanması gere-
kenler yoktur o salonda. Zavallı,
aşağılık bir Nazi katilini oturt-
muşlar o masaya  ama tek başına
bir örgüt değildir bu kadın. Suç-
lular ne daha önce ölen iki Nazi
ne de bu kadın. Bu kadar basit de-
ğil. Bunlar koskaca bir yalan.
Hiç bir Nazi arkasında bir devlet
desteği olmaksızın somut olarak
bu kadar pervasızca katliamlar
gerçekleştiremez. Asıl orada yar-
gılanması gerekenler çok açıktır.
Alman devletine bağlı kurumlar-
dır. Anayasayı Koruma Örgütü,
İçişleri Bakanlığı ve Adalet Ba-
kanlığıdır.

Basın açıklamasında da söy-
lendiği gibi biz kimseden bir lü-
tuf istemiyoruz emeğimizle var ol-
duğumuz bu ülkede emeğimizle
yaşamak istiyoruz.

Basın açıklamasında şöyle de-
vam etti iki Anadolu Gençlik

üyesi; 
"Biz 1960'dan bugüne eme-

ğimizle geldik, çalıştık. 3 ku-
şaktır buradayız, burada yaşı-
yoruz. Ailelerimiz var, çocukla-
rımız var... En pis işlerde biz ça-
lıştık. Temizlik işlerinde ailele-
rimiz çalıştı. Fabrikalarında ba-
balarımız çalıştı ve sömürüldü-
ler, hasta oldular. Kanser oldu-
lar, ciğerleri çürüdü. Ama şim-

di ne deniyor; defolup gidin ül-
kenize! Bunlara karşı çıktığı için
bizim insanlarımızı tutukluyor-
lar."

Evet istediğimiz emeğimizle ve
kültürümüzle yaşamak. Bunun
için istiyoruz haklarımızı ama
buna izin verilmiyor. Benim iste-
diğim gibi düşüneceksin ve yaşa-
yacaksın, asimile olacaksın di-
yorlar. Bunun içindir bu katliam-
lar.

Bu mahkemeden adalet çık-
mayacaktır. Davanın başından
bellidir her şey. Asıl yargılanma-
sı gerekenler yoktur orada. Ana-
yasayı Koruma Örgütü başkanı is-
tifa etti ve kurtuldu. Bu kadar.
Ölen insanlarımızın canı bu kadar
ucuzdur işte onlar için. Katliam-
lara suç ortaklığı et, bizzat des-
tekle. Sonra işin içinden hiçbir şey
olmamış gibi çık.

Adalet istemeye devam ede-
ceğiz. Haklarımıza sahip çıkaca-
cağız. Asla unutmayacak ve af-
fetmeyeceğiz. Alman devletini
ve bu ırkçı katilleri teşhir etmeye
gerçekleri, kendi halkımıza ve
Alman halkına anlatmaya devam
edeceğiz.

Talebimiz; Katil Nazi Zscha-
pe'nin ömür boyu cezaya çarptı-
rılmasıdır. 

- Anayasayı Koruma Örgü-
tü'nün yargılanmasıdır.

- Alman İçişleri Bakanlığı-
nın, Adalet Bakanlığı’nın yargı-
lanması ve cezalandırılmasıdır.

Bizzat Alman devleti Hitler'in
bayrağının sürdürücüsüdür. Bunu
kabul etmeli ve yargılanmalıdır.

Bu taleplerimiz için mücade-
le etmeye adalet istemeye de-
vam edeceğiz!

“ANAYASAYI
KORUMA ÖRGÜTÜ SUÇ
İŞLEDİ! ANAYASAYI

KORUMA ÖRGÜTENE
KARŞI NE YAPILDI

NEDEN 
KAPATILMADI?”

Faşizme Karşı Demokrasi,
Keyfi Tutuklamalara

Karşı Adalet İstiyoruz!
İzmir Halk Cephesi, her hafta cumartesi günü

eylemlere 4 Mayıs ve 11 Mayıs tarihlerinde de
devam etti. Eylemlerde, 1 Mayıs'ta Taksim'de
bir kez daha yaşanan devlet terörü ve Grup Yo-
rum'un her hafta yaptığı eyleme AKP'nin katil
polisinin yaptığı saldırı teşhir edildi. Eylemlerde
“İşkence Yapmak Şerefsizliktir! Özgür Tutsaklar
Onurumuzdur! Kahrolsun Faşizm Yaşasın Mü-
cadelemiz!”sloganları atıldı.

Özer Sevinç'in ailesi polis tarafından ara-
narak tehdit edildi. Özer konuyla ilgili yap-
tığı basın açıklamasında, “1 Mayıs Mahalle-
si'nde bulunan Anadolu Haklar Özgürlükler
Derneği'ne gittiğim için ailem kendilerinin İs-
tanbul Emniyet Müdürlüğü'nden olduğunu
söyleyen polisler tarafından aranarak tehdit
edilmiştir. 

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden oldu-
ğunu söyleyen bir kadın polis “Oğlunuz Kı-
zıldere'ye gitmiş yanlış yönlendiriliyor. Ya-
sadışı yollara sapar. Arkadaşlarını iyi seçsin.
Sonu kötü olur, onu uyarın sizin de haberiniz
olsun. Oğlunuza söyleyin bize ulaşsın onu
uyaralım. Eğer böyle devam ederse tutukla-
nır. Bize onun numarasını verin” diyerek ai-
lemi tehdit ederek telefonu kapatmışlardır. Ba-
bam kendisini 0505 345 80 27 nolu numa-
radan arayan polisi arayarak ‘numaramı ne-
reden aldınız?’ diye sormuş, polis 'biz poli-
siz, istediğimiz yerden isteğimiz kişinin
numarasını buluruz" diyerek olayı ayrıntılı
olarak anlattı. Özer açıklamasının devamın-
da, "En demokratik hakkımızı kullanma-
mızdan dahi korkuyorlar. Polisin ailemi ra-
hatsız etmeye hakkı  yoktur. Bu tür tehditlerle
bağımsızlık, demokrasi mücadelemizi en-
gelleyemezler" vurgusunu yaptı.

AKP'nin Katil Polisini
Uyarıyoruz; Ailelerimizi ve
Arkadaşlarımızı Taciz ve

Tehdit Etmekten Vazgeçin!
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Irkçılığa Karşı Tek Ses Tek Yü-
rek Konseri’nin ikincisini 8 Haziran
2013'te yapacağız. 

Almanya'nın Oberhausen şehrine
Avrupa'nın birçok ülkesinden insan
taşıyacağız. 

Bu büyük hedefle biz de Avus-
turya'da konser çalışmalarına ko-
miteler kurarak başladık. 

Komiteler olarak önümüze, sık
sık çatkapı yaparak hem bilet sat-
mak hem de ırkçılığa karşı yürütü-
lecek bu çalışmada yeni insanlarla ta-
nışmak hedefini koyduk. 

Anadolu'nun birçok kentinden
Ordulu, Erzincanlı, Dersimli, Kay-
serili, Konyalı, Adanalı yani değişik
nitelikte, kültürde insanlarımızın ka-
pısını çalacaktık. 

Bir yandan "Acaba nasıl karşı-
larlar" diye düşünüyor, bir yandan da
kapıları çalmanın zorunluluğunu
hissediyorduk. 

Hangi milliyetten, memleketten,
mezhepten olursa olsun tüm insan-
larımız buraya bir ekmek parasının
peşine sürüklenip gelmişlerdi. Burada
da aynı ırkçı saldırıların içinde ya-
şamlarını sürdürüyorlardı. 

Kapıları tek tek çalmaya başladık. 

İnsanlarımız bizi kapılarında gör-
düklerinde hem şaşırıyor hem de
unutulan bir şeyleri bizimle tekrar ha-
tırlıyorlardı. 

Irkçılığa karşı mücadele edenle-
re kapıların açık olduğunu bu çalış-
mada yakından gördük. 

Yanımızda el ilanlarımız, afişle-
rimiz, dergimiz, Türkiyeliler'in ya-
şadığı mahallede zillere basarak hem
ırkçılığı hem de Grup Yorum'u an-
latmaya başladık. 

Çaldığımız her kapı bizi hoşgö-
rüyle karşıladı. Sokakta yürürken eli-
mizde Yürüyüş dergisi gören bir
aile “Yürüyüşçüler o nedir, getirin
biz de bakalım” diyerek yanına
çağırdı bizi. Biz de dergiyi tanıdığı-
nı sandık, ama tanımıyordu. 

Yalnızca ellerinde biletler, el ilan-
larıyla, dergilerle dolaşan bir grup il-
gisini çekmişti. Konuştuk, anlattık. 

Grup Yorum'u tanımıyorlardı.
Haberlerde de hiç seyretmemişti.
Ülkemizdeki baskıları anlattık. Şaş-
kınlıkla dinlediler. Bunlar “Türki-
ye'de mi oluyor” dediler. Türkiye'de
oluyordu ve Avrupa'da da kaç insa-
nımız ırkçı saldırılarda katledilmiş-
ti.. Bunları da anlattık. NSU Dava-
sı’nı anlattık. Avrupa'daki gelişme-
leri duymuşlardı. Örgütlenmeliyiz di-
yerek ayrılırken yanlarından, karşı
evde Türkiyeli ailelerin olup olma-
dığını sorduk. 

Bize “Oraya gitmeyin, değmez,
almazlar” dediler. “Biz anlatalım,
alırlar ya da almazlar biletimizi,
bizim görevimiz anlatmak” dedik.
Pek gönülsüz "siz bilirsiniz" dediler. 

Gitmeyin denilen yere gittik, kim
olduğumuzu, ne istediğimizi anlattık.
Bizi ilgiyle dinlediler ve ardından bir
tane bilet aldılar ve üstelik teşekkür
ettiler. 

Onları bilgilendirdiğimiz, ırkçılık
için bir şeyler yaptığımız için... 

“Yolunuz açık olsun” diye uğur-
ladılar bizi. 

Dönüşte içimizden bazıları as-
lında o eve çok umutsuz ve tereddütle
gittiklerini itiraf ettiler. 

Ancak evden dönerken yanılmış
olmanın rahatlığını taşıyorlardı. Çün-
kü hala süren önyargıların, “O mem-
leketten, o mezhepten adam ol-
maz” düşüncelerinin ne denli yanlış
olduğu bir kez daha ortaya çıkmıştı. 

Önyargıları yıkmanın tek yolu
var. Önce biz inanacağız, sonra da
inandıracağız. 

Bu çalışmada birçok eve çatkapı
yaptık. Evde olup da kapıyı açan
kimse bizi kötü karşılamadı. Kimi bi-
let aldı, kimi el ilanı, kimi dergi.. 

Ama kimse bize kötü bir laf et-
medi. 

Bir kez daha gördük ki, halkımı-
zın kapısını çalmalıyız. Anadolu'nun
dört bir yanından gelmiş insanları-
mızın kapısını en az bir defa çalma-
lıyız. 

Önyargıları yıkmalıyız.

ÖN YARGILARI YIKMAKAVRUPA’da 
Hayatın Öğrettikleri

Reyhanlı Katliamının
Sorumlusu AKP Hükümetidir

Hatay Halk Cephesi 14 Maysı’ta, Reyhanlı’da gerçek-
leştirilen katliama tepki olarak Antakya/ Ulus Meyda-
nı’nda eylem yaptı. Eylemde bir açıklama yapan Günay Ars-

lan katliamın devlet eliyle yapıldı-
ğını ve suçlarını başkalarının üze-
rine atmaya çalıştıklarını belirtti.
“Reyhanlı’daki Katliamın Sorum-
lusu AKP İktidarıdır” pankartının
açıldığı eylemde, Halk Cepheliler
Reyhanlı halkına başsağlığı dile-
yerek eylemlerine son verdiler. 

AKP’nin Çeteleri Engin Çeber
Halk Kütüphanesi’ne Saldırdı

12 Mayıs gecesi uyuşturucu satan çeteler Gülsuyu-Gü-
lensu Mahallesi’nde Engin Çeber Halk Kütüphanesi’ne
saldırdılar. Gece saat 02:30-03:00 saatleri arasında araç-
larıyla gelen uyuşturucu satıcıları tarafından kütüphane-
nin camları kırıldı. Saldı-
rılarla ilgili açıklama ya-
pan Gülsuyu Halk Cep-
hesi “Bu çeteleri kurum-
larımıza yönlendirip sal-
dırtan AKP’nin işkenceci
polisleridir” dedi. 
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Almanya’nın Bielefeld Kentinde Binlerce
Emekçi Bir Araya Geldi

Halk Cephesi 'nin de katıldığı kortejde, yaklaşık 70
kişi yürüyüş boyunca “Haklıyız Kazanacağız”, “Kurtu-
luş Kavgada Zafer Cephede” sloganlarıyla umut ve mo-
ral taşıdılar kitleye. Kortejin önünde, “Irkçı Faşist Par-
tiler Kapatılsın!” pankartı taşındı.

Halk Cephesi korteji dalgalanan kızıl bayraklarıyla,
alanda hiçbir koşulda devrimden sosyalizmden vazgeç-
memenin temsilcisi olarak yürüdü. 

1 Mayıs'ı Halka Yasaklayan AKP
İktidarından Nerede Olsursak Olalım
Hesap Soracak Teşhir Edeceğiz

Almanya’nın Köln Şehri’nde Halk Cepheliler 8 Ma-
yıs günü bir eylem gerçekleştirerek, AKP yandaşları ola-
rak bilinen Avrupalı Türkiyeli Demokratlar Birliği önün-
de AKP faşizmini teşhir ettiler.

6 kişinin katıldığı eylemde Halk Cephesi imzasıyla,

“AKP 1 MAYIS SALDIRILARININ HESABINI VE-
RECEK!” pankartı açıldı ve “Her Yer Taksim, Her Yer
Direniş!”, “Yaşasın 1
Mayıs – Biji Yek Gu-
lan!”, “Faşist AKP
Halka Hesap Vere-
cek!” ve “Bedel Öde-
dik, Bedel Ödetece-
ğiz!” sloganları atıldı.

Düsseldorf: Halk
Cepheliler 10 Ma-
yıs’ta Düsseldorf’ta
bulunan Türkiye Kon-
solosluğu’nun önün-
de bir protesto eylemi
gerçekleştirdiler. Ey-
lem sırasında AKP’nin
1 Mayıs terörünü teş-
hir eden bir basın açık-
laması okundu.

Nezif Eski’nin eşi Pınar Eski’nin
açıklaması: 

Nezif Eski ilk kaldığı Fresnes
Hapishanesi hakkında dava açmıştı.
açılan davanın 3. duruşması 4 mayıs
2013 tarihinde Fransa’nın Melun
Mahkemesi’nde görüldü mahkeme.
Nezif Eski için Fresnes Hapishane-
si’nden 800 Euro, Uluslar Arası Ha-
pishaneleri izleme Örgütü’nden ise
1500 Euro tazminat talep etmiştir.

Bu karar üzerine Fresnes Hapis-
hanesi İdaresi bize ve avukatımıza ha-
ber vermeden eşimi başka bir hapis-
haneye göndermek üzere karar al-
mıştır. Nezif Eski’nin haklı direnişi,
Avrupa'nın bir çok ülkesinde sürdü-
rülen destek eylemleri ve hapishane-
ye gelen prostesto faksları, mailleri ve
telefonları üzerine oluşan yoğun bas-
kı sonucunda hapishane idaresi zor du-
rumda kalarak çareyi Nezif'i başka bir
hapishaneye sevk etmekte bulmuştur.

Nezif 6 Mayıs günü aynı davadan
yargılanan diğer arkadaşlarımızın da
tutuklu olduğu Fleury-Merogis Ha-
pishanesi’ne gönderildi. Buradaki ha-

pishane müdürüyle yaptığı görüşme-
de açlık grevinin sebebini anlatan
Nezif, daha sonra 8 Mayıs günü açlık
grevini bırakma kararı alarak bu ka-
rarı cezaevi müdürüne bildirmiştir.

Nezif mektubunda, '58 günlük
açlık grevi süresi boyunca Fresnes
Hapishanesi çaresiz kalarak pes et-
miştir. Bugün Fresnes, yarın Fleury
öbür gün başka bir cezaevi, hiç bir
yerde hiç bir haksız yaptırım veya in-
sanlık dışı aşağılamalar kabul edile-
mez' demiş ve siyasi bir tutuklu ola-
rak da bunları hiç bir zaman kabul et-
meyeceğini, kendisini savunmaya
devam edeceğini, onları kendi mah-
kemelerinde yargılamaya, teşhir et-
meye devam edeceğini bildirmiştir.

8 Mayıs günü aile görüşümüzden
sonra eşimi soymak istemişler, bunu
kabul etmemesi üzerine iki gün di-
siplin hücresine atmışlar ve dün öğ-
leden sonra görülen disiplin kurulu
toplantısında, Fleury hapishane mü-
dürü de Nezif ile birlikte 3000 tutuk-

luyu çıplak aramaya tabi tuttuğunu iti-
raf etmiştir. Avukatlarımız bu itirafı da
dosyaya ekleyerek Pazartesi günü
yeniden mahkemeye başvuracak...

Ben eşi olarak yapmaya çalıştığım
bu açıklamada, Nezif adına da tüm
sevdiklerimize ve ailemize, herkese
çok teşekkür ediyorum. Ve belirtmek
gerekiyor ki, nerede olursak olalım
haksızlığa hiç bir zaman boyun eğ-
meyeceğiz. Saldırılar karşısında, her
zaman ki cevabımız direnişler ola-
caktır. Her şeye rağmen ağız dolusu
gülmek en büyük silahımızdır. Nezif
Eski’nin yıllardır Fransız hapisha-
nelerinde, siyasi tutuklular başta ol-
mak üzere, tüm tutuklulara uygula-
nan ve kimsenin teşhir etmediği
onursuz soymaya karşı gelmesi, bunu
teşhir etmesi ve bunun için yine be-
del ödemesi bizim için ayrı bir za-
ferdir. Eşimle gurur duymanın se-
vinciyle, onun yanında olabilmenin
sevinciyle herkesi çok çok selamlı-
yorum...

Nezif Eski'nin Eşi Pınar Eski:
"Nerede Olursak Olalım

Direnmek Meşrudur"

Av ru pa’da

1 MAYIS KUTLAMALARI
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İşbirlikçi AKP'nin Dışişleri Bakanı katil Ahmet Davutoğlu Berlin'de Cep-
heliler tarafından protesto edildi. Katil Davutoğlu'nun yemek yemek için
geldiği Antep Sofrası ve çevresi abluka altına alınmıştı. Tesadüfen buradan
geçmekte olan Cepheliler, yoğun ‘Güvenlik önlemleri’nin ancak bir halk
düşmanını korumak için alınacağını düşünerek, kim olduğunu öğrenmeye
çalıştılar. Antep Sofrası'nda yemek yiyenin Ahmet Davutoğlu olduğunu öğ-
renen Cepheliler, içeriye girmek istediler.

Yoğun güvenlik önlemi altında ve basın ordusunun içinden geçerek içe-
riye girmeye çalışan bir Cepheli, koruma polisleri tarafından engellenme-
ye çalışıldı. Restaurantın içine kadar giren Cepheli, “Halkın adaletinden kur-
tulamayacaksınız. İşbirlikçi katiller. Halktan korkuyorsunuz. Halktan yüz-
de elli oy aldık diyerek övünen AKP'liler neden sokağa, halkın karşısına çı-
kamıyorsunuz. Cesaretiniz varsa karşımıza çıkın. Korkun, korkularınızı bü-
yüteceğiz, her yerde karşınıza çıkacağız. Cepheliler korkunuzu büyütme-
ye devam edecek. Halkın adaletinden kurtulamayacaksınız” dedi. Restau-
ranta giren Cepheli "Yaşasın Halkın Adaleti", "Yaşasın Cephe...” slogan-
ları atarak ve halka yönelik konuşma yaparak, katil Davutoğlunu teşhir etti.

Yunanistan
Yunanistan'ın Atina Şehri’nde

Nezif Eski’ye yönelik saldırılar 10
Mayıs günü atina Fransız Büyükel-
çiliği önünde protesto edildi

Yunanistan’daki Halk Cepheli-
lerle birlikte Türkiyeli Politik Tut-
saklarla Dayanışma Komitesi, baş-
kent Atina’da Nezif Eski’ye destek
eylemi yaptılar.

Türkiyeli Politik Tutsaklarla Da-
yanışma Komitesi’nden bir temsilci
elçilik yetkililerine, 59 gündür açlık
grevinde olan Nezif Eski hakkında
bilgi istediklerini, ölüm sınırına ge-
len Nezif Eski’nin başına gelecek-
lerden Fransız devletinin sorumlu ola-
cağını belirten bir dosya vererek ko-
nuyla ilgili elçilikle görüşme tale-
binde bulunuldu.

Almanya
Almanya'nın Berlin Şehri’nde,

10 Mayıs günü 13 Mart'tan bu yana
Fransız hapishanelerinde açlık grevi
direnişinde olan Devrimci Tutsak
Nezif Eski ile dayanışma eylemleri

yapıldı. Fransa'nın Berlin Büyükel-
çiliği önünde bir eylem yapıldı.

Almanca “Siyasi Tutsak Nezif
Eski 58 Gündür Onur Kırıcı Çıplak
Aramalara Karşı Açlık Grevinde” ya-
zılı pankartın açıldığı eylemde bir ba-
sın açıklaması yapılarak Branden-
burger Tor Meydanı’nda 3 günlük aç-
lık grevi yapılacağı duyuruldu. Ber-
lin ARAB, ALB ve Netzwerk grup-
larının da destek verdiği eylemde
“Devrimci Tutsaklar Onurumuzdur”,
“Nezif Eski Yalnız Değildir”, “Ya-
şasın Uluslararası Dayanışma” slo-
ganları atıldı. Çok sayıda turistin de
olduğu meydanda ayrıca Nezif Es-
ki'nin direnişini anlatan bildiriler
dağıtıldı.

Avusturya
Avusturtya'nın Viyana şehrinde 6

Mayıs günü Fransız Konsolosluk ve
Büyükelçilikleri önünde protesto ey-
lemleri düzenlendi, bu keyfi uygu-
lamaya karşı imzalar toplandı.

"Fransa adaletine sesleniyoruz;
Nezif'in sağlığı ve hayatıyla oyna-
mayın. Başına gelebilecek her türlü

olumsuzluktan Fransa devleti so-
rumlu olacaktır. Bu onursuz, utanç
verici uygulamalar son bulana dek ey-
lemlerimizi büyüterek sürdüreceğiz.
Nezif Eski ve diğer devrimciler ser-
best bırakılmalıdır" sözleriyle ey-
lem bitirildi.

İsviçre
İsviçre'nin başkenti Bern'de 5

Mayıs günü, İtalya Büyükelçiliği
önünde Roma'da tutuklanan Seda'nın
özgürlüğü için ve Fransız Büyükel-
çiliği önünde Paris Fresnes Hapis-
hanesi’nde açlık grevinde olan Nezif
Eski için ortak bir eylem yapıldı.

Bern Anarşist Gençlik tarafın-
dan örgütlenen, Halk Cephelilerin de
katıldığı eylem Bern Gar Meyda-
nı’nda toplanılması ile başladı. 200
kişinin katıldığı eylemde, “Onursuz
Aramaya Son!” yazılı pankart taşın-
dı. Yürüyüş sloganlarla devam etti.

İtalya Büyükelçiliği önünde “Se-
da’ya Özgürlük” ve “Tüm politik tut-
saklara Özgürlük” sloganları atıldı ve
Seda’nın serbest bırakılması istendi. 

Yunanistan’da öğretmenler IMF

ve AB’nin dayattığı kemer sıkma po-

litikalarıyla özlük haklarını kaybedi-

yorlar. Eğitim paralı hale getiriliyor,

özelleştirmelerin yolu açılıyor. Bunun

yanı sıra birçok okul kapatılıyor.

Bununla beraber işten atılmalar

çoğalıyor. Emek örgütlerinin hükü-

metle yaptığı görüşmelerde bu politi-

kaların durdurulması isteniyor, an-

cak hükümet geri adım atmıyor.

Başkent Atina’da meclisin de ol-

duğu Syntagma Meydanı’nda 13 Ma-

yıs günü gerçekleştirilen eyleme, Ago-

nas Dergisi ve Halk Cephelilerin de

içinde bulunduğu Türkiyeli Tutsaklarla

Dayanışma Komitesi de destek verdi.

Nezif Eski İçin Avrupa'da Destek Eylemleri

Kemer Sıkma Politikalarıyla
Halkın Lokmaları Sayılıyor

Halkın Adalet Özlemi Heryerde Karşınıza
Çıkacak! Hiç Bir Yere Kaçamayacaksınız
Korkunuzu Büyütmeye Devam Edeceğiz
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Avusturya'nın Viyana Şehri’nde 7 Mayıs günü ABD
Büyükelçiliği'nin önünde bir protesto eylemi yapıldı.

Birkaç ay önce 'Suriye'den Elinizi Çekin' şiarıyla
Avusturya'da çalışma başlatan 'Savaşa karşı Anti-em-
peryalist Birliği'nin çağrısı üzerine ABD Büyükelçiliği'nin
önünde 50 kişi toplandı.

Bu eylemde İsrail'in komşu ülkelerine yönelik sal-
dırıları protesto edilirken, Suriye'ye karşı düzenlediği son
saldırının askeri hedeflere olduğu yalanlarına karşın çok
sayıda sivilin katledildiği belirtildi. Ayrıca İsrail'in bu sal-
dırıda Rus haber ajanslarına göre uranyum içeren silahları
da halka karşı kullandığı açıklandı.

Birçok Suriyeli yurtseverin katıldığı eyleme Halk Cep-
heliler de 'Emperyalizme karşı Suriye Halkının Yanın-
dayız' yazılı pankartlarıyla katıldılar.

Suriye, Orta Doğu ve dünya halklarının asıl düşma-
nının ABD olduğu vurgulanan protestoda sık sık “ABD,
İsrail, AKP Suriye'den Elini Çek”, “ABD Terörist”, “Ka-

til ABD İşbirlikçi
AKP” ve Arapça “Su-
riye Halkı Birdir” an-
lamına gelen “Wahed,
Wahed Wahed, Schab
Alsuri Wahed” slo-
ganları atıldı.

Hatay’ın Reyhanlı
İlçesi’nde 11 Mayıs
günü 15 dakika arayla
iki bomba yüklü araçla
gerçekleştirilen patla-
malarda 40’tan fazla
kişi öldü, 100’e yakın
kişi de yaralandı.

Patlama sonucunda
çok sayıda ev, iş yeri ve araçta maddi hasarlar oluşurken
bir kısmı tamamen yandı.

Türkiye’nin Suriye’yle sınır ilçesinde böyle bir pat-
lamanın yaşanmasının birinci dereceden sorumlusu
AKP hükümetidir. Suriye’de emperyalistlerin ve işbir-
likçilerinin yarattığı haksız bir savaş var. AKP hükümeti
Suriye’deki emperyalizmin işbirlikçilerine her türlü
desteği sunarak, Suriye’de akan kanın ortağı olmuştur. 

AKP hükümeti, işbirlikçilikle, yalanlarla, halkların
kanları üzerinden yürüttüğü politikalarla Suriye ve
Türkiye’de akan her damla kanın hesabını verecektir.

Reyhanlı’daki saldırılarda hayatını kaybeden in-
sanlarımızın ailelerine ve yakınlarına baş sağlığı, tüm ya-
ralılarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

Almanya’nın Duisburg Şehri’nin Höchfeld Semti’nde
9 Mayıs günü sokakta, kahvahenelerde Grup Yorum Av-
rupa konserinin çalışması yapıldı.

Konser çalışmaları sırasında NSU davasının önemi de
anlatıldı. NSU davası anlatıldığında, halkın konsere il-
gisinin arttığı gözlendi.
İki saat süren konser çalışmasında, 150 el ilanı dağı-

tıldı, 20 afiş asıldı ve 5 bilet satıldı.
Almanya’nın Aachen kentinde 10 Mayıs günü Çar-

şı merkezinde afiş asıldı el ilanı dağıtıldı, esnaflar dola-
şıldı, daha sonra üniversite bölgesine gidildi öğrenci yurt-
ları dolaşıldı. Türkiyeli öğrencilerin posta kutularına el
ilanı atıldı. Üç saat süren çalışmada son olarak kahvele-
re gidildi halk konsere davet edildi. İki kişinin katıldığı
çalışmada 40 tane afiş asıldı yüzlerce el ilanı dağıtıldı.

***
Belçika’nın Eupen ve Liege bölgelerinde iki gün içe-

risinde 150 afiş asıldı ve yüzlerce el ilanı dağıtıldı.
Grup Yorum konserinin kendisinin zaten bir kitle ça-

lışması olduğunun bilinciyle en geniş ve ulaşılması en zor

kesimlere ulaşmak amacını taşıyan çalışmalarımız ama-
cına bu sene de ulaşacak, geçen senenin iki katı olacağız.

***
Hollanda'nın Amsterdam, Den Haag, Rotterdam ve

Utrecht şehirlerinde 8 Haziran Oberhausen'da yapılacak
olan Grup Yorum konseri için afişleme yapıldı.

Hollanda'nın farklı şehirlerinde yaklaşık 250 afiş asıl-
dı. Türkiyelilerin yoğun olduğu mahalelerde el ilanları da-
ğıtıldı ve posta kutularını el ilanları atıldı.

Grup Yorum'la Söyleşi
Almanya'nın Bielefeld şehrinde, yoğun olarak Türkiyeli

ve Alman öğrencilerin katıldığı söyleşide Grup Yo-
rum'un yanı sıra Türkiye ve Avrupa’nın politik gündemine
dair konular tartışıldı. Söyleşide aynı zamanda 8 Hazi-
ran’da Almanya'da yapılacak olan Irkçılığa Karşı Tek Ses
Tek Yürek konserinin tanıtımı ve çağrısı da yapıldı. Ar-
dından sırayı türküler aldı ve Yorumcular söyleşiye ka-
tılan 130 kişiyle birlikte türküler söyledi.

Haydi Kol Kola Irkçılığa Karşı Omuz Omuza
2. Irkçılığa Karşı Tek Ses Tek Yürek Konser Çalışmaları

Tüm Hızıyla Devam Ediyor

Emperyalizme Karşı Suriye
Halkının Yanındayız

Suriye Halk Cephesi

Reyhanlı’daki Patlamanın Sorumlusu
AKP Hükümetidir

Yürüyüş

19 Mayıs
2013

Sayı: 365
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10 Mayıs günü tutsak sanatçılar, memurlar, avukatlar,
Dev-Genç’liler için Galatasaray Lisesi önüne kadar yü-
rümek üzere Taksim Meydanı Tramvay Durağında bir ara-
ya gelindi. 70 kişi, "Faşizme Karşı Omuz Omuza" pan-
kartının arkasında toplandı. Yüzlerce çevik kuvvet poli-
si ise iki TOMA aracıyla birlikte dağılma anonsu yaptı.
Bu anonsa Grup Yorum elemanları “Sizlerin bize ait olan
alanları kapatmaya hakkınız yok. Hukuksuz biçimde tu-
tukladığınız arkadaşlarımızı sahiplenmek için buradayız.
Burayı siz bize bahşetmediniz biz şehitlerimizle kazan-
dık, yeni şehitler pahasına savunacağız” cevabını verdi.
Çevik kuvvet amirinin “Dağılmanız için bir dakika ve-
riyorum” anonsuna ise tüm kitle “Faşizme Karşı Omuz
Omuza” pankartı ile çevik kuvvetin üzerine yürüyerek kar-
şılık verdi. Çevik kuvvetin kalkanlarına tekmeler atılır-
ken TOMA gazlı su sıkmaya başladı. TOMA’nın su sık-
ması üzerine etrafta bulunan halktan insanlar hep bir ağız-
dan “Yuh!” diye bağırarak tepkilerini gösterdi. Etrafta-
ki insanlar polise beddua ederken, gazdan etkilenenlere
limon vererek yardımcı oldular.

AKP’nin işkenceci polisleri Gezi Parkı'nda aralarında
TAYAD’lı Ailelerden Nagehan Kurt’un da olduğu üç ki-
şiyi göz altına aldı. Gözaltı esnasında işkence yapan po-
lis basın çekim yapmaya başladığında işkencye ara vere-
rek basına normal gözükmeye çalıştı. Gözaltına alınanla-
rın daha sonra serbest bırakıldığı öğrenildi.

Kitle daha sonra Talimhane’nin Taksim’e çıkan yönünde,
"Faşizme Karşı Omıuz Omuza" pankartı ile yolu trafiğe
kapattı. Burada halka AKP faşizminin saldırısı anlatıldı.
Grup Yorum elemanları, Taksim Meydanı’nın halkın ol-
duğunu, faşizmin saldırılarına bırakılamayacağını, faşiz-
me karşı boyun eğmeyeceklerini, her hafta saat 19.00’da
Taksim Meydanı’nda bir araya gelip faşizmin barikatları-

nı yaracaklarını haykırdı. Halk alkışlarla destek oldu ve
Grup Yorum elemanlarına teşekkür etti.

AKP'nin Baskısı Grup Yorum'u
Susturmaya Yetmez! 

Aylardır Taksim Tramvay Durağı’ndan başlayarak, Ga-
latasaray Lisesi önüne kadar yaptığımız yürüyüşe geçen
hafta Cuma günü AKP'nin işkenceci polisleri saldırdı.

Her yasak, her engelleme yerini halkın onurlu mü-
cadelesine, zafere kadar direnişe bırakır. Ki öyle de oldu;
Taksim 1 Mayıs Alanı’dır dedik, halkın gücünden kork-
tular yasakladılar. Keyfi tutuklamalara son dedik, hasta
tutsaklar serbest bırakılsın dedik, 550.000 yürek haykır-
dık. Basın açıklamaları ve yürüyüşler yasaklandı. Halkın
meydanlarını halka yasaklamak hiçbir yapının, hiç ku-
rumun haddine değildir. Hele ki bu alanlar halkın kanı-
nı, terini döktüğü, canını verdiği, şehitlerle, tutuklama-
larla kazanılmış Taksim gibi bir meydansa.

AKP yasaklamalarla, baskılarla, baskınlarla, tutukla-
malarla halkı ve devrimcileri teslim alacağını zannediyor
fakat yanılıyor. Halkın gücü var, halkın türküleri var, hal-
kın direniş geleneği ve zafer muştusu var.

Evet, korkun! Türkülerimizden korkun, marşları-
mızdan korkun! Bu yasaklamalar, bu oyunlar, bizi yü-
rüdüğümüz yoldan geri çevirmeyecek, bize geri adım at-
tıramayacak. Devrimci avukatların, devrimci memurla-
rın, işçilerin, devrimci öğrencilerin, devrimci doktorla-
rın, devrimci sanatçıların tutuklanması karşısında sus-
mayacak, AKP zulmüne boyun eğmeyeceğiz!

Sonuna, sonsuza, sonuncumuza kadar direnecek,
halkın meydanlarını, halkın alanlarını halk düşmanları-
na bırakmayacağız!

Saldırılarınız Boşuna Bizleri Bedel Ödediğimiz
Alanlardan Alıkoyamazsınız!

Almanya'nın Dortmund Şehri’nde, 11 Mayıs günü Halk Komitesi'nin
kurulduğunu duyurdukları bir gece gerçekleştirdiler. Geceye, bölgenin genç-
lerinden oluşan Grup Derman ve Grup Yaşat müzik grupları halk türkü-
leriyle ve Grup Yorum'un şarkılarıyla, Anadolu Federasyonu Wüppertal
Derneği tiyatro grubu kadınlar üzerindeki çifte sömürüyü anlatan skeci
ile, Köln Sanat Atölyesi de müzik dinletisi ile dayanışmalarını sundular. 

Dortmund Halk Komitesi korosu da Ruhi Su'nun; "Dinleyin arka-
daşlar" isimli  türküsü ile başlayan ve halk türküleriyle devam eden bir
dinleti verdi
"BİZ BÜYÜK BİR AİLEYİZ. DOĞUMDA, DÜĞÜNDE, CENAZEDE,
HASTANEDE, HAPİSHANEDE BİRLİKTEYİZ" ve "GÜCÜMÜZ BİR-
LİĞİMİZDİR HALK KOMİTELERİNDE BİRLEŞELİM!" pankartı açıldı.

Dortmund Halk Komitesi dönem sözcüsü ve üyeleri yaptıkları ko-
nuşmalarda, bir yandan neden Halk Komitesi kurduklarını anlatırken di-
ğer yandan Halk Komitelerinde  birleşme çağrısı yaptılar. Geceye yak-
laşık olarak 140 kişi katıldı.

KKE (Yunanistan Komünist Partisi), 9
Mayıs 1945’te 2. Emperyalist paylaşım sa-
vaşında, Hitler faşizminin yenilgisi ve Anti-
faşist zaferin 68. yıldönümü dolayısıyla bir
eylem düzenledi.

Eyleme Halk Cephelilerin de içinde ol-
duğu Politik Tutsaklarla Dayanışma Komi-
tesi de katıldı. Komite üyeleri, Fransa’da ha-
pishanede onursuz aramaya karşı, açlık gre-
vinin 59. gününde bulunan Nezif Eski’ye des-
tek ve dayanışma çağrılarının olduğu bildi-
riyle birlikte, Yunanistan’da yürütülen “Hiç-
bir Politik Mülteci Faşist Türk Devletine İade
Edilemez!” kampanyasının bildirilerini dağıttı.

İlham Alıyoruz, Öğreniyoruz,
Mücadeleye Devam Ediyoruz

Kazanacağız!

Kimliğimizi, Kültürümüzü, Değerlerimizi Korumak İçin
Halk Komitelerinde Birleşelim!

19 Mayıs
2013

Yürüyüş

Sayı: 365
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12 Mart cuntasının baskı
ve terörüne karşı silahlı mü-
cadeleyi geliştirme kararı alan
THKO kadro ve savaşçılarıy-
dılar. 

Sinan Cemgil THKOʼnun
kuruluşunda yer alan önder
kadrolardandı. 12 Mart dar-

besinin ardından bir grup olarak Adıyaman bölgesindeki Nurhak dağ-
larına çıktılar. Buradan gerilla savaşını geliştirmekti amaçları. 31 Ma-
yıs 1971ʼde oligarşinin askeri güçleri tarafından kuşatıldıklarında tes-
lim olmayarak çatışmaya girdiler. Cemgil, Manga ve Özdoğan bu ça-
tışmada şehit düştüler.

9 Mayıs 2005ʼde 12. Ölüm
Orucu Ekibiʼnin bir direnişçisi
olarak ölüme yattı. Açlığın
koynunda sürdürülen bu yü-
rüyüşün en hızlı koşucusu o
oldu. AKP iktidarının tecriti
daha da koyulaştıran CİKʼi
çıkardığı gün, açlığının henüz

17. gününde bedenini tutuşturarak ölüm-
süzleşti. Direnişin 119. şehidiydi Faruk.
1977 Ağustos'unda Trabzon Of İlçesi, Hovaza
(Karşıyaka) Köyü'nde doğmuştu. Yedi kar-
deşin en küçüğüydü. Yoksul bir ailenin ço-
cuğu olarak 16 yaşına kadar köyde, hem çay-
da çalıştı, hem babası ile hafızlık, müezzin-
lik yaptı. İstanbul Bakırköy Lisesi'nde okur-
ken gençliğin örgütlenmesi içinde yer aldı.
Hızla gelişti. Liseli gençlik Topkapı bölgesi so-
rumlusu oldu. 1995'ten 2000ʼe kadar gözal-
tılar, işkenceler, tutsaklıklar yaşadı. 

Onun F Tipleriʼne karşı mücadelesi dı-
şarıda başladı. 19 Aralık katliamı sırasında
da dışarıdaydı. 2001'in Ağustos'unda tekrar
tutsak düştü. Artık o da F Tipi hapishanele-
rin hücrelerinden birindeydi. Direnişin en ön
mevzilerinde yer almak için her daim gö-
nüllüydü.

Nihayet 12. Ölüm Orucu Ekibiʼnde alnı-
na kızıl bandını kuşandı. Ve o bandı, onur-
lu, gururla, cüretle taşıyarak 25 Mayıs
2005ʼde ölümsüzleşti.

Yitirdiklerimiz
Bağımsızlık Demokrasi Sosyalizm Mücadelesinde

“Şehitlik konusunda, ölüm orucu konusunda
hiçbir tereddütüm yok. Zafer şehitlerimizle

gelecek. Bu yolda ben de ilerliyorum. Şehitliği
onurla, gururla karşılayacağım. Ölüm orucu

şehidimiz Halil Önder’in dediği gibi
canım halkıma ve vatanıma feda olsun...” 

Uğur TÜRKMEN

25 Mayıs-31 Mayıs

Uğur'la 1997 yılında Kayseri'de görülen 16-17 Nisan
katliam davasının duruşmalarında tanıştık. Anadolu'da-
ki illerden katılıyorduk 16-17 Nisan davasına. Polisler du-
ruşmalarda sivil faşistleri de örgütleyerek saldırtır, yoğun
çatışmalarla geçerdi. Uğur'la bu çatışmaların ortasında
tanıştık. Her mahkeme mutlaka saldırı olurdu. Uğurlar,
Mersin, Adana, Niğdeʼden, biz de Eskişehir, Ankara, Kır-
şehirʼden gelip Kayseri girişindeki benzinlikte buluşup top-
luca Kayseri'ye girerdik. Mahkemede her zamanki gibi
saldırı ve direniş... 

Bu direnişlerin en yiğitlerinden birisi de Kırşehir'den
gelen, daha sonra Armutlu katliamında şehit düşen Sul-
tan Yıldız'dır. Uğur yaklaşık 1.90'ı bulan boyuyla güçlü
kuvvetli bir fiziğe sahipti. Bunun yanında olabildiğine sa-
kin, güler yüzlü, mütevazı ve "yılanı deliğinden çıkarta-
cak" kadar da tatlı dili ve hoş sohbeti vardı. Birçok kez
Uğur'un bu sabırlı, sakin güler yüzlü kişiliği, bizim zıva-
nadan çıktığımız, iplerin kopma noktasına geldiği anlarda

imdadımıza yetişirdi. Uğur'un bu özelliği halktan insan-
larla olan ilişkilerinde böyleydi. Karşısındakini sabır-
la, tüm söyleyeceklerini bitirinceye kadar dinlerdi. Ama
işkenceciler, egemen sınıf temsilcileri karşısında
bambaşkaydı Uğur. Yine sakin, yine sabırlı... ama ka-
rarlı, inisiyatifi elinde tutan, tartışmanın, konuşmanın

fayda etmediği yerde yapılması gerekeni yapan...
Kayseri'de duruşmalardan birindeyiz. Otobüslerden

daha mahkemenin önüne iner inmez bizim en az 10 ka-
tımız olan robocoplu çevikler etrafımızı sardı. Saldıra-
cakları kesin. Otobüslerden inip caddeye yerleşinceye ka-
dar polis şefleriyle diyaloğu sürdürüyoruz. Konuşmanın
faydası yok artık. Saldırana biz de karşılık veriyoruz.

Uğur tam techizatlı "robocop"lardan birinin yakasın-
dan tutuyor... Sonuçta yine gözaltılar, kafası gözü yara-
lanan birçok insanımız oluyor ama birçok polis de payı-
nı alıyor. Basının karşısında teşhir olan polisler saldırı-
yı durduruyor. Sivil faşistleri örgütleyip üzerimize salıyorlar,
ancak o da kar etmiyor. Kayseri polisi bizi çok iyi tanımıştı
artık. Saldırılarla sonuç alamayacağını anladı. Sonraki
mahkemede saldırı olmadı. Hatta "Vali'nin özel talima-
tıyla bize yardımcı olacaklarını, kolaylık sağlayacakları-
nı" söylüyorlardı. Ve bizi mahkeme salonuna almaya baş-
ladılar.

Yoldaşları Anlatıyor: Uğur Türkmen
Direnişte Bir İlke imza Attı

Faruk KADIOĞLU

23 Nisan 1972ʼde Mersin-Tarsus Yenice kasabasında
doğdu.

Mücadeleye 1993ʼte Burdur Meslek Yüksek Okulu öğ-
rencisiyken katıldı. Mersinʼde Kurtuluş bürosunda çalıştı.
1998 Nisanʼında tutuklandı. En son Ceyhan Hapishane-
siʼndeydi. F Tipleriʼnin gündeme gelmesiyle, ölüm orucu di-
renişçisi olmak için gönüllü oldu. 2. Ekiplerde yer aldı. Di-
renişteyken tahliye edildi, kendinden önce tahliye olup ölüm

orucunu sürdüren bir örnek yoktu. O, ilk örneği yaratarak, 204 gün ken-
di evinde ölüme yürüyerek 27 Mayıs 2001ʼde ölümsüzleşti.

Tutsaklığı sona eren birinin dışarıda direnişi sürdürerek şehit düşme-
sinin ülkemizde ve dünyada ilk örneğidir Uğur. Ve onun açtığı yoldan yü-
rümüştür onlarca devrimci tutsak.

Uğur TÜRKMEN

Sinan CEMGİL Kadir MANGA Alpaslan ÖZDOĞAN

Anıları Mirasımız



Ege Üniversitesi’nde Dev-Genç’liler geleneksel
olarak yaptıkları Canan Kulaksız Alternetif Ögrenci Şen-
liklerine devam ediyorlar. Dev-Genç’liler 5-12 Mayıs
tarihleri arasında Ege Üniversitesi’nde masa açtılar, Bor-
nova, Buca, Tınaztepe, Kuruçeşme’de afişlerle öğren-
cileri ve halkı şenliğe davet ettiler.

13-17 Mayıs tarihlerinde Ege Üniversitesi Edebiyat
Fakültesi önünde yapılacak olan Canan Kulaksız Al-
ternatif Öğrenci Şenliği alanın hazırlanmasıyla başla-
dı. Gün içinde davulla duyurulara çıkıldı. Epik Sanat
Tiyatrosu da Ege Üniversitesi öğrenci çarşısında oy-
nadığı sokak tiyatrosuyla şenliğe çağrıda bulundu.
Programda ilk olarak Sokak Orkestrası sahne aldı. So-
kak Orkestrası’nın ardından devrim şehitleri adına
saygı duruşu ve Ege Gençlik Derneği adına konuşma
yapıldı. Konuşmada Canan Kulaksız ve 9 yıldır yapı-
lan alternatif öğrenci şenliği anlatıldı. Mahirlerden Ca-
nanlara, Cananlardan Hasan Selim Gönenlere 43 yıllık
bu onurlu tarihe sahip çıkmaya ve Dev-Genç safların-
da mücadeleye çağrı yapıldı. Konuşmanın ardından Te-
kirdağ 1 No’lu F Tipi Hapishanesi özgür tutsaklarından
şenlik için gönderilen mektup okundu. Program Duvara
Karşı Tiyatro Topluluğu’nun oyunu ve İbrahim Kara-
ca’nın okuduğu şiirlerle devam etti. İbrahim Karaca Ca-
nan ve Zehra’dan bahsederek onlar için yazdığı bir şii-
ri okudu. Son olarak sahneyi Efkan Şeşen aldı. Söyle-
nen türkülere coşkulu bir şekilde eşlik eden kitle tek ses
olup “Faşizme Karşı Omuz Omuza” sloganını attı. Çe-
kilen halay-
larla ve ho-
ronla prog-
ram sonlandı-
rılıp şenliğin
sonraki gün-
lerine çağrı
yapıldı.

İkisi de tarih yazanlar-
dandı. Bir direnişçiden
(Fatma Koyupınarʼdan) bir
direnişçiye (Faruk Kadı-
oğluʼna) yazıldı aşağıdaki
satırlar. Şimdi ikisi de şe-
hitlerimiz, kavgamızın
ölümsüz bayraktarları ara-
sındalar.

Ben Kadıoğlu Faruk

Şerefli Faruk

Benzemem Osmanlı
kadılarına

Semirmedim egemen
sofralarında

Zalimin ekmeğini
yiyen

Zalimin kılıcını
sallarmış mazluma

Ben hep yoksul
sofralarında

yoksulla birlikte

kaşık sallayıp

boş tasa

umutla doyurdum
karnımı

Ondandır mazlumun
oğlu olup

mazlumun hak kılıcını
sallayışım

Kadılığım zalime
karşıdır

çalana çırpana

soyana sömürene

namussuza ahlaksıza

Beyaz Saray kapıla-
rında vatanı satıp

sırça köşklerinde
fetvalar verip

halkı yoksul bırakana

Ve dahi halkın
ekmeğiyle birlikte

umudunu çalmak
isteyene

Ben Kadıoğlu Faruk

Şerefli Faruk!

Kadılığım,

beni ve de benim gibi

halkın oğullarını,
kızlarını

kör hücrelerde
insansız bırakanlaradır

Öyle bir fetva yazmış

Öyle bir basmışım ki
mührümü

ateşimle yakıp

kanımla boğmuşum
zulmü

Ve haykırmışım

sonsuza uzanan
sesimle!

Ey zalimler korkun
bizden!

Korkun mazlumların
Kadıoğullarından!

Haziran 2005

Fatma Koyupınar

Ege’nin Yeni Cananları
Canan Kulaksız Alternatif

Öğrenci Şenliği’ne
Davet Ediyor



Anca beraber
kanca beraber

- Tek başımıza değil birlikte iş
yapmalıyız.

Deyimler

Hayatı karartsa da
yenilgilerin hüznü

şakıyacak ol sevda
serçesi her seher

ve zamanın
olgunlaştırdığı her
cemre

usulca düşücek
umudun dölyatağına

bitecek bunca acı

bunca keder bitecek

çünkü ayan beyandır
şimdi yeryüzü

Hayat boylu boyunca
bizimdir

boylu boyunca
bizimdir sevinç

ve öyle olmaya

devam edecektir
dünya durdukça

çünkü biz

fazlasıyla ödedik

acının bedelini

Sevdadan gayrısı
duman olur

biter suları sislendiren
ne varsa

hatırladıkça

solgun bir
iç yangınıyla of çekip

bir sigara
tellendirerek

torunlarımıza
anlatacağımız

hazin bir hikayesi
kalır sonunda

Ahmet Telli

Acele ile menzil
alınmaz

- Bir işi yaparken sonuca ulaşmak
için acaleci değil sabırlı olmalıyız.

Atasözü

KULAĞIMIZA 
KÜPE OLSUN

Kusur Çömlekte
Hocanın bir gün subaşıya işi
düşer. Adam haraç ve rüşvet
yiyen birisidir. Hoca fakir, ne
yapsın. Bir çömleğe toprak
doldurur ve üstüne bal sıvar.
Gitmiş işini görmüş, ilamını
almış. Ertesi gün kapısında
bir adam bitmiş:
- Hoca demiş, subaşı ilam-
da bir kusur etmiş. Geri is-
tiyor...
Hoca yutar mı:
- Kusura bakmasın evlat,
demiş. Kusur ilamda değil
çömlekteydi!...

Fıkra

“Zalimin zulmüne karşı
gelmemek mazluma
yapılacak en büyük
kötülüktür.
Ben zalimlerle birlikte
varlık içide yaşamayı
alçaklık, zalime karşı
gelerek bulacağım ölümü
ise yücelik sayarım.”

(İmam Hüseyin)

Özlü Söz

Şiir

- Az önce o adama ne dedin? 

- Daha hızlı çalışmasını söy-
ledim! 

- Ona ne kadar ücret veri-
yorsun? 

- Günde 15 dolar! 

- Ona vereceğin parayı ne-
reden buluyorsun? 

- Malları satıyorum! 

- Bu malları kim üretiyor? 

- O yapıyor! 

- Bir günde kaç tane mal üre-
tiyor? 

- 50 dolarlık. 

- O halde, bırak ona ödeme

yapmayı, kendisine daha

hızlı çalış demen için sana

günde 35 dolar ödüyor ! 

- Ha? Ama makineler bana

ait! 

- Peki bu makineleri nasıl

elde ettin? 

- Malları satıp aldım! 

- İyi de o malları kim yaptı? 

- Kapa çeneni seni duyabilir! 

Kıssadan Hisse

Zulüm De Biter

Kapitalistin Düşüncesi 


