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Düzene yönelik nefretimizin temelinde, bu
düzenin halka ekmek ve adalet yerine
yoksulluk, haksızlık, eşitsizlik, yozlaşma,
açlık vermesi vardır. Yoksulluğun ve
haksızlığın olduğu yerde, halk acı çeker, açlık
çeker. İnsan yerine konulmaz, horlanır.
Onuru çiğnenir, "ayak takımı" denilir. İşte
bu tablonun yarattığı memnuniyetsizlik ve
öfke, devrimci bilinçle buluştuğunda sınıf
kinine dönüşür. Ki düzene yönelik
nefretimizin temeli, işte bu sınıfsallıktır.
CEPHELİ HALKIN ÖFKESİDİR,
KİNİDİR,
ADALET SAVAŞÇISIDIR.

İçindekiler
4 Biz Halkız! Sayılmayız parmak

27 Adalet İstiyoruz: Zulmünüz sizi 41 Faşist AKP’nin yalan, demagoji

ile, tükenmeyiz vurmak ile

BİBER GAZI KİMYASAL
SİLAHTIR YASAKLANSIN!

boğacak! Halkı sonsuza kadar
zulümle yönetemezsiniz!

29 Hayatın Öğrettikleri: Ailemiz
ve devrimcilik

7

Faşist saldırılara halkın cevabı
ayaklanma!
11 Taksim direnişi... anlatım. Bir
direniş odağı: Taksim
14 Taksim’i kazanan gücümüz
AKP'den de hesap soracak
20 AKP suç işliyor! Halka karşı
kimyasal silah kullanıyor!
Onlarca çeşit gaz bombasıyla
saldırıyor! Biber gazı
yasaklanmalıdır!
22 Hayata dönüş operasyonu
mahkeme salonunda da
sürüyor! AKP’nin jandarma ve
polisi, mahkeme salonunu gaza
boğdu!

30 Halkın Hukuk Bürosu: Halkın

23 Halkımıza çapulcu diyenler

38
39

halkımızın öfkesi karşısında
yenilecek! Çapulcu değil
halkız!

24 Ccpheli: Kendiliğinden gelişen
eylemlerde nasıl inisiyatif
alacağız?

Hukuk Bürosu’na yönelik
saldırılar çaresizliğin
ürünüdür! -4-

32 Devrimci Okul: Öfkemizi
düşmana yöneltelim

34 Hasta tutsakları sessiz imha
politikalarınızla öldürmenize
izin vermeyeceğiz

35 Devrimci Memur Hareketi:
Devrimci memurlar olarak
çocuklarımızın geleceği için
mücadele ediyoruz

36 Devrimci İşçi Hareketi: Eğitimci
işsizler cenneti Türkiye...
Sınıf Kini: “Amerikan toprağı”
Polislere açık çağrımızdır;
Halkın içinden çıkıp halka
saldırıyorsunuz! Halka
saldırmak suçtur! Halka
saldırmaktan vazgeçin! İstifa
edin simit satın!

ve terörle döndürdüğü sömürü
çarkı iflas etti
43 3. Köprüye, 40 milyon Alevi’yi
katleden Yavuz Sultan Selim’in
adını vermek, Alevi halka
hakarettir! Faşist AKP, Alevi
halkın öfkesiyle tanışacaksınız!
45 Emek Haberleri: Kazova Tekstil
işçileri haklarını almak için
yürüdüler
46 AKP Tüm halka savaş açtı. tüm
Türkiye’yi gaza boğuyor! BDP,
AKP’ye Koltuk değnekliği
yapmaya devam ediyor!
48 Kürt halkının kaderi, oligarşiyle
uzlaşmada, pazarlıklarda,
tavizlerde değil,
mücadelededir!
52 Avrupa’da Yürüyüş: Faşizme
karşı direnen halklar yenilmez

54 Avrupa’daki Biz: Emperyalizmin
'terör' listesinde yer almaktan
onur duyarız, kabulümüzdür!
Yitirdiklerimiz

56
58 Kulağımıza Küpe Olsun
59 Öğretmenimiz
Duyuru

“Suç”ları Demokratik Sendikal Faaliyette Bulunmak Olan
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Biz Halkız! Sayılmayız Parmak İle,
Tükenmeyiz Vurmak İle
HALKI SONSUZA KADAR ZULÜMLE YÖNETEMEZSİNİZ
Tüm Türkiye AKP Zulmüne Karşı Ayaklandı
Halkımız! Öfkemiz Saman Alevine Dönüşmesin!
Halka Zulmeden, Halkı Aşağılayan, Küstah AKP’den Hesap Soralım!
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alkın hiç bir talebini dikkate almayan, halkı her fırsatta aşağılayan, halka açıkça savaş ilan eden
AKP, halkın gücünü gördü.
alkın sinmişliğinden, tepkisizliğinden, suskunluğundan yola
çıkarak “bu halktan adam olmaz” diyen, her fırsatta halkı küçümseyen,
kendi umutsuzluğunu halkın üstüne
atan küçük burjuva aydınlar ve halktan kopmuş, kendi dünyalarına hapsolmuş sol da halkın gücünü, halk gerçeğini, bir kez daha gördü.
stanbul Taksim Gezi Parkı’na yapılacak AVM’ye karşı başlatılan eylemler, AKP’nin halkı aşağılayan,
hakir gören küstahlığına, kendini beğenmiş mağrurluğuna, büyük dağları biz yarattık havalarına, faşist terörüne karşı tüm ülke çapında halk
ayaklanmasına dönüştü.
KP, on yılı aşan iktidarında ilk
kez, ciddi bir halk muhalefetiyle karşı karşıya kaldı.
alkımız AKP’ye “açtığın savaş
kabulümüzdür” dedi. En son
resmi rakamlara göre 77 ilde bir milyonun üzerinde insanımızın katıldığı
toplam 603 eylem yapıldı. 10 gündür
halkımız, Türkiye’nin dört bir yanında
ayakta. Faşist devlet istisnasız her eyleme gaz bombalarıyla, coplarla, TOMA’larla pervasızca saldırıyor. Ve tüm
saldırılar saatlerce süren halkın direnişiyle cevaplanıyor.
u an itibarıyla İstanbul Ümraniye 1 Mayıs Mahallesi’nde,
eylemleri desteklemek için TEM otoyolunu kapatmak isteyen Mehmet
Ayvalıtaş, bir otomobilin çarpması
sonucu yaşamını yitirirken, ağır yaralanan Seyit Kartal’ın yoğun bakımda tedavisi sürüyor. Ankara Kı-
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zılay’daki eylemlerde polis silahını çıkartıp, kitlenin içine ateş açarak, Ethem Sarısülük’ü başından vurdu. Yoğun bakımda olan Sarısülük’ün beyin
ölümü gerçekleşti. Hatay’ın Antakya İlçesi’nde eylem yapan halka saldırarak polis, Abdullah Cömert adlı
bir kişiyi döve döve katletti.
u ana kadar tüm ülke çapında, 4
binin üzerinde gözaltı var. Hastane kayıtlarına göre 3 binin üzerinde insan yaralandı. Binlerce kişi hastaneye gitmeden, eylem yerlerinde kurulan seyyar tedavi merkezlerinde
ayakta tedavilerini yaptırıp çatışmaya kaldıkları yerden devam ediyor.
alk artık ne gaz bombalarına, ne
coplara, ne de TOMA’ların fırlattığı basınçlı sulara aldırış etmiyor.
Halk, AKP’nin faşist terörle oluşturduğu korku dağlarını çoktan aştı.
Ayaklanmaya katılan kitlenin çok
büyük bir bölümü belki de yaşamları boyunca, ilk kez bir eyleme katılıyor. İlk kez slogan atıyor, ilk kez devletin polisiyle karşı karşıya kalıyor ve
ona taş atıyor, ilk kez barikat arkasında dövüşüyor. Ancak iddia edildiği gibi ayaklanmaya katılan yüzbinler, hiç de “ne istediğini bilmeyen apolitik kalabalıklar” değiller. Evet, çok
büyük bir kesimi örgütsüz. Ancak halkımız 7’den 70’e ne istediklerini çok
iyi biliyor. AKP’nin halka açtığı savaş ve halk düşmanlığı halkı patlama
noktasına getirmiştir.
alk gerçeği de budur. Susar, susar, susar... Onca baskıya, onca
zulme, onca teröre, onca hak gasplarına, onca aşağılanmaya, hakarete, işsizliğe, açlığa, yoksulluğa rağmen ciddi bir tepki göstermez. Ancak halk, yaşadığı hiçbir şeyi unutmaz. Açlık, yoksulluk, zulümle birlikte öfke ve kin de
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büyür. Bir tek damla nasıl bardağı taşırıyorsa, bir tek olay da öfkenin
patlamasına yeter. Halkın önündeki
bentler bir kez çatlamaya görürsün, biriken öfke ve kin bentleri patlatır ve
halkın patlayan öfkesinin önünde
hiçbir güç duramaz.
atay’da şehit düşen Abdullah
Cömert şehit düşmeden önce
direniş hakkında arkadaşları ile şu
duyguları paylaşıyor: "3 günde sadece
5 saat uyudum. Sayısız biber gazı yedim, 3 defa ölüm tehlikesi atlattım. Ve
insanlar ne diyor biliyor musunuz?
"Boşver ülkeyi sen mi kurtaracaksın" Evet kurtaramasakda bu yolda
öleceğiz. O kadar yorgunum ki, 3 günde 7 tane enerji içeceği 9 tane ağrı kesici ile ayaktayım. Sesim kısık vaziyette ama gene saat 6'da alanlardayım. Sadece devrim için"...
KP 10 yılı aşan iktidarında ilk
kez bu kadar ciddi sarsıldı. Bütün devleti baştan sona yeniden yapılandıran, devletin tüm kurumlarını
AKP’nin kurumları haline getiren, hiç
bir politikası ciddi bir muhalefetle karşılaşmayan AKP, halk ayaklanması
karşısında adeta çaresiz kaldı.
AKP’nin yalanları, “provakatör”,
“marjinal”, “dış güçler”, “terör örgütleri”, “darbe, Ergenekon” gibi demagojileri ve tamamen iktidarın kölesi haline gelen burjuva medyanın
sansürü, dezenformasyonu halkın
ayaklanması karşısında hiç biri işe yaramıyor.
urjuvazinin akıldaneleri sözde
ayaklanmanın sosyolojik tahlillerini yaparken halkın büyük oranda
örgütsüzlüğünü kullanarak ayaklanmayı sıradan bir protestoya indirgemeye çalışıyor. Özellikle polisin, gazına, copuna, basınçlı suları ve her tür-
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yakaladıkları kişileri komalık edene
lü terörüne aldırış etmeden, halkın
kanmayın.
u hafta meclis gündemine gele- kadar dövmektedirler.
günlerce ölümüne direnmesini yok
ceği açıklanan Tabiat Kanunu Tasaymak istiyor. Polisle 10 gündür
KP’DEN ÖZÜR DEĞİL, GASP
sarısı rafa kaldırıldı. Tayyip Erdoğan
geceli gündüzlü çatışan yüzbinleri, saEDİLEN HAKLARIMIZI İSda dahil AKP Taksim’e AVM’den
dece “bir grup provokatör” olarak
TİYORUZ: Halkın üzerine ölüm kuçark etti. Yarım ağız da olsa özürler
göstermeye çalışıyor. Ayaklanmanın
sanlar özür dileyemez.. ÖZÜR İSdileniyor. Bunlar tartışmasız ayakbaşında sanki hiçbir şey olmuyormuş
TEMİYORUZ. ADALET İSTİYOlanmanın zaferidir. Ancak bunlar sagibi 35 saat aralıksız süren çatışmaRUZ... Halka zulmedenler, bu zülmün
dece ayaklanmayı bitirmeye yönelik
dan tek bir görüntü vermeyen burjuhesabını vermelidirler... Özür
yapılan manevralardır. Faşizm ile
va medya, şimdi de tüm Türkiye çaAKP’nin ikiyüzlülüğüdür. Suçlarıuzlaşarak hiçbir hak kazanamayız. Dipında yüzbinlerin katıldığı ayaklannın üzerini örtmektir. Halka zulmün
reniş bittikten sonra AKP iktidarı
mayı Taksim Gezi Parkı’na hapsetmaskesidir özür... Kabul etmiyoruz!
ayakta kalabilmek için çok daha permeye çalışıyor.
ÖZÜR SORUMLULUKTAN KAÇktidara diletecekleri sahte özürler- vasız saldıracaktır.
MAKTIR!... Katillere, işkence yaaldı
ki,
medyada
öne
çıkarttıkpanlara talimat verenler SİYASİ SOle, kimi tavizlerle halkın öfkesi
ları
Taksim
Gezi
Parkı
dışında,
RUMLULAR İSTİFA ETMELİDİR!
boşaltılmaya çalışılıyor. “Şiddete buİstanbul dahil tüm Türkiye’de, halka
OKSUL GECEKONDU HALlaşmayın”, “provokasyonlara gelmepervasızca saldırılmaktadır. İstanKIMIZ; TALEPLERİMİZ SOyin”, “sizler iyisiniz, hoşsunuz, haklıbul’un gecekondu mahallelerinde onMUTTUR! UZLAŞARAK DEĞİL,
sınız... provokatörleri aranıza sokmabinlerce insanımız hergün sokaklarAYAKLANMAYI BÜYÜTEREK
yın” gibi çağrılarla, ayaklanmanın örda, AKP faşizmine karşı direniyor.
KAZANIRIZ!
gütlenmesine, devrimcilerin öncülüGazın,
copun,
tazyikli
suyun
hüün bugündür. Ayaklanmayı tüm
ğünde yürütülmesine, engel olmaya çakümsüz kaldığı yerde, plastik merTürkiye çapında büyütmeliyiz.
lışıyorlar. Yaptıkları haberlerle, progmiler kullanmaya başladı. İzmir’de elFaşizmi geriletecek olan budur. Halk
ramlarla direniş, magazinleştirilmeye
lerine çivili sopa verdikleri kim oldüşmanı, küstah AKP’nin kapılarına
çalışılıyor. Bunu da faşizmin saldırıduğu belli olmayan kişilerle halktan
dayanmalıyız. Kentsel dönüşüm
larının hedefi olan aydın ve saadı altında evimizi barkımızı elinatçıların, medyatik yönlerini
mizden alıp bizleri şehrin dışına
TALEPLERİMİZ
kullanarak yapıyor. Aydın ve sasürmek istiyorlar. İşte Taksim’in,
natçılarımız burjuva medyanın
1- Gaz Bombası Kimyasal Silahtır! 1 Mayıs Alanı’nın halka kapatılbu oyununa düşmemelidir. Gaması bu saldırıların sadece bir parzetecilerden yazarlara, sinema- Gaz Bombası Yasaklansın!
çasıydı. Taksim’i nasıl kazancılardan tiyatroculara, müzis- 2- Hasta Tutsaklar
dıysak, evlerimize de öyle sahip
yenlere AKP iktidarında faşizm
Serbest
Bırakılsın!
çıkacağız. KENTSEL DÖNÜgerçeğini çok net gördüler. FaŞÜM ADI ALTINDA SÜREN
şizm kendine hizmet etmeyen 3- Taksim Halkındır! Halka
SOYGUN YAĞMA VE TALAN
her kesime karşıdır. Burjuva
Yasaklanan Tüm Alanlar Açılsın!
DURDURULSUN talebiyle
medya medyatik kişilikler üzeayaklanmayı büyütelim.
rinden direnişin içini boşaltma- 4- ‘Kentsel Dönüşüm’ Adı Altında
AZETECİLER, AYDINya, bölmeye ve “itidal” çağrıla- Süren Yağma ve Talana Son
LAR, SANATÇILAR, Tİrıyla AKP ile uzlaştırmaya çaYATROCULAR; Gün uzlaşma
Verilsin!
lışıyor.
değil, ayaklanmayı büyütme güaşizme karşı tavrımız net 5- Halkın Aşağılanmasına, İnanç
nüdür. Emek sinemasını yıktılar,
olmalıdır. Kazanmak için, ve Değerlerine Saldırılmaya
AKM’yi de yıkacağız diyorlar.
faşizmi geriletmek için direnOnlarca gazeteci, tiyatrocu, mümekten başka yol yoktur. Bu ta- Son Verilsin!
zisyen hala hapishanede. Faşizm
rihsel bir doğrudur. Sahip ol- 6- Halka Saldırı Emrini Veren Vali sanatın, sanatçının önündeki en
duğumuz hiçbir hak, büyük
ve Emniyet Müdürleri İstifa Etsin! büyük engeldir. AKP, kendi dübedelleri göze alarak direnmezenine hizmet etmeyene yaşam
den kazanılamaz.
hakkı tanımıyor. Şimdi AKP, di7- Bütün Gözaltılar Serbest
KP, halk ayaklanmasını Bırakılsın! Haksız Tutuklananlar
renişi kırmak için aydın ve saetkisizleştirmek, yolunnatçıları kullanmaya çalışıyor.
Faşizme karşı direnişi büyütdan çıkartmak için şimdiden Tahliye Edilsin!
mekten başka yol yoktur.
manevralara başlamıştır. Cum- 8- Direnişçiler Hakkında Hiçbir
hurbaşkanı Abdullah Gül’ün,
ŞÇİLER; BU AYAKLANMAYasal Takibat Yapılmasın!
DA DAHA ÖNE ÇIKMALIBülent Arınç’ın açıklamalarına
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SINIZ; Örgütlenme hakkımızın önünde onlarca engel varken, son sendikalarla ilgili düzenlemelerle sendikalarımız AKP’ye hizmet eden kurumlar
haline getirilmek isteniyor. AKP’nin
grev kırıcılığıyla grev hakkımız fiilen
elimizden alınmaktadır. Taşeronluk
yasası, kıdem tazminatlarının kaldırılmak istenmesi, kuralsız çalışma,
istihdam büroları adı altında kurulacak
köle pazarlarının önüne başka türlü geçemeyiz. Şimdi gasp edilen haklarımızı
geri almanın ve saldırıları püskürtmenin tam zamanıdır.
AMU EMEKÇİLERİ; AKP
Grevli, Toplu Sözleşmeli sendika hakkımızı gasp etti. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda yapılacak
düzenleme Mecliste bekliyor. Bu düzenlemeyle birlikte 2.5 milyon kamu
emekçisinin tüm hakları gasp edilerek taşeron işçisine çevrilecek. İki
günlük iş bırakma eylemini daha ileriye taşıyarak taleplerimizle haklarımız kabul edilinceye kadar AKP’nin
karşısına dikilelim.
ENÇLİK ANTİ-FAŞİST, ANTİEMPERYALİST MÜCADELEDE ONURUMUZDUR! GENÇLER;
Bu ayaklanmanın en militanı sizlersiniz. Hatay’da şehit düşen Abudullah
Cömert "Boşver ülkeyi sen mi kurtaracaksın" diyenlere çok net bir cevap veriyor: “Evet kurtaramasak da
bu yolda öleceğiz” diyor. Biz konuştuk, faşizme karşı çıktık ve herkes şaşırdı. Niye? Çünkü; bizim hep eli
kolu bağlı, suskun, kendinden başkasını düşünmeyen, bireyler olmamızı istediler. Eğitim hakkımız elimizden
alınacak, susacaktık, işsiz kalacak susacaktık, okuldan atılsak susacaktık,
gerici eğitim sistemi dayatılacak, susacaktık, emperyalistler ülkemizde cirit atacak biz susacaktık. 12 Eylül’den
beri itaat eden böyle bir gençlik yaratmaya çalıştılar. Ama başaramadılar.
12 Eylül’ün en karanlık dönemlerinde bile istedikleri gençliği yaratamadılar. SUSMADIK! BENCİLLİK,
ZULÜM KARŞISINDA ELİ KOLU
BAĞLI DURMAK GENÇLİĞİN
RUHUNA AYKIRIDIR. Gençlik ülkemizin her zaman onuru olmuştur.
Anti-emperyalist mücadelenin bayraktarlığını yapmıştır. Amerika’nın 6.
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Filo’sunu denize dökme onuru DevGenç’lilere aittir. Bugün de gençlerimiz düzenin yoz kültürü ve tüm kuşatmalarına rağmen kendisine biçilen
kimliği kabul etmemiştir. Tüm tecrübesizliğine rağmen ayaklanmanın en
önünde barikatların başında yerini almıştır. Durmak yok! Ayaklanmayı
tüm ülke çapına yaymalı ve taleplerimizle faşist AKP’nin karşısına dikilmeliyiz. Faşizmin kurumu YÖK kapatılsın. Bilimsel parasız eğitim istiyoruz. Gerici eğitime son. Okullardan
polis ve özel güvenliklerinizi çekin. Bilimsel eğitimin önündeki tüm engeller
kaldırılsın.
NANÇLARI YOK SAYILAN,
KATLİAMLARLA, KIYIMLARLA YOK EDİLMEK İSTENEN ALEVİ HALKIMIZ! AKP faşizmini artık çok iyi tanıyorsunuz. Tarihin en büyük saldırılarıyla karşı karşıyasınız.
İnançlarınız yok sayıldığı gibi çok sistemli asimilasyon politikalarıyla inançlarınız, kimliğiniz yok edilmek isteniyor. İşbirlikçi AKP iktidarı tüm
inançların düşmanıdır. Alevi halkımıza düşmanlığı ise tarihseldir. 40 bin
Aleviyi katleden Yavuz’un adının senden kesilen vergilerle yapılacak olan
3. köprüye verilmesi bu tarihsel düşmanlığındandır. Taleplerimiz somuttur.
Köprünün adı değiştirilsin. İnançlarımız tanınsın, inançlarımıza hakaret
edilmekten vazgeçilsin ve tarih boyunca Alevi halkına karşı işlediği
suçlardan dolayı Alevi halkından devlet özür dilesin. Taleplerimiz için tüm
Türkiye’de ayaklanmayı büyütelim.
AĞIMSIZLIĞI, ULUSAL KİMLİĞİ, EN TEMEL HAK VE
ÖZGÜRLÜKLERİ PAZARLIK MASALARINDA KURBAN EDİLEN
KÜRT HALKI! Faşist düzen ile uzlaşarak tarih boyunca hiçbir halkın
kurtuluşu gerçekleşmemiştir. Faşizm
ile demokrasi, faşizm ile özgürlükler
asla yanyana olamayacak kavramlardır. Kürt milliyetçi hareketin bugün
AKP ile girdiği uzlaşmadan da asla
Kürt halkı için barış, demokrasi, özgürlük çıkmayacakır. “Çözüm” adıyla başlatılan sürece dönün bir bakın.
Son altı ay içinde demokratikleşme
adına tek bir adım atılmazken faşizm
tüm kurumlarıyla birlikte halka zul-
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mediyor. Ülkenin dört bir yanında
halk zulme karşı ayaklandı. Bugün yeriniz zulmedenlerle uzlaşmak değil,
zulme karşı direnenlerle birlikte direnmektir.
EPHELİLER; Aylardır diyoruz
ki; faşizm sonsuza kadar halkı terörle yönetemez. AKP’nin yönetememe krizi büyüdükçe terörü de büyüyecektir. Sadece 1 Mayıs’tan beri yaşananlara bakmak yeterlidir. Tüm alanlar halka yasaklandı. Can bedeli kazandığımız alanları gerekirse yeni canlar vererek koruyacağız dedik. Yasaklara rağmen, kafamızın gözümüzün kırılıp patlatılması pahasına kesintisiz
alanlardaydık. Faşizme karşı omuz
omuza direnmekten başka yol yoktur
diyerek çağrılar yaptık. İşte bugün
tüm Türkiye’de halkımız faşizme karşı ayaklandı. Günlerdir omuz omuza direniyor. Ancak halkın biriken öfkesi
ayaklanmaya dönüşse de oligarşi yılların yönetme tecrübesiyle, direnişi
etkisiz hale getirecektir.
irenişe öncülük yapmalıyız.
Ayaklanmayı devrimcileştirmeliyiz. Ayaklanmaya önderlik yapmayı başaramadığımızda burjuvazi ayaklanmayı çeşitli hak kırıntılarıyla düzen içine çekerek bitirmekte zorlanmayacaktır.
u halktan adam olmaz diyen
herkes halkın gücünü görmüştür.
Halkımıza her zaman güvendik. Devrimi halkla yapacağız. Halkımız, ülkemizin her tarafında devrimciler
gibi taşla, sopayla, barikatlarla faşizme karşı direniyor. Kimse “marjinal”di, “vandalizm”di, “provokasyon”du demagojilerine sarılamaz.
Tarih bir kez daha tanık olmuştur: Direnerek haklar kazanılıyor. Dağları biz
yarattık havasındaki küstah AKP’liler bugün halkın ayaklanması karşısında çaresiz kalmıştır. Ki, daha bu
başlangıçtır. Zulüm halkı sindirmeye
yetmiyor artık. Faşizm daha da tırmanacaktır. Faşizmi geriletmenin,
yenmenin direnmekten, savaşı büyütmekten başka yolu yoktur.
ir adım bile geri adım atmadan,
taleplerimiz kabul edilinceye kadar direnişi büyütelim. FAŞİZME
KARŞI OMUZ OMUZA! HALKIZ
HAKLIYIZ KAZANACAĞIZ!
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Faşist Saldırılara Halkın Cevabı

AYAKLANMA!
Bu Daha Başlangıç
Direnenler Taksim
Direnişini Anlatıyor!
Biz Perşempe günü Gezi Parkı'na
orada kurulan çadırları ziyarete gitmiştik. Saldırı ihtimalini duyan herkes
gelmişti parka. Sahiplenme çok güçlüydü.
Biz orada biraz kalıp ayrıldık.
Sabaha karşı polis operasyonu olmuş
ve çadırlar yakılmış. Parkta zaten
sabaha karşı sayı oldukça düşükmüş,
Polis gaz bombaları ile saldırıp parkı
boşaltmış. Ve daha sonra da bariyerlerle parkı çevirip girişi yasaklamış.
Yani yıkım için parkı yalıtmış.
Bu gelişme üzerine Cuma akşamı
Taksim Meydanı'nda toplanma kararı
alındı. Bizim de zaten her Cuma akşamı Taksim'den Galatasaray'a yapmak istediğimiz yürüyüş oluyordu.
Bu eylemden dolayı polis Taksim'i
tamamen kuşatmıştı. Ve meydana çıkışlara izin vermiyordu. Ama esas
olarak İstiklal Caddesi üzerinden onbinlerce kişi yürüyerek meydana çıkmak istiyordu. Ben de İstiklal Caddesi
üzerinden meydana çıkmak isteyenlerin arasındaydım. Çatışmalar boyunca da İstiklal Caddesi kolundaydım. Diğer yerlere geçemedim.
İstiklal Caddesi’nde hiç polis yoktu. Tünelden, meydanın girişine kadar
insanlarla doluydu ve hemen herkes
eylem için gelmişti zaten. Polisin
İstiklal’de yürüyüş yaptırmama
kararı bu eylemle birlikte tamamen
ortadan kaldırılmıştı. Ama Meydan
girişinde çok sayıda polis vardı. Ve
kitle yaklaşınca önce TOMA’larla
saldırdılar, daha sonra gaz bombası
atmaya başladılar. Kitle caddenin
gerilerine doğru çekildi ama ara so-

kaklar doldu. Biz İstiklal’in
en başındaki sokağa girdik
ve kitlenin en önünde yer
aldık. Çatışmalar boyunca
da İstiklal Caddesi’ndeki
kitlenin en ön grubundaydık. Yani Tomalarla ve polisle
burun buruna olduk saatlerce.
Biz sokaktan caddeye çıkıp
polise taşlarla saldırıyorduk,
biz caddeye çıkar çıkmaz
polis bize gaz bombası atıyordu ve yeniden sokağa çekiliyorduk. Bu şekilde çatışma saatlerce sürdü. Biz polisi geriletip, barikatı yarıp meydana giremedik ama polisin de ilerlemesine
ve İstiklal’i ele geçirmesine izin
vermedik. Bizim olduğumuz sokağı
çok uzun bir süre geçemediler. Çatışma 19.00 gibi başladı, gece 03.00
sıralarında çok güçlü bir şekilde
yüklendi polisler ve bizi geriletmeye
başladılar. Sokağın içine de çok yoğun gaz bombası atmaya başladılar.
bu şekilde 2 saat boyunca bizi oldukça
gerilettiler, Galatasaray Lisesi civarına
kadar çekilmek zorunda kaldık adım
adım. Daha sonra yeniden saldırıya
geçip tekrar en baştaki pozisyonumuza, yani ilk sokağa kadar gerilettik
polisleri.
Bizim karşı sokağımız, bizim
sokağın alt tarafı, en aşağıdaki
Tarlabaşı Bulvarı, heryer direnişçilerle doluydu. Onbinlerce kişi
çatışıyordu. Polis herhangi bir yeri
yarıp arka tarafa geçemiyordu.
Bu yanıyla çok güçlü bir direniş
vardı. Ama bir o kadar da koordinasyon sorunu ve başıboşluk vardı.
Bizim bölgemizin dışında, Sıraselviler tarafı, Cihangir tarafı, Gü-

müşsuyu tarafı, Harbiye tarafı da
en az bizim kadar kitlesel bir şekilde çatışıyordu. Bunu duyuyorduk. Taksim Meydanının etrafını
yüzbinler kuşatmıştı adeta. Ama herhangi bir yerden yarıp içeriye giremiyorduk. Tüm kollar birlikte hareket
edebilse çok daha önce yarıp girmemiz mümkün olabilirdi. Biz, bizim
sokağımızdaki kitleyi yönlendirmeyi
büyük oranda başardık. Kontrolü
bizdeydi sokağın. Aslında özellikle
organize etmemiştik ama bizden birçok arkadaş çatışmak için Taksim’e
geldiğinde, bizim sokağa gelmiş zaten. Doğallığında birçok arkadaşımızla birlikte oldukça kalabalıklaştık
sokakta.
Dikkatimi çeken önemli yanlardan
biri, bizim dışımızda çok büyük bir
kitlenin profiliydi. Aslında günlük
yaşamda oldukça uzağımızda duran, bizim de belki pek beğenmediğimiz, yoz dediğimiz, bundan bir
şey olmaz diyebileceğimiz, giyimiyle
kuşamıyla, içkisiyle bambaşka bir
kültürün içinde olan onbinlerce
genç çok büyük bir cesaretle çarpışıyordu. Oldukça yaratıcı ve öfke
dolu bir şekilde bir sıra neferi gibi
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çarpışıyordu.
Bu gençlerin her birinin
aslında ne kadar büyük bir
potansiyelimiz olduğunu, halk
güçlerinin bunlardan oluştuğunu, ne kadar yozlaşsa da
halka ait bir damarın hep attığını ve bu damar yönlendirilmeye başlandığında da ne kadar büyük bir gücün ortaya çıktığını
gördüm.
Bu hem örgütsüz kişiler için
geçerli, hem de oportünist-reformist
yapıların kitleleri için geçerli. Herkes tek vücut olmuş bir şekilde
çatışıyordu. Barikat hep birlikte
kuruluyor, polisin ateşinden herkes
birbirini korumaya çalışıyor, yaralananlara anında müdahale ediliyor, gaz bombasından yüzü yananlara birileri mutlaka limon veriyor, süt veriyor, yüzünü yıkıyor,
spreyle temizliyor... Herkes bir şey
yapıyordu. Çok güzel bir halk ordusu vardı. İnsan kendisini çok
büyük bir güvende hissediyor.
Sonuç olarak sokağımızda büyük
bir direniş yaşandı ve polis bir adım
bile ilerleyemedi bu direniş sayesinde.
Bütün bunlar bu kitlenin tamamı tarafından yaratıldı.
Sabaha karşı herkes yorgun düşmeye başladı ve çatışmalar oldukça
yavaşladı.

Taksim’den Çekilmeye
Başladığı Haberini Aldık
Yeniden Taksim’e gittiğimizde
tüm kitle Taksim'e girmişti. Ama
meydanda çok büyük bir dağınıklık
vardı. Tek bir merkez yoktu. Sahne,
ses düzeni vb yoktu. Ayrı ayrı küçük
merkezler oluşmuştu. Bizim kitlemiz
de çok dağınıktı. Bir yandan meydanı
gezerek kitlemizi belirli bir yerde
(anıtın dibinde) toplanmaya çağırdık.
Bir yandan da ne yapacağımızı konuşmak için diğer grupların temsilcilerini aramaya başladık. Bizim kitlemizi anıtın önüne topladık. 400
kişi civarında olmuştuk. Burada megafonla bir konuşma yaptık. Konuşma
boyunca sayı artmaya başladı. Çev-

redekiler de geldi.
Meselenin Gezi Parkı protestosunu çok aştığını, AKP'nin bugüne kadar biriktirdiği öfkenin
bir patlaması olduğunu, yaşananın
bardağı taşıran son damla olduğunu söyledik özetle. Ve Taksim’i
kazanan gücümüzün AKP'den de hesap sormaya yeteceğini vurguladık.
Gerekirse buradan ayrılmayalım işgal
edelim dedik. Burada şarkılar söyledik. Büyük halaylar kuruldu.
Daha sonra sol yapıları bir noktada
toplanmaya çağırdık. Bu toplantıda
ayak üstü neler yapabileceğimizi konuştuk. Biz Hükümet İstifa Etsin
ve Biber Gazı Yasaklansın talepleriyle işgal edelim meydanı dedik.
SDP ve BDSP'de buna katılıyordu.
Ama diğer yapılar, buranın zaten bir
inisiyatifi var (Adı Taksim İnisiyatifi
imiş), onlardan çıkacak karar önemli,
onlara rağmen karar alamayız dediler.
Bu oluşumda kimler var dedik, Gezi
Parkı'ndaki eylemi koordine eden
bileşenlerin olduğunu, çeşitli sivil
kişilerin yanısıra çevreci örgütlerin,
sendikaların ve bazı partilerin olduğunu söylediler. Ve onların toplantısının yapılmakta olduğunu ve hatta
bitmek üzere olduğunu öğrendik.
Biz de o toplantıyı bitirip hemen diğerine koştuk.
Taksim İnisiyatifi toplantısına gittiğimizde, 40'tan fazla kişinin olduğunu gördük. Birçok kurumun temsilcisi oradaydı. Büyük çoğunluğunu
tanımıyorduk. TTB'den TKP'den
EMEP, KESK, DİSK gibi kurumların
temsilcileri vardı. Ve toplantı bitmek
üzereydi. Ne konuştuklarını anlamaya
çalıştık. Ve gördüğümüz kadarıyla
bir karar almışlardı, o karar da
kitleyi dağıtmaya yönelikti.

Yani Taksim'e öğlen
girilmiş, akşam boşaltmak
niyetindeydiler. Bunu kitleye ses aracı ile duyuralım
dediler ve kalkmaya başladılar. Ben bu aşamada
müdahale ettim. Söz istediğimi söyledim. Beni tanımışlardı ve arkadaşı
da dinleyelim dediler.
“Ben yanlış anlamadıysam dağıtma
kararı aldınız” dedim, eğer böyleyse
bunun vebalinin çok ağır olacağını
söyledim. Onbinlerce insan çatışmış,
yaralanmış, komaya girmiş ve en
sonununda bir açıklama ile bitirmek
büyük hata olur dedim. Sadece
Taksim'de değil İstanbul'un birçok
yerinde şiddetli çatışmaların olduğunu, Türkiye'nin dört bir yanında
çatışmaların olduğunu, halkın sokağa döküldüğünü, bunların hiçbirisinin Gezi Parkı protestosu için
olmadığını, halkın AKP'ye olan birikmiş öfkesini dile getirdiğini, ve
tüm eylemlerin merkezinin burası
yani Taksim olduğunu, tüm dünyanın gözünün burada olduğunu,
buradaki eylemin bitmesinin heryerde moral bozacağını ve diğerlerini de olumsuz etkileyeceğini, tersine burada sürdürülecek bir direnişin her yeri ateşleyeceğini, üzerimizde tarihsel bir sorumluluk olduğunu söyledim.
İsteseniz de bu kitleyi dağıtamazsınız dedim. Ayrıca kendi başınıza
böyle bir karar alamazsınız artık dedim. Eylemin Taksim inisiyatifi
grubunu aştığını ve bir halk hareketine dönüştüğünü, tüm halk güçlerinin onayını almanın bir zorunluluk olduğunu söyledim. Siz dağıtırsanız biz buna uymayız, zaten
bizim kararımız da değil, sormadınız
bile bize dedim. Bu fikri destekleyenler de oldu. Sonuç olarak acil
olarak müdahale edilmesi gereken
konular vardı. Onlarla ilgili görevliler
belirlendi ama sesli anonstan vaz
geçildi. Bu konuyu akşam tekrar ayrıntılı konuşup ortak karar alalım
dedik. Ama gece meydanda kalma
kararı o anda alındı. Yani meydanı

terk etmeyeceğimiz kesinleşti. Akşam
21.30'da diğer konuları (gece ne yapılacak ve ertesi gün ne yapılacak)
konuşmak üzere ayrıldık. Akşam toplantı yerine geldiğimizde bizimle birlikte birkaç siyaset daha gelmişti
ama esas olan grup yoktu. Yarım saatten fazla bekledik gelmediler. Sonra
başka bir yerde toplandıklarını ve
toplantının yarım saat önce başladığını öğrendik. Toplantının yapıldığı yere gittik. Resmen bizim
dışımızda, bizsiz toplantı yapmaya
çalışıyorlardı. Hemen toplantıya
katıldık ve bu durumu şiddetle
eleştirdik. Hangi hakla toplantının
yerini değiştirdiklerini, bunun hiçbir ahlaka sığmadığını söyledik.
Bunu diğer gruplar da eleştirdi.

Bu Toplantıda Da Esas
Olarak Gezi Parkına
Çekilmeyi Düşündükleri
Ortaya Çıktı
Ertesi gün tekrar meydana çıkalım
ve bir şenlikle bitirelim diyorlardı.
Biz buna da itiraz ettik. Gezi Parkı’na
çekilmek intihar olur on binlerce
insanı bir kapana hapsetmiş oluruz
dedik. Fiziksel olarak hiçbir koruması
olmayacağı gibi, ideolojik olarak da
gücümüzü kaybetmek olur dedik. Tam
tersine şu an avantajlıyız, hazır hiçbir
polis yokken, rahat rahat iş bölüşümü
yapalım, meydana gelen tüm yollara
barikatlar kuralım, kitlenin güvenliğini
alalım ve meydanı tutalım dedik. Taksim İnisiyatifi içindekiler buna şiddetle
itiraz ediyordu. Bu provokatif olur
diyorlardı. Böyle bir amacımız yok
bizim tek amacımız Gezi Parkı’nı korumak diyorlardı. Ayrıca barikatların
saldırı gerekçesi yapılacağını söylüyorlardı. Tam anlamıyla kendine güvensiz, halka güvensiz kişilerdi. Sonuç
olarak 2 karar çıktı:

Reformistler Direnişi
Bitirmek İçin Ellerinden
Geleni Yaptılar
Birinci Karar: Gece meydanda
kalınacak, her yere barikatlar kuru-

lacak (bunu biz sol gruplarla konuşup
bölüştük. Biz Sıraselviler koluna barikat kurma ve orayı tutma görevini
aldık).
İkinci Karar: Ertesi gün 14.00'de
zafer şenliği ya da mitingi yapılacak
Şenlikten sonra ne yapacağımıza
yarın karar verelim dedik. Şenlik içeriği ne olacak, talebimiz ne olacak
gibi konuları konuşmak için gece
23.30'da Makina Mühendisleri Odasında yeni bir toplantı kararı alındı.
Oradaki toplantıda da talepler konusu konuşuldu. Hemen herkes vali
istifa etsin diyordu. Ya da İçişleri
Bakanı istifa etsin diyordu.
Biz buna da itiraz ettik. 4 gündür
tüm barikatlarda, tüm eylemlerde,
yürüyüşlerde, her yerde tek bir hedef
var: Hükümet, yani AKP. Herkesi
ortaklaştıran AKP öfkesidir. Saldırının
siyasi sorumlusu da AKP'dir. Bu nedenle vali yerine hükümet istifa sloganını öne çıkaralım dedik. Meydanda
ulusalcısından komünistine, Kürtlerden küçük burjuvasına, çevrecisinden
sağcısına kadar çok değişik kesimlerden halk vardı. Tüm kesimlerin
ortak paydası buydu diye düşündük
ve kitleyi eritmeden, gücünü kaybettirmeden atılacak en güçlü sloganın
bu olacağını savunduk. Bu çok hayali
olur diye itiraz edildi. Biz de illa hükümet istifa edene kadar burada duracağız diye bir kural yok ama bunu
çok güçlü dile getirmeliyiz dedik.
Gezi Parkı ile meydanı birbirenden
ayırmalıyız artık dedik. Gezi Parkı
için uzun vadeli, nöbet sitemine dayanan bir çözüm üretilebilir ama
meydanı ne yapacağız bunu ayrıca
konuşalım dedik.
Daha sonra ses düzeni nasıl ve
nereye kurulacak, kim getirecek,
program akışı ne olacak gibi konulara
geçildi. Eylem komitesi tüm yapılardan oluşuyordu. Bir de teknik konuları düzenlemek için bir teknik
komite kuruldu. Biz teknik komiteye
de girdik.
Reformistlerin ciddi bir ağırlığı
vardı biz oraya gidene kadar. Bizden
sonra kısmen bir belirleyiciliğimiz

oldu. Söylediklerimize açıktan hiç
itiraz edemiyorlardı. Toplantı bitince
herbiri ayrı ayrı çekiyordu bizi kenara.
Ama yine de hep katakulli ile bizim
olmadığımız ortamda kararlar almaya
çalıştılar. Buna defalarca kez tanık
olduk. Eleştirdik ama birliği dağıtmamak için soğukkanlı olmaya çalıştık.
Gece barikatlar kuruldu ve herkes
yerleşti. Biz tam anıtın dibine yerleştik. Ama belli bir saatten sonra
ciddi sorunlar çıkmaya başladı. Kitlenin çok büyük bir kesimi yavaş
yavaş eridi. Kalanların da büyük çoğunluğu sarhoşlardı. Sürekli biryerlerde kavga çıkıyordu. Çok kontrolsüz
bir kitle vardı. Bizim kitlemizin de
etrafında sürekli sarhoşlar geziyordu,
sataşmalar oluyordu. Kendi kitlemizi
kavga çıkmaması için uyarıyorduk.
Ama gerçek anlamda serseriden de
geçilmiyordu ortalık. Ateşler yakıldı
örneğin. Ama ateşin biri öyle büyüdü
ki, sürekli bir şeyler atıyor birileri.
Kontrolden çıkmaya ve ciddi tehdit
oluşturmaya başladı. Binalara sıçrama
ihtimali oluştu. Doğalgaz, elektrik
gibi bir hatta denk gelse çok büyük
bir facia olabilirdi. Hemen görevliler
toparladık SDP ile. Ama ateş sürekli
büyüyordu. Bir yandan da hala biryerlerden bir şeyler sürekli fırlatılıyordu. Lastikler, tahtalar vb. Onlara
müdahale ediyoruz, kavga çıkıyor.
Yüzlerce kişiden bahsediyoruz bu
şekilde. Güçlükle durdurduk onları.
Ve saatler sonra ancak yavaşlatabildik
ateşi.
Yani gece tamamen renk değiştirdi
görüntü. Örgütlü yapılar da hemen
hemen hiç kalmadılar. Sadece biz
vardık birarada duran anıtın dibinde.
Sabah saatlerinde ise bizden başka
hemen hiç kimse yoktu meydanda.
Yani meydanda direnişi günlerce sürdürecek bir koşul çok fazla yok gibiydi. Bu nedenle ertesi günden itibaren Gezi Parkı’nda sürdürülebilir
diye düşünmeye başladık biz de.
Ama şenlik yapılıp bitince karar
alınacaktı, onlar bu kararın alınmasını
beklemeden kürsüden eylemin bittiğini, artık Gezi Parkı’nda sürdürü-
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leceğini bildirdiler. Yani
yine ortak olmayan bir
kararı, alınmış gibi gösterdiler. Taksim İnisiyatifinin tutumu hep kendisinin yönlendirmesi şeklinde oldu kısacası.
Pazar günü yani mitingin yapılacağı gün öğlen saatlerinden itibaren
yeniden doldu meydan.
Şenlik için ses aracı kuruldu ve meydandaki kitleye hitap edildi. DİSK,
KESK, TTB, TMMOB konuşmacıları
ve ortak bir metin okundu. Grup Yorum, Nejat Yavaşoğulları, Kardeş
Türküler ve bazı sol yapıların grupları
sahne aldı. Yorum 3 şarkı söyledi
sahneden. Yeni Baştan şarkısını Taksim Direnişine armağan etti. Ve taleplerimizi sıraladı.
Daha sonra eylem bitirildi. Kitleye
Gezi Parkı’na geçileceği söylendi.
Ama akşam saatlerine kadar meydan
doluydu geceden itibaren tamamen
Gezi Parkı’na geçilmiş oldu.

Eylemcilerin genel Yapısı
Faşizme Karşı Omuz Omuza
ve Hükümet İstifa sloganları en sık
atılan ve en çok kişinin katıldığı
siyasi slogandı. Diğer siyasi sloganlar
çok daha cılız atıldı. Bir de taraftarların ürettiği küçük bir melodisi olan
şu slogan çok sevilerek atıldı.

“Sık bakalım sık bakalım
Biber gazı sık bakalım
Kaskını çıkar
Copunu bırak
Delikanlı kim bakalım”
Yani siyasi sloganlardan çok argo
ya da küfür denebilecek, ya da eğlenceli sloganlar çok fazla rağbet
gördü. Bu da kitlenin nasıl bir yerden
geldiğini gösteriyor sanırım.
Mesela “faşizme karşı omuz
omuza” sloganı atıyoruz hep birlikte.
Birisi; “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” diyor sonra tüm kitle atıyor.

Ya da “Gündoğdu” marşını söylüyoruz, bitiyor sonra “Dağ başını duman almış” marşını başlatıyor birisi
yine büyük bir katılım oluyor. Aslında
bu kitlenin ulusalcı olduğundan
İşçi Partili vb olduğundan asla değil. Sadece apolitik olan ve Atatürkçü olduğunu düşünen kişiler.
Bu kişilerle birlikte omuz omuza
çatıştık. Ben hayatımda ilk defa
Türk bayraklı kişilerle aynı safta çatıştığımı, birbirimizi koruyup kolladığımızı hatırlıyorum.
Bütün bu yanlarıyla benim açımdan çok öğretici, çok özel, hayatım
boyunca unutulmayacak anlarla dolu
oldu bu süreç. Bunları yaşayabildiğim
için kendimi çok şanslı sayıyorum.
Keşke tüm yoldaşlarım bunları yaşayabilseydi diye düşünüyorum. Ve
bunun çok daha büyüklerini yaşamanın hiç de uzak olmadığını, hiç
de hayal olmadığını çok daha somut
olarak görüyorum.

Tüm Yoksul Gecekondu
Mahalleleri Ayakta
Her gün insanlar mahallelerde
sokaklara dökülüyor. Okmeydanı'da
da öyle. İlk gün sokağa çıkan halkı
arkadaşlar Taksim'e yönlendirmiş.
Dün akşam da 21.00 gibi halk sokaklara inmeye başladı Okmeydanı'da. Tenceresini, tavasını alan kadın
erkek genç yaşlı herkes sokağa indi.
Grup Yorum da kitleye katıldı. Kitle
anayola çıktı Örnektepe yönüne doğru. Sayı sürekli artıyordu. Daha başlarda 10 bini bulmuştuk. Yürüdükçe

başka başka yerlerden
gelen kitlenin olduğu
bilgisi de geliyordu ve
onları da bekliyorduk.
Sayımız 20 bini buldu.
Çok büyük bir kenetlenme vardı. Sol yapılar da vardı ve yönlendirmeye çalışıyorlardı. İnisiyatifi büyük
oranda elimize aldık.
Megafonla biz yönlendirmeye başladık. Sloganları biz attırdık.
yönü biz belirledik.
Hedefi Örnektepe içinden geçip Sütlüce'deki AKP il binası olarak belirledik. İnisiyatif bizim arkadaşımızdı.
Ama sol onu aşıp gücü ele geçirmeye
çalışıyordu. Buna izin vermedik.
Onlar Örnektepe’de dağıtalım kitleyi diyordu. Ama, o kadar coşkulu
ve o kadar öfkeli bir kalabalık
vardı ki dağıtmak imkansızdı. Biz
bir yandan bunu süreklileştirmeyi
hedefledik. Her akşam 21.00'de toplanacak bir biçime dönüştürmeyi hedefledik. Bu nedenle kitleyi gaz bombası yedirmeden ama hesap sorma
kararlılığını da düşürmeden yönlendirmeliydik. AKP il binasını kontrol
ettirdik, çevik kuvvetin önlem aldığını
öğrendik. Ama kitleyi yine de indirdik
aşağı. Tüm kitle geldi. AKP il binasının önüne geldiğimizde polis saldırı
hazırlığına başladı. Burada konuşma
yaptık. AKP'nin suçlarını sıraladık
ve polise dönüp suç işlemeyin istifa
edin simit satın çağrısı yaptık. Sonra
bir arkadaşımız aldı megafonu. “Halkı
aşağılayan çapulcu diyen Tayyip'in,
ülkenin en onursuz, en satılmış, en
uşak başbakan olarak ülkenin en büyük çapulcusu olduğunu, ona çapulcu
kimmiş göstermemiz gerektiğini”
söyledi. Onlar defolup gidene kadar
hergün sokağa çıkalım dedi. Burada
söz aldık kitleden. Her gün Anadolu
Kahvesi ışıklarda 21.00'de toplanma
kararı aldık. Sonra orada marşlar
söyledik. Ve yine aynı şekilde mahalleye kadar yürüdük. Mahallede
de çağrılar yaptık, halaylar çekerek
eylemi bitirdik.

Taksim Direnişi... Anlatım
BİR DİRENİŞ ODAĞI: TAKSİM
Halkın öfkesini sınayan AKP, ummadığı bir şamar yedi. Yıllardır halka
her türlü zulmü reva gören AKP,
yaptıklarının karşılıksız kalacağını
sanıyordu anlaşılan. Tayyip'in, memleketi babasının çiftliği sanan konuşmaları bundandı. İstediğimi yaparım kimse bir şey diyemez tavrı
bundandı. İstediğimi alırım istediğim
yeri satarım, istediğim yere istediğimi
yaparım tavrı bundandı. Ama bir
yere kadar. Böyle olamayacağını,
halk ülkeyi yangın yerine çevirerek
gösterdi.
Halk artık 'yetti be!' dedi AKP'ye...
Yıllarca adım adım biriken öfke sonunda patladı ve sokaklara yayıldı.
Halkın her kesiminin her türlü
talebini, her türlü hak arama mücadelesini, azgınca gaz bombalarına
boğdular. Bütün meydanları halka
kapattılar. Mahkeme önlerini, Adli
Tıp önlerini, basın açıklamalarını
gaz bombaları kullanarak yasaklamak
istediler. Gaz bombasını gündelik
yaşamın bir parçası haline getirdiler.
Başta devrimciler olmak üzere,
kendisine muhalif olan herkesi komplolarla hapishanelere gönderdiler.
Gece yarıları demokratik kurumları
basıp tam bir terör estirdiler. Hasta
tutsakları tahliye etmeyip hapishanede
katletmeye kalktılar.
Ülkenin dağlarını, ovalarını, sahillerini, akarsularını, derelerini, madenlerini, dört bir yanını karış karış
emperyalistlere sattılar.
Halkın yaşam biçimi ile inancı
ile dili ile dalga geçtiler. Kendileri
gibi yaşamayan herkesi aşağıladılar.
Taksim'deki Gezi Parkı’nı yıkıp
AVM yapmak istemesi bardağı taşıran
son damla oldu. Bir kıvılcım olup
çakıldı. Ülkenin dört bir yanına yayılan yangının, ateşleyicisi oldu.
GEZİ PARKI'NA İLK MÜDA-

HALE
Gezi Parkı’nın yıkılacağını duyanlar,
parkta çadırlarını kurup nöbet tutmaya başladı. Binlerce kişi bir
araya gelip parkta geceli gündüzlü beklemeye başladı.
Parka ilk müdahale, 30 Mayıs'ta yaşandı. Gelen iş makinaları, yıkıma başladı.
Ama direnenlerin ve
Sırrı Süreyya Önder'in
iş makinalarının önüne geçmesi üzerine, yıkım yapılamadan dozerler
geri çekildi. Aynı günün akşamı Gezi
Parkı'nı sahiplenmek için on binlerce
kişi parka aktı. Gelenler attıkları sloganlarla AKP’nin bütün yasaklarını
protesto ediyordu.
31 Mayıs sabaha karşı, insanlar
uykudayken, eyleme katılımın en
düşük olduğu saatlerde polisler parka
doluştu. Sivil polis ve sivil zabıtalar
yasadışı bir şekilde çadırları toplayıp
ateşe vermeye başladılar. Kundakçılık
yaptılar. Suç işlediler. Ve utanmadan
çadırları eylemcilerin kendisinin yaktığını söylediler. Ertesi gün basında
görünen fotoğraflar her şeyi gösteriyordu. Polisin ve zabıtanın eşkıyalığı,
hırsızlığı ve kundakçılığı çekilen fotoğraflarla belgelenmişti.
Çadırların yakılmasının ardından
parktaki kitleye karşı saldırıya geçti
polis. Yine gaz bombaları kullanıldı.
O kadar çok kullanıldı ki, gaz bombasından dolayı birçok kişi hastanelik
oldu. Parkta tam bir panik havası
yarattılar. Kaçışırken bir duvara tırmanmak isteyen insanlar, duvarın
devrilmesi sonucu altında kaldılar
ve birçok kişi burada yaralandı.
Polisin kısa mesafeden kafalara
nişan alarak ateş etmesi birçok kişinin

kafasından yaralanmasına yol açtı.
Beyin kanaması geçirenler, komaya
girenler oldu.
Bu saldırının ardından polis Gezi
Parkı’nın içini tamamen boşaltıp bariyerlerle çevirdi. Böylece yıkım
rahat rahat gerçekleştirilecekti. Gaz
bombaları ile saldırıya uğrayan halk
Taksim Meydanı'nda toplanıp Gezi
Parkı'na yürüme kararı aldı. Yıkıma
karşı yapılacak yürüyüş aynı zamanda
AKP'nin gaz bombası terörüne, halka
düşman tüm politikalarına, 'ben ne
istersem onu yaparım kimse de engelleyemez' şeklindeki külhanbeyi
tavırlarına karşı da güçlü bir cevap
olacaktı.

Taksim Direnişi Başlıyor
On binler Taksim'e akmaya başladı. Genci-yaşlısıyla, kadınıyla-erkeğiyle, öğrencisiyle, işçisiyle, işsiziyle halk Taksim'e akıyordu. Bu
defa güçlü bir cevap verilecekti
AKP'ye. Bu pervasızlığın bir hesabı
olmalıydı ve halk bu hesabı sormaya
gidiyordu.
Bunu gören AKP'nin polisleri
Taksim’e giden yolları erkenden kapattılar. Toplanmayı engelleyerek
halkı durdurmayı planlamışlardı. Hiçbir yönden meydana girmek mümkün
değildi. Dört bir yanı polis tutmuştu.
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Harbiye'den gelenler, Gümüşsuyu'dan
gelenler, Tarlabaşı'dan gelenler, İstiklal
Caddesi'nden gelenler, Sıraselviler'den
gelenler polis barikatıyla, tam teçhizat
çevik kuvvet polisleriyle ve TOMA'larla karşılaşıyordu. Gelenlere
TOMA'lar su sıkmaya başladı. Yine
aynı yöntemle, gazla, suyla saldıracaklardı halka. Ellerindeki tek silah
da buydu zaten. Yapabilecekleri başka
da bir şey yoktu. Bunun yeterli olacağını sanan polisler nasıl yanıldıklarını ilk saatlerde anlamaya başladılar.
Halk bir deniz olmuş Taksim'e akıyordu. Taksim'i ve orayı tutan polisleri
dört bir yandan kuşatmış durumdaydı.
Ve polise karşı güçlü bir taarruza
geçti. Ellerdeki taşlar, meydana giden
yolları tutan TOMA'larda ve polislerin
kafasında patlamaya başladı.

İstiklal Caddesi Yangın
Yerine Dönüyor
İstiklal Caddesi boydan boya eyleme gelenlerle dolmuş durumdaydı.
On binler 'Hükümet İstifa' ve 'Faşizme
Karşı Omuz Omuza' sloganlarıyla
inletiyordu caddeyi. Caddenin tamamı
ve tüm sokaklar insan seliydi. Kitlenin
en önündekiler, yani İstiklal’in başındakiler, polisle burun buruna çarpışırken ortadakilerin ve arkadakilerin
çatışma alanı ile ilgisi bile yoktu.
Öylesine uzun bir kitle.
Her siyasi görüşten insana rastlamak mümkündü cadde boyunca. Devrimciler, ilericiler, ulusalcılar, Kemalistler, Kürtler, Türkler, türbanlılar,
Aleviler... AKP zulmünden bıkan tüm
halk kesimleri orada iç içeydi ve
AKP faşizmine karşı gerçekten de
omuz omuzaydı. Tüm farklılıklar,

tüm çelişkiler bir
tarafa bırakılmıştı.
Ortak düşmana
karşı ortak hedefe
karşı birleşilmişti.
Kitlenin en
önünde devrimciler vardı. Polisle
çatışanlar, polisi
geriletip püskürtmeye çalışanlar
içindeki çoğunluk
devrimcilerdi. Tüm devrimci, sol yapılardan insanlar, sosyalistler en önde
omuz omuza çarpışıyordu polisle.
Cepheliler de diğer tüm kollarda olduğu gibi buradaki çatışmalarda da
en önde yer almaktaydı. Kitleyi yönlendiren, gerilediği anlarda yeniden
hücum ettiren, zaman zaman oluşan
paniklerde sakinleştiren Cepheliler,
halkla ve diğer yapılarla birlikte direniyordu.
Caddede durmak mümkün değildi.
Polis sürekli gaz bombası atıyordu.
Üstelik hedef gözeterek ve kafalara
nişan alarak. Bu nedenle sokak içinden
caddeye çıkıp, TOMA'yı taşlayıp yeniden sokak içine girmek zorunda
kalıyordu insanlar.
Yaralılara anında müdahale ediliyordu. Gaz bombası isabet edenler
hemen 5-6 kişi tarafından taşınıyor,
sağlıkçılar tarafından ilk yardım yapılıyordu. Durumu ağır olanlar anında
hastaneye taşınıyordu.
Gaz bombasından yoğun olarak
etkilenenlere hemen limon uzatılıyordu, yüzü sütle yıkanıyordu, ya da
hazırlanan karışım yüzüne, gözüne
sürülüyordu. Yaralanana anında birkaç
yardım eli birden uzanıyordu. Halk
kendi sistemini kurmuştu. Bir yanda
çarpışanlar, hemen arkalarında yardımlarına koşanlar.
Kimileri de sürekli taş taşıyor,
biten 'cephaneyi' güçlendiriyordu. Taş
sökme işi ile uğraşanlar tüm sokaklardaki taşları söküp, parçalayıp, fırlatmaya hazır hale getirip, torbalarla
en öne bırakıyordu.
Caddeye her çıkışta gaz bombası
doğrudan üstümüze sıkıldığından, taş
atmak çok zor oluyordu. Hemen bir

çözüm geliştirildi Sokağın çıkışına,
insan boyundan yüksek barikatlar
kuruldu. Bunun için sokaktaki büyük
çiçeklerin olduğu saksılar kullanıldı.
Saksılardaki çiçekler özenle çıkarılıp
kökleri ile birlikte bir kenara koyuluyor, çok ağır olan saksılar el birliğiyle taşınıyordu. Barikat kurulunca
çatışma çok daha kolay olmaya başladı. Ardı ardına taş darbeleri alan
TOMA'ların biri gidiyor biri geliyordu.
Kimi zaman toplu halde yapılan
hücumlarla, TOMA'lar ve hemen ardına gizlenen polisler meydana doğru
kaçıyordu. Böyle durumlarda TOMA'lara tırmanmayı başaranlar büyük
zararlar veriyordu.
Halk, savaşmayı barikat başında
öğreniyordu. İdeolojisine bakmadan,
yaşına bakmadan, tecrübesine bakmadan herkes tek yürek olmuş, hata
yapa yapa, öğrene öğrene çatışıyordu.
Öğrendikçe daha organize oluyor,
daha sistemli çatışıyor ve daha da
geriletiyordu düşmanı.
Düşman barikat delinemiyor ve
meydana çıkılamıyordu ama düşmanın
İstiklal boyunca ilerlemesi engelleniyordu. İlk sokağın bulunduğu hizayı
değil geçmek, sokağın girişine yaklaşamıyordu bile. Saatlerce bu şekilde
sürdü çatışma.
Bir ara çok büyük bir hücuma geçti
düşman. Gaz bombaları ve ses bombaları o kadar yoğun atıldı ki, sokağın
başına geldiler ve ardından sokağın
içine gaz atmaya başladılar. Sokağın
alt tarafından gelmeleri mümkün değildi.
Çünkü Tarlabaşı'da da on binlerce insan
savaşmaktaydı ve polisin aşağı inmesine
izin vermiyordu.
Bizim bulunduğumuz sokağı ele
geçiren düşman bu andan itibaren
bir süre etkili oldu. Birkaç sokak boyunca geriletmeyi başardı. Bizi geriletince İstiklal Caddesi’ndeki üstünlüğü de arttı. Ama bu durum çok
sürmedi. Çatışmaktan yorulan kitle
bu gerilemeyi bir süre dinlenmek için
kullandı. Ve yaklaşık yarım saat sonra
yeniden saldırıya geçti. Tekrar en
baştaki pozisyonuna geçti herkes. Ve
bu pozisyon saatler boyunca devam

etti.
Taksim'e giremiyorduk ama düşmanın bizi dağıtması ya da geriletmesi
de imkansızdı. Sadece biz değildik
direnen. Taksim'e çıkan tüm yollarda
aynı şey yaşanıyordu. Hiçbir yeri geriletmeyi başaramadılar. Gün ışıdığında alandaki, on binler yorgun ama
mutlu bir şekilde çarpışmaya devam
ediyordu. Bir aşamadan sonra düşmanın cephanesinin tükeneceği kesindi. Gece boyunca tepemizde dolanan helikopter, diğer şehirlerden
gelmekte olduğu söylenen polisler
de geriletmeyi başaramamıştı.
Ve Taksim'den polisin çekileceği
haberi geldi. Büyük bir mutluluk
sardı herkesi. Kazanmıştık. Zafer bizimdi. Polis meydandan çekildi ve
yolları açtı. Kitleler dört bir koldan
meydana akmaya başladı. Ama polisler hala alandaydı. Sanki saatler
boyu üzerimize gaz bombası atan
onlar değilmiş gibi, pişkin pişkin alanın bir kenarında durmuş bakıyorlardı.
Bu pervasızlığa halk anında cevap
verdi. Polislere taş ve şişeler yağmaya
başladı. Polisler bir yandan kendini
korumak için yine malum silahlarına,
gaza sarılırken, bir yandan da panikle
alanı terk etmeye başladılar. Ve arabalarını, kalkanlarını, telsizlerini alanda bırakıp kaçtılar.
Kazanmıştık. Zafer bizimdi. Bunun
haklı gururu ile insanlar birbirine sarılıyor, gülüyor, sloganlar atıyor, halaylar
çekiyordu. Saatler ilerledikçe bütün
alan hınca hınç insanlarla doldu.
Merkezi bir sahne yoktu. Çeşitli

küçük merkezi noktalar oluştu kendiliğinden. Her grup alanın belli bir
bölgesinde toparlanmaya başladı.
Halk Cepheliler de Anıta pankartlarını
astılar ve anıtın tam altında toplanmaya başladılar. Birkaç saat içinde
yüzlerce Halk Cepheli toplanmıştı
alanda.
Sol yapıların temsilcileri ile yapılan
görüşmede alanın terk edilmemesi
gerektiği, bu zulmün sorumlusu
AKP'den hesap sormak için gerekirse
alanın işgal edilmesi gerektiği, Halk
Cephesi tarafından dile getirildi. Bu
düşünceye katılan yapılar olduğu gibi,
kendine güvenmeyen, halka güvenmeyen, “Taksim İnisiyatifi” isimli
oluşumun kararını bekleyeceğiz diyen
yapılanmalar da oldu.
Taksim İnisiyatifi, eylemi Gezi
Parkı ile sınırlı tutma eğilimindeydi.
Meydanın boşaltılması gerektiğini
savunuyordu. Birçok parti ve meslek
örgütü de bu fikirdeydi. Halka sesli
araçtan çağrı yapılacak ve isteyenin
gidebileceği söylenecekti.
Ama Halk Cephesi bu tutumu
eleştirdi. Halkın tüm ülkede meydanlara aktığını, her yeri yangın yerine
çevirdiğini, herkesin hatta tüm dünyanın gözünün Taksim'de olduğunu,
halkın biriken öfkesinin böyle kolay
eritilemeyeceğini söyledi. Gezi Parkı’na çekilme önerisini reddetti ve
Taksim'e çıkan tüm yollara barikatlar
kurularak halkın güvenliğinin alınmasını, meydanın somut taleplerle
tutulmaya devam edilmesini savundu.
Bu öneriye çeşitli parti ve gruplar da

destek verdi. Ve Taksim'e çıkan tüm
yollara barikatlar kuruldu. Her barikatın sorumluları, nereyi kimin tutacağı belirlendi.
Halk polise ve AKP'ye olan öfkesini, polisin kaçarken geride bıraktığı
arabalardan, Büyük Şehir Belediyesi’ne ait araçlardan, bazı basın kuruluşlarına ait olan araçlardan çıkarıyordu. Bu araçların tamamı yakıldı
ve barikatlarda kullanıldı. Gezi Parkı’na kurulan şantiye konteynırı yakıldı.
Kimi tepkiler bilinçsizce ve kontrolsüzce verilmekteydi. Tehlikeli durumlar da ortaya çıkabilmekteydi.
Böyle durumlarda düzeni devrimciler
sağladı.
Sabaha karşı kitle sayısında büyük
oranda düşüş olsa da öğle saatlerinden
itibaren meydan yeniden dolmaya
başladı. Öğleden sonra merkezi bir
sahneden program başladı. Zafer şenliğiydi bu.
Yapılan konuşmalarla AKP'ye duyulan öfke dile getirildi. Aralarında
Grup Yorum'un da olduğu sanatçılar
kitleye şarkılarını söyledi.
Şenliğin ardından meydandaki eylem sonlandırıldı ve Gezi Parkı'na
geçildi. Ama aradan geçen süre boyunca halk meydanı terk etmedi ve
barikatlar kaldırılmadı.
Taksim meydanı, AKP'ye duyulan
öfkenin sembolü olarak, bugüne kadar
yaptıklarının hesabını sormak için
halk tarafından tutulmaya devam ediyor.

Ethem Sarısülük'ün Katilleri Hesap Verecek
Çağdaş Hukukçular Derneği Ethem Sarısülük isimli
gencin polis tarafından öldürülmesine ilişkin yaptığı
açıklamada;
Ankara’nın orta yerinde kameraların önünde başından
vurularak komaya sokulan Ethem Sarısülük’ün failleri
hakkında şu ana kadar etkin bir soruşturma yürütülmediğini, polise etkin direnme iddiasıyla yüzlerce kişinin
günlerdir gözaltında tutulduğunu, bu ülkenin “hukukçu”
savcıları silahla başından vurulan Ethem’i görmezden
geldiği belirtildi.
Neden Ethem’in vurulma anı görüntülerle sabit olduğu
halde işlem yapılmadığının sorulduğu açıklamada;

Ankara Valiliğinin ve İçişleri Bakanlığı’nın açıklamalarında yer alan kolluk kuvvetlerinin şiddeti ile ilgili
soruşturmalar hangileridir?
Terör estiren kolluk kuvvetleri hakkında bugüne
kadar ne tür işlemler yaptınız?
Kolluktan talimat almadıysanız, kolluktan korkmuyorsanız, kolluk sizin amiriniz değilse hukuku neden
işletmiyorsunuz?
Yok ‘bizim hukukumuz budur’ diyorsanız; bunu
derhal kamuoyuna açıklayın.
Unutmayın yaşanan ve yaşanacak olayların sorumlularından biri de sizlersiniz... vurgusu yapıldı.
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Taksim’i Kazanan Gücümüz AKP'den
de Hesap Soracak
“Haykır acını ey halk! Baş eğme
haykır! Bir yol kavşağındasın ve
senin değişmek için çırpınıyor kaderin."

Samsun
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Günlerdir Taksim Meydanı'nda
direnenlere destekler Samsun'da da
devam ediyor. 1 Haziran günü Atakum AKP ilçe binası önünde yaşanan
polis terörüne karşı tepkiler devam
ediyor.
AKP'nin zulmüne karşı gelenler
günlerdir yaşananları Çiftlik Caddesi,
Cumhuriyet Meydanı, Gazi Caddesi
ve Atakum Amfi Tiyatro’da protesto
ediyorlar.
1 Haziran günü yaşanan ve 170
kişinin gözaltına alındığı olayları
Samsun Kız Yurdu öğrencileri 2 Haziran akşamı blok pencerelerinden
alkışlarla, sloganlarla protesto ettiler.
"Hükümet İstifa" "Her Yer Taksim
Her Yer Direniş" sloganlarını atan
öğrenciler oda ışıklarını kapatıp açarak, ıslıklar, zılgıtlar, alkışlarla direnenleri selamladılar. Bu yaşananları
hazmedemeyen Muhlis ... adında güvenlik görevlisi "Aşağıya inin de
göreyim sizi" diyerek tehdit etmiş,
"arpanız fazla mı geldi" diye ahlaksızca küfürler etmiştir. Bunun üzerine
yurt öğrencileri "Faşist Güvenlik
Yurdumuzdan Defol" sloganı ile eylemlerine devam ettiler.

Eyleme 500’ü aşkın kişi katıldı.

Grup Yorum
Grup Yorum
üyeleri Tayyip Erdoğan ve iktidarının halka yönelik
saldırılarıyla ilgili
yaptığı açıklamada,
"Ağzınızdan salyalar saçarak tehditler
savurduğunuz, aşağıladığınız, aç bıraktığınız, ölümlere
yolladığınız ezilen
Anadolu halklarının ayak seslerini duyun!" vurgusunu yaptı. Açıklamanın
devamında, "Ey AKP iktidarı! Halkın
üzerine yağdırdığınız her gaz bombasının, her merminin, her bombanın
hesabını vereceksiniz! Kurtuluşunuz
yok. Sen uşakların uşağı Tayyip Erdoğan! Direnen halklara çapulcu diyorsun ya tavsiyemizdir; çapulcu arıyorsan silahlarını, kalkanlarını, coplarını, TOMAlarını bırakıp kaçan polislerine; ağzından kan, irin damlayan
bakanlarına ve valilerine; tüm bunlardan daha açıklayıcı olanı, istersen
aynaya bak. Çapulcunun, serserinin
dik alasını orada bulacaksın. Ya da
ağzını topla, bilirsin halkın da bir
adaleti var" diye belirtildi.

Esenyurt

Grup Yorum Taksim
Meydanındaydı

2 Haziran günü saat 22:00'de
Esenyurt Kıraç Kuruçeşme'de yürüyüş yapıldı yürüyüşten önce mahallede gezilerek halk yürüşe çağırıldı.
Halk Cephesi imzalı "Haklıyız Kazanacağız" pankartının arkasında başlayan yürüyüşte "Mahir Hüseyin Ulaş
Kurtuluşa Kadar Savaş", "Bedel Ödedik Bedel Ödeteceğiz", AKP Halka
Hesap Vercek" sloganları atıldı.
Halka dönük konuşmalar yapıldı.

Günlerdir süren Taksim Direnişinin zaferle sonuçlanmasının ardından düzenlenen mitinge Hilmi Yarayıcı, Nejat Yavaşoğulları, Kardeş
Türküler, Pınar Aydınlar, Grup Yorum
ve daha birçok sanatçı katıldı. Yaklaşık yüz bin kişinin olduğu mitingde
Grup Yorum tüm kitleyle birlikte
Gelki Şafaklar Tutuşsun şarkısını
söyledi ve yeni çıkacak albümde yer
alan Yeni Baştan isimli şarkısını,

Bursa
günlerdir direnenlere armağan ettiğini
söyleyerek seslendirdi.
Grup Yorum elemanları haklı direnişin talepleri olarak yasaklanan
tüm alan ve meydanların halka açılmasını, kentsel dönüşüm adı altında
yağma ve talana son verilmesini,
halkın aşağılanmasına, inanç ve değerlere saldırılmasına son verilmesini,
hasta tutsakların serbest bırakılmasını
dile getirdi. Saatlerce süren miting
boyunca kitle “Faşizme Karşı Omuz
Omuza”, “Hükümet İstifa” sloganlarını attı.

Balıkesir
2 Haziran günü Balıkesir kent
merkezinde TÜİK önünde AKP faşizmine karşı yaklaşık 2000 kişilik
kitle toplanarak, önce açıklama yaptı.
Daha sonra belediye binası önünden
Yonca istikametine sloganlarla birlikte
yürüyüşe geçildi. Yonca’ya gelen
kitleye polis biber gazları ve coplarla
saldırdı. Saldırılar karşında geri
adım atmayan kitle ara sokaklarda
çatışmaya devam etti.

Ankara
3 Haziran günü yaşanan çatışmalar, Mithatpaşa Caddesi, Sakarya
Caddesi, Kolej ve Kurtuluş bölgesinde
yoğun olarak devam etti. İlk üç gün

çatışmaların yoğun olduğu Meşrutiyet
Caddesi, Konur Sokak ve Yüksel
Caddesi’nde ise üç kişi bir araya
geldiği andan itibaren polis gaz bombaları ile saldırdı. Gecenin ilerleyen
saatlerinde Sıhhiye ve Kurtuluş’ta
çatışmalar yoğunlaştı.
Yapılan eylemlerde Ankara’da
polis kurşunuyla Ethem Sarısülük
isimli kişi başından vuruldu.Yine Kızılay’da belediye işçisi Muharrem
Dalsüren polisin nişan alarak attığı
gaz bombasından dolayı gözünü kaybetti. Ankara’da ilk 4 gündür süren
olaylar sırasında yaralananlar arasında
Dev-Genç’lilerde vardı. Polis birDev-Genç’liyi hedef alarak gaz bombası atmış gaz bombası sol kolunu
yarmıştır. Yine 2 Dev-Genç’linin bacağına gaz bombası isabet etmiş ve
yaralanmışlardır.

Ankara
Ankara'da başlayan protesto gösterileri Meşrutiyet Caddesi, Mithatpaşa Caddesi, Ziya Gökalp Caddesi,
Necatibey Caddesi Kumrular Caddesi
ve GMK Bulvarı’na açılan tüm sokaklara yayıldı. Polis kitleyi Kızılay
Meydanı ve Bakanlıklar bölgesinden
uzak tutmaya çalıştı.
Hem polisler hem de helikopter
tarafından yaygın olarak atılan bombaların zaman zaman protesto gösterisinde bulunanları hedef aldığı,
özellikle helikopterden atılan kimi
bombaların Yüksel Caddesi girişinin
sağında bulunan iş merkezinde bulunan bürolara isabet ettiği, bürolardan
sis renginde dumanların yükseldiği
görüldü.

Dersim
AKP binası önüne yürüyen binlerce kişi, “Hükümet istifa” sloganları
eşliğinde yarım saat oturma eylemi
yaptı. Sonrasında Seyit Rıza Parkı’na
yürüyen kitle burada da slogan ve
marşlarına devam etti. Demokratik
kitle örgütleri adına okunan basın
açıklamasında; AKP’nin kendi sonunu hazırlayan bir iktidar olduğu,
artık Gezi Parkı direnişi ile milyon-

larca insanın korku duvarını aştığı,
direnilerek kazanılamayacak hiçbir
zaferin olmadığı vurgusu yapıldı.
Merkezde başlayan eylemle birlikte Ovacık’ta da bir protesto yürüyüşü ve eylem yapıldı. Halk Cephesinin de aralarında olduğu demokratik kitle örgütlerinin oluşturduğu
“Ovacık Halk İnisiyatifi” üzerinde
“Yavuz’un Katliamcı Zihniyeti AKP
İle Devam Ediyor. Her Yer Taksim
Her Yer Direniş” yazan ortak bir
pankart açarak yürüyen kitle, sık sık
“Her Yer Taksim Her Yer Direniş”
sloganlarını attı. Kurumlar adına bir
açıklama okundu.
2 Haziran günü elektriklerin kesilmesiyle saat 23:00'te başlayan protesto eylemleri önce tencere tava ve
sloganlarla evlerin balkonlarında sürdü. Daha sonra dışarıya çıkan halk
Ziraat Bankası önüne kadar her yerden gelip toplandı. Atatürk ve Cumhuriyet mahallelerinden yürüyerek
gelen kitle de çarşıdaki kitleyle birleşti
ve karakola yürüyerek taşladı. Karakolda duramayan polisler kaçtı.
Karakolun bahçesine kadar giren
kitle camlarını, kameralarını ve ışıklandırmalarını parçaladı. Eyleme yüzlerce kişi katıldı. Eylem saat:2.30'a
kadar sürdü.

Adana
1 Haziran saat 18.00’da Atatürk
Parkı’nda toplanan, aralarında Halk
Cephelilerin de bulunduğu sayıları
on binleri bulan kitle, AKP il binasına
doğru yürüyüşe geçti. Kasım Gülek
köprüsü civarına gelindiğinde ise
polisin yoğun su ve gaz bombası
saldırısına maruz kalındı.
Ayrıca polis kitleye plastik mermi
ve ses bombalarıyla saldırdı.
Polis bir türlü dağıtamadığı eylemcilerin içine defalarca TOMA ve
Akrep denilen araçları sürdü, zaman
zaman ara sokaklara çekilen kitle
tekrar toparlanarak, devrimcilerin,
öncülüğünde hedef AKP il binası diyerek, çatışmaya devam etti.
Kitle sık sık; "Bedel Ödedik Bedel
Ödeteceğiz", "Katil Devlet Hesap

Verecek", "Faşizme Karşı Omuz
Omuza" sloganlarını attı. Yaklaşık 5
saat süren çatışmada onlarca kişi yaralandı ve gözaltına alındı, ardından
eylem tekrar toplanılmak üzere iradi
olarak bitirildi.

Antalya
1 Haziran günü saat 14.30’da, Antalya’daki tüm demokratik kitle örgütlerinin katılımıyla, Aydın Kanza
Parkı’ndan Cumhuriyet Meydanı’na
kadar yürüyüş yapıldı. Yürüyüşe yaklaşık 5000 kişi katıldı. "Her Yer Taksim
Her Yer Direniş", "Kahrolsun Faşizm
Yaşasın Mücadelemiz", "Direne Direne
Kazanacağız", "Mahir Hüseyin Ulaş
Kurtuluşa Kadar Savaş" ve "Katil
AKP Hesap Verecek" sloganlarının
atıldığı yürüyüşte evlerinin balkonlarına
çıkan Antalya halkı tencere ve tavalarıyla eyleme destek verdi.

Hatay
Antakya Halk Cepheliler, polis
tarafından katledilen Abdullah Cömert'in ailesiyle görüştü...
Halk Cepheliler cenaze evinde
cenazenin gelmesini bekliyorken.
Yürüyüş dergisi ile Halk Cephelileri
tanıyan aile cephelileri yanına çağırarak “Görüntü ve haberleri size göndereceğiz sizlerin doğruları yazacağınızı biliyoruz sizi tanıyoru. Devrimci basınsınız diğerleri yazmasa
da sizler yazarsınız. Faşist köpekler
oğlumuzu katletti bunu hemen haber
yapın. Cenaze 3‘te kaldırılacaktı ama
bize cenazemizi vermiyorlar. Otopsiden 2 tane kurşun yarası tespit edilmiş”dedi.
İçinde Halk Cephelilerin de bulunduğu bir grup, gözaltına alınanları
sahiplenmek için Emniyet Müdürlüğü önüne gitti. Halk Cephesi üyesi
Selda Özçelik'in Adliyeye çıkarılırken
yoğun işkence gördüğü görüldü. Gözaltına alınanları sahiplenmek için
emniyetin önünde bekleyen kitle,
"Gözaltılar, Tutuklamalar Baskılar
Bizi yıldıramaz", İşkence Yapmak
Şerefsizliktir", İnsanlık Onuru İşkenceyi Yenecek" sloganları atıldı.
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İstanbul
1 Mayıs Mahallesi
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Ataşehir 1 Mayıs Mahallesi’nde
AKP faşizminin Taksim Gezi Parkı’ndaki yaptığı saldırıyı protesto etmek için 5 bin kişilik kortej oluşturuldu. Halk büyük bir coşkuyla Emlakçı durağına inerek Deniz Gezmiş
Parkı’ndan tekrar 3001 Cadde üzerine
çıktı. İstiklal Mahallesi girişine kadar
yüründü ve tekrar mahalleye geri
dönüldü.
1 Mayıs Mahallesi Deniz Gezmiş
Parkı'nda bir araya gelen binlerce
kişi TEM otoyoluna doğru yürüyüşe
geçti. Mahalle halkı saat 22.00 sıralarında TEM otoyoluna çıkarak otoyolu trafiğe kapattı.
Bu sırada uyarılara rağmen durmayarak süratle kitlenin içerisine giren bir otomobil Mehmet Ayvalıtaş'ın
ölümüne sebep oldu. Aynı olayda
Ayvalıtaş'ın kuzeni Seyit Kartal da
ağır yaralandı. Lise öğrencisi Seyit
Kartal, Göztepe Eğitim ve Araştırma
Hastanesi'nde yoğun bakımda tutuluyor. SODAP’tan alınan bilgilere
göre, Ayvalıtaş SODAP üyesiydi.
Ağır yaralı olarak Göztepe SSK Hastanesi’ne kaldırılan Seyit Kartal,
HDK Genel meclis üyesidir.

Nurtepe-Çayan
Nurtepe, Güzeltepe, Çobançeşme
blokları ve İSKİ civarındanhalk direnişi büyütüyor.
Nurtepe caddesi’nde bir araya gelen halk 'Hükümet İstifa, Faşizme
Karşı Omuz Omuza, Her Yer Taksim
Her Yer Direniş, Direne Direne Kazanacağız, Halkız Haklıyız Kazanacağız' sloganlarıyla Güzeltepe içinden
dolaşarak katılanlarıda alarak tekrar
Nurtepe'ye gelip oradan hep birlikte
İSKİ'ye gitti. Oradan da katılımlarla
birlikte tekrar Nurtepe Caddesine
dönen halk, hep birlikte davul zurna
eşliğinde halaylar çekti.

Çağdaş Hukukçular
Derneği
ÇHD Meslektaşlarına yönelik

Taksim direnişini sahiplenmeye
çağıran bir açıklama yayınlandı.
Çağrıda, "Gezi Parkı'nda yanan mücadele ateşi, bugün bütün
ülkeyi dört koldan sarmış durumda... Bizler toplumsal mücadelenin savunmanlığını yapan
avukatlar olarak bu sürecin başından beri takipçisi ve parçasıyız
ve bundan sonra da böyle olmaya
devam edeceğiz! Bizlere, halkımıza, demokratik taleplerini dile
getiren insanlarımıza çapulcu diyen zihniyeti kınamak ve büyüyen mücadeleye destek vermek
için direnişi desteklemeye çağrıyoruz" denildi.

Sarıgazi

Direnişe Sanat
Cephesi'nden Destek
Taksim'de yaşanan direniş ve
bu direnişin dalga dalga bütün
ülkeye yayılması üzerine Sanat
Cephesi tüm sanatçılara acil toplanma çağrısı yaptı.
Ülkenin aydın ve sanatçıları
olarak neler yapabileceğini konuşmak, hızla karar alıp tutum
belirlemek için yapılan toplantıya
250 sanatçı katıldı. Taksim'deki
Ferhan Şensoy Tiyatrosu’nda yapılan toplantıda müzisyenlerden
tiyatroculara, dizi oyuncularından
yönetmenlere, şairlerden ressamlara, heykeltraşlardan fotoğrafçılara kadar sanatın tüm dallarından insanlar vardı.
Yapılan toplantıda sözü ilk
olarak Sanat Cephesi adına Grup
Yorum elemanı İnan Altın aldı.
Sanat Cephesi'nin neden kurulduğunu, faaliyetlerinin neler olacağını anlatan Altın, aslında 13
Haziran'da olağan olarak yapacakları bu toplantıyı yaşanan gelişmeler üzerine bu tarihe aldıkların belirtti. Yaşanan sürece ilişkin ülkenin aydın ve sanatçılarının ortak bir tutum ve talep etrafında birleşmesi gerektiğini belirterek, Grup Yorum'un bu konudaki

Altınşehir

Gazi Mah.

İzmir

İkitelli
önerilerini sıraladı.

Adana

Ankara

Dersim

Sanat Cephesi

önerilerin tartışıldığı bölümün
ardından; Galatasaray Lisesi
önünde ülkenin bütün aydın ve
sanatçıları olarak toplanıp, taleplerin sıralandığı ve Sanat
Cephesi imzasının olduğu pankartın ardında yürüyüşe geçip
Gezi Parkı’na kadar yürüme,
ardından kurulacak olan bir sahneden konser verme konusunda
mutabakata varıldı.
Ayrıca Gezi Parkı’nda daimi
bir sahne kurulup, “sanatımızla
nöbet tutma”, kararı alındı. Bu
karara göre her gün nöbetleşe
bu sahneden konser verilecek,
tiyatro oyunları oynanacak, şiirler okunacak. Sanatın her dalından performans sergilenecek.

Çorum
AKP’nin saldırılarına karşı
Çorum’da CHP, İşçi Partisi polisle birlikte hareket ediyor. CHP
il başkanı polis aracına binip
kitleye sağduyu çağrısı yapıyor.
Devrimciler
önderliğinde
CHP’nin inisiyatifi kırıldı halk
meydanlarda taleplerini dile getiriyor.
Ayrıca Eti Lisesi öğrencileri
de devrimci gençlik önderliğinde
Bahabey Caddesi’nde yürüyüş
başlattı. Yürüyüşte milliyetçiler
kitleden ayrı yürütüldü. Sendika
yöneticileri ve siyasi partiler
polisle pazarlık yapıp devrimci
gençliği engellemeye çalıştılar.
Devrimci gençliği halktan koparamayacaksınız.

İstanbul - Altınşehir

Esenyurt

Yaklaşık 1 saat süren görüş ve

3 Haziran’da Altınşehir Bayramtepe, Şahintepe, Altınşehir
Orta, Yarım Burgaz mahallelerinde AKP iktidarını protesto
etti. Tokat Mahallesi’nden Şahintepe Meydanı’ndan yürüyüşe
başlandı ve iki mahalle Altınşehir
Meydanı’nda buluştu. E-6 yolunda 1 saat oturma eylemi yaparak “Kahrolsun Faşizm Yaşasın Mücadelemiz, Direne Direne

Kazanacağız, Halkız Haklıyız Kazanacağız” sloganları atıldı. Bayramtepe Meydanı’na gelen halk polis
karakolunun önüne gelerek, “İşte
Burası Faşist Yuvası", "Katil Polis
Mahalleden Defol” sloganlarıyla karakolu taşladı. Bir polis aracının camlarınını parçaladılar. Halk Kayaşehir
Toki Binaları’na kadar yürüyüşe devam etti. Davullarla tencerelerle yürüyen halka Kayaşehir’de bulunan
halk da evlerinin ışığını açıp kapatarak- evlerinden meydana inerek
destek verdi. On bine yakın kişinin
katıldığı eylem saat 02.00’de sonlandırıldı.

İstanbul - Seyrantepe
Seyrantepe Seyrangah Parkı önünde 3 Haziran günü saat 20.30'ta toplanan halk "Tayyip Erdoğan istifa"
talebiyle yürüyüş gerçekleştirdi. Halk
Cephelilerin yönlendiriciliğiyle Seyrangah parkı önünde toplanan 100
kişi burada yürüyüşe başladı. Mahalle
içinde devam eden yürüyüşle sayı
yüzlerce kişiyi buldu.
Yürüyüş esnasında polis lojmanlarının “güvenliğini” sağlayan
AKP'nin işkenceci polisi, halka silah
doğrultarak gözdağı vermeye çalıştı.
Bu cesaretle cahil AKP yandaşları
yürüyüş yapan halkın üzerine su yumurta atmaya çalışarak eylemi provoke etmeye çalıştılar. Buna rağmen
dağılmayan ve provokasyona prim
vermeyen halk eylemine devam etti.
Eylem boyunca “Tayyip İstifa”, “Faşizme Karşı Omuz Omuza”, “Tayyip
Halka Hesap Verecek”, “Çapulcular
Burada Tayyip Nerede” sloganlarıyla
yürüyüşünü tamamladı.

Adana
3 Haziran günü Adana’da Taksim
direnişi için eylemler artarak devam
etti. Atatürk Parkı’nda toplanan kitle
AKP il binasına yürüdü. Geç saatlerde
Ziyapaşa Caddesi ve Gazipaşa Caddesi Valievi yakınlarında çatışmalar
yaşandı, polis kitleye saldırdı. Mahallelerden Atatürk Parkı’na binlerce
kişilik kitle akın etti.
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Ankara
Alanda Halk Cephesi tarafından
koca bir halay oluşturularak türküler
marşlar söylendi. Kısa sürede birçok
kişi marşları duyarak halaya katıldı.
Sıklıkla "Mahir Hüseyin Ulaş Kurtuluşu Kadar Savaş", "Kurtuluş Kavgada Zafer Cephede" sloganları atıldı.

Gazi Mahallesi
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3 Haziran günü Eski Karakol Durağı’nda Gazi Halk Komitesi’nin
çağrısıyla toplanan Gazi halkının yürüyüşüne polis gaz ve ses bombalarıyla saldırdı. Polisin saldırısı karşısında kitlenin öfkesi karakola yöneldi.
Taşlarla, sapanlarla karşılık veren
Gazi halkı, atılan gazları da ya polise
geri gönderdi ya da ateşin içine atarak
gazı etkisiz hale getirdi. Buna rağmen
yoğun bir şekilde atılan gazlardan
mahalle halkından bir kişi fenalaşarak
hastaneye götürüldü.
Cadde boyunca toplanan halka
sürekli gaz bombasıyla polisin saldırması üzerine yan sokaktan çıkan
Cepheliler, karakolun bahçesinden
içeriye molotof attılar.

Okmeydanı
2 Haziran günü tenceresini tavasını
alan kadın erkek genç yaşlı herkes
sokağa indi. 20.30’da Okmeydanı
Mahmut Şevket Paşa Sağlık Ocağı
önünde toplanan Okmeydanı halkı,
Erzurumlular Meydanı’nda toplanan
Örnektepe halkı ile birlikte tencere
tavalarıyla AKP il binasına yürüdü.
Okmeydanı’dan 7000, Örnektepe’den 1000 kişinin katılmasıyla
8000 kişilik uzun bir kortej oluşturuldu. Kitle Okmeydanı Anadolu
taksi durağı önünde buluşup Sütlüce’de bulunan AKP İstanbul il bina-

Malatya
sına doğru yürüyüşe geçti.
Yürüyüş boyunca “ Hükümet İstifa", "Tayyip İstifa", "Kahrolsun Faşizm Yaşasın Mücadelemiz", "Zam
Zulüm İşkence İşte AKP", "AKP
Halka Hesap Verecek", “Her Yer
Taksim Her Yer Direniş’ sloganları
atılırken, Taksim direnişinde sık sık
atılan “Sık bakalım sık bakalım biber
gazı sık bakalım kaskını çıkar copunu
bırak delikanlı kim bakalım” sloganı
da atıldı.
Saat 22.00’da kitlenin AKP önüne
inmesiyle, panikle halka biber gazıyla
saldıran AKP’nin işkenceci polisi ,halkın gücü karşısında korkup saldırısını
durdu. Saldırının durmasıyla halktan
korkusunu dışarı vuran çevik kuvvet
amiri ‘en ufak bir taş gelirse en sert
müdahalemizi yaparız” diye tehditler
savurmaya başladı. Bunun üzerine
çevik kuvvet amirine bunun karşısında
halkın polise karşı müdahalesinin
daha sert olacağı patlayacak en ufak
gaz bombasının hesabının sorulacağı,
halkın buraya uyarı amaçlı geldiği,
halkın istemesi durumunda çevik kuvvet polisini dağıtabilecek durumda
olduğu söylendi. Halkın örgütlü gücü
karşısında çaresiz kalan çevik kuvvet,
TOMA’larının ve kalkanlarının arkasına gizlenerek kendilerini halkın adaletinden korumaya çalıştı.
AKP il binasının önünde yapılan
açıklamada "Taksim Gezi Parkında
başlayan direniş AKP zulmüne karşı
sabır taşını çatlatmış Türkiye’nin ve
dünyanın dört bir yanına yayılmış
faşizme karşı büyük bir direniş başlamıştır. Buradan AKP hükümetine
onun bürokratlarına ve şu an karşımızda bulunan siz işkenceci katil
polislerine sesleniyoruz halkın faşizme karşı direnişi biber gazıyla,

Çorum
copla, TOMA’yla bitiremezsiniz halka
saldırdığınız her an suç işliyorsunuz
hepiniz görevlerinizden istifa edin
aksi takdirde halkın da adaleti vardır
sizden de hesap sorulur. Bu eylemi
uyarı olarak gördünüz. Halk sizden
güçlü ve siz yenilmeye mahkumsunuz” denildi.
Konuşmanın ardından Grup Yorum’un Çav Bella’yı söylemesiyle
kitle eylemi sonlandırarak tekrar Okmeydanı Mahmut Şevket Paşa Sağlık
Ocağı önüne dönüp halaylarını çekti.
Eylem boyunca evlerden ve arabalardan yoğun destek ve katılım
oldu.
Yürüyüşün başında 10 bini bulan
kitleye değişik yerlerden gelen mahallelilerin de katılmasıyla sayı 20
bin oldu. Çok büyük bir kenetlenme
yaşandığı gözlendi.

Armutlu
3-4 Haziran günleri Armutlu halkı
AKP faşizmine karşı sokaklara döküldü. Küçükarmutlu Halk Cephesi’nin örgütlenmesini başlattığı eyleme 10 binlerce kişi katıldı. Yürüyüş
esnasında sloganları duyan halk, evlerinden dışarı çıkarak “Tayyip İstifa!
Hükümet İstifa!” sloganları atarak
kitleye katıldı.
Cephelilerin öncülük ettiği kitle
Etiler’de, Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri ve Hisarüstü halkı ile buluştu.

İkitelli
İkitelli’de 2 Haziran günü, Taksim'de başlayıp tüm ülkeye yayılan
halkın faşizme karşı direnişi "Her
yer Taksim Her yer Direniş!" sloganlarıyla yapılan yürüyüşle selamlandı.

3 Haziran günü yine İkitelli
Cemevi önünde toplanan İkitelli
halkı, mahalle içerisinde yürüyüş
gerçekleştirdi. Yürüyüş boyunca
sloganlar atıldı.Yapılan yürüyüşe
5 binden fazla kişi katıldı.

Bursa
Bursa Halk Cephesi, günlerdir
süren Taksim direnişi ve ülkenin
her yanına yayılan eylemlerin halkın
gücünü ve cüretini bir kez daha
gösterdiğini AKP’nin zulmüne karşı
her akşam saat 21.00'da tencereler,
tavalarla sokaklara döküleceklerini
belirterek, herkesi eyleme katılmaya
çağırdı.

Bursa
Bursa’da 2 Haziran günü teleferikte aralarında Halk Cephelilerin
de olduğu 500 kişi yürüyüş yaptı.
3 Haziran günü Teleferik Cemevi
yanında toplanan kitle sloganlarla
meydana yürüdü. Zümrütevler ve
Maltepe Mahallesi halkının da katıldığı yürüyüş kolu Mesken Meydanı’na ulaştığında kitle sayısı
1000’e ulaştı. Saldırılarda 4 halk
cepheli çeşitli yerlerinden yaralandı.

Malatya
Malatya’da, günlerdir süren
Gezi Parkı direnişi için içerisinde
Halk Cephesi’nin de bulunduğu
demokratik kitle örgütlerinin aldığı
kararla bir eylem örgütlendi. 1 Haziran günü saat 14.00’da toplanarak
yapılan eylemde akşam yapılacak
olan yürüyüşe çağrı yapıldı.
Akşam saat 20.00’da Malatya
Eğitim-Sen il binası önünde toplanan
1.000 kişilik kitle, Soykan Meydanı’na doğru yürüyüşe geçti.
Eylemde gece saat 01.00 civarında çevik kuvvet, sivil polislerle
kitleye saldırdı. İşkenceyle, tekme
tokat dövülerek 4’ü Halk Cepheli,
13 kişi gözaltına alındı. Eylemle
ilgisi olmayan bir kişi işkenceyle
gözaltına alındı.

Taksim Direnişine Katılan Halkın Duygu Ve
Düşünceleri
"Mesela faşizme karşı omuz omuza sloganı
atıyoruz heb birlikte. Birisi Mustafa kemalin
askerleriyiz diyor sonra tüm kitle atıyor. Ya da
Gündoğdu Marşını söylüyoruz, bitiyor sonra
Dağ Başını Duman Almış marşını başlatıyor
birisi. Yine büyük bir katılım oluyor. Bu
kişilerle birlikte omuz omuza çatıştık. Ben hayatımda ilk defa Türk bayraklı kişilerlee aynı
safta çatıştığımı, birbirimizi koruyup kolladığımızı hatırlıyorum.
"Bütün bu yanlarıyla benim açımdan çok öğretici, çok özel, hayatım boyunca
unutulmayacak anlarla dolu oldu bu süreç. Bunları yaşayabildiğim için kendimi
çok şanslı sayıyorum. Keşke tüm yoldaşlarım bunları yaşayabilseydi diye düşünüyorum. Ve bunun çok daha büyüklerini yaşamanın hiç de uzak olmadığını,
hiç de hayal olmadığını çok daha somut olarak görüyorum.
"Dikkatimi çeken önemli yanlardan biri, bizim dışımızda da çok büyük
bir kitle vardı. Aslında günlük yaşamda oldukça uzağımızda duran, giyimiyle
kuşamıyla, içkisiyle bambaşka bir kültürün içinde olan onbinlerce genç çok
büyük bir cesaretle çarpışıyordu. Oldukça yaratıcı ve öfke dolu bir şekilde
bir sıra neferi gibi çarpışıyordu. Halk güçlerinin bunlardan oluştuğunu, ne
kadar yozlaşsa da halka ait bir damarın hep attığını ve bu damar yönlendirilmeye
başladığında da ne kadar büyük bir gücün ortaya çıktığını gördüm.
Barikat hep birlikte kuruluyor, polisin ateşinden herkes birbirini korumaya
çalışıyor, yaralananlara anında müdahale ediliyor, gaz bombasından yüzü
yananlara birileri mutlaka limon veriyor, süt veriyor, yüzünü yıkıyor, spreyle
temizliyor... Herkes birşey yapıyordu. Çok güzel bir halk ordusu vardı
adeta. İnsan kendisini çok büyük bir güvende hissediyor.

Mehmet Ayvalıtaş’ın Cenazesi Kaldırıldı
İstanbul 1 Mayıs’ta Gezi Parkı’na destek eyleminde kitlenin arasına araba girmiş ve SODAP
üyesi Mehmet Ayvalıtaş hayatını kaybetmişti. 5
Haziran günü Mehmet Ayvalıtaş’ın cenazesi kaldırıldı.
Saat 17.00'da PSAKD Cemevi'nde toplanan kitle
kılınan cenaze namazından sonra yürüyüşe geçti.
“Mehmet Yoldaş Ölümsüzdür”, “AKP İstifa”, “Katil
Devlet Hesap Verecek” sloganları atılarak son
durağa kadar yüründü.

Şehidimiz, İbrahim ÇUHADAR'ın
Annesi Kamer ÇUHADAR'I Kaybettik.
11 Eylül günü işkence merkezlerinden biri olan,
Gazi Karakolu'na gerçekleştirdiği feda eylemi sonucu
ölümsüzlüğe uğurladığımız şehidimiz-evladımız, İbrahim Çuhadar'ın annesi Kamer Çuhadar hayatını
kaybetmiştir.
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AKP Suç İşliyor! Halka Karşı Kimyasal Silah Kullanıyor!
Onlarca Çeşit Gaz Bombasıyla Saldırıyor!

Biber Gazı Yasaklanmalıdır!
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AKP iktidarı gaz bombalarıyla
halka saldırmaya devam ediyor.
AKP’nin “Akil adamları” demokrasi,
barış diyerek halkı aldatırken ülkenin
her tarafında, en küçük bir hak talebine bile gaz bombalarıyla saldırılıyor.
AKP’nin “Akil adamlar”ı ise, saldırıları gizleme özgürlüğünü sonuna
kadar kullanıyorlar. Halktan gizli
toplantılar yapıyorlar. 10 Mayıs tarihinde, Tayyip Erdoğan ve Akil İnsanlar Heyeti bölge başkanları, başkan
vekilleri ve sekreterlerin katılımıyla
6.5 saat süren bir toplantı yaptılar.
Toplantı sonunda hiçbir açıklama
yapmadılar. Halktan gizledikleri nedir? Ne konuşuyorlar kapalı kapılar
ardında? Akil adamlara, yalan söyleme özgürlüğü vardır, halkı aldatma
özgürlüğü vardır. Bu yüzden polis
korumalarıyla şehir şehir geziyorlar.
Adalet isteyenlere ise biber gazları,
cop ve tazyikli sular sıkılıyor. Demokrasi isteyenlere, işten atılanlara,
iş isteyenlere biber gazları sıkılıyor,
gözaltına alınıyor tutuklanıyor.
AKP’ye hizmet eden, faşizme hizmet
eden her uygulamanın önü açılıyor.
Akil adamların önüne kırmızı halı
sermedikleri kaldı. Yakında onu da
yaparlar.
En yaygın olarak biber gazını
kullanıyorlar. Dilimize de biber gazı
olarak yerleşmiş. Ancak onlarca çeşit
gaz bombası kullandıklarını görüyoruz. Çeşit çeşit kimyasal gazla
saldırıyorlar. TOMA’ların sıktıkları
suların içine çeşit çeşit gaz katıyorlar,
değişik renklerde su sıkıyorlar, her
biri farklı etkiliyor. Tabancalarla attıkları gazlar, elleriyle fünyesini çıkarıp el bombası gibi attıkları gazlar… Biber gazı, döne döne gaz püskürten, düştüğü yerde fosfor bombası
gibi dağılarak parlak ışık saçan, çeşit
çeşit kimyasal silah kullanıyorlar. 1
Mayıs 2013’te sadece bir sokakta 7
çeşit kimyasal gaz bombası sayıl-

mıştı.
Kasım 2012 tarihlerinde Dev-Gençliler
İstanbul Üniversitesi
önünde, Parasız Eğitim İstiyoruz Alacağız
kampanyası düzenlemişti. 7 günde 10 defa
saldırdılar. 16 kişiyi
gözaltına almışlardı.
Bu eylemlerde beş
kez saldırıya uğrayan
Birdal Nakay, nasıl
bir kimyasal gaz kullandıklarını anlatmıştı: “Beş kez saldırıya uğradım. En
çok yapışkan gazdan etkilendim. Yapışkan gaz nedeniyle hastaneye taşıdılar bizi. Gaz dayanılmaz bir yanma
hissi veriyor, acıdan çıldırıyorsun,
araçla bizi hastaneye götürdüler araç
trafikte durduğunda acıdan camları
kırmak istedik. Gözümü kapatınca
bir daha açamadım. Derim soyuluyor
gibi hissediyordum, süt döktüm fayda
etmedi. Doktor bu nasıl bir gaz dedi,
krem sürdü ama geçmedi bugün
üçüncü gün etkisi devam ediyor. Üstüne normal gaz yedim, beş saat gözümü açamadım.”
Son bir hafta içinde kimyasal gazlarla saldırmadıkları eylem kalmadı.
Kanser hastası, devrimci tutsak Mete
Diş’in serbest bırakılması için, Adli
Tıp önünde yapılmak istenen eylemlere her gün saldırdılar. TOMA ile
gazlı su sıktılar. Eylemciler gözünü
açamayacak hale geldiler. Gaz o
kadar etkili ki, sadece o kişiyi etkilemiyor. Gazlı suya maruz kalan bir
devrimci oradan ayrılmak için otobüse
binmiş. Bütün otobüstekiler öksürmeye başlamışlar, otobüsün bütün
camlarını açmalarına rağmen gazın
etkisi geçmemiş. Doktor, bu kişiye
derisinde yanık olduğunu söyleyerek
yanık kremi verdi.

Geçen hafta, İstanbul Adliyesi
önünde Halk Cephesi’nin yapmak
istediği Adalet Nöbeti eylemine polis
yine saldırdı. Kitlenin üzerine tüplerle
portakal gazı sıktılar. Kitlenin yüzüne,
ağzına gaz sıktılar. Bu defa coplarıyla
da saldırdılar. Ardından, TOMA ile
saldıran polis, yeşil renkte bir su
sıktı. Farklı eylemlerde, farklı renklerde gazlı su sıktıklarını daha önce
de görmüştük.
Grup Yorum’un her Cuma Taksim
Meydanı’nda yaptığı eyleme geçen
hafta da polis yine saldırdı. Coplar
ve gaz bombalarıyla saldırdılar.
26 Mayıs günü, Taksim Yasağını
Tanımıyoruz! sloganıyla Taksim’e
yürümek isteyen yüzlerce kişiye gaz
bombalarıyla saldırdı. Halk Cepheliler’in de katıldığı eylemde, coplar
ve gaz bombalarıyla saldırdı. Halk
atılan gazdan korunmak için mağazalara sığınmak zorunda kaldı. Atılan
gazdan binlerce kişi etkilendi. Hızını
alamayan polis, Cihangir’de çocuk
parkına da gaz bombası attı. Onlarca
çocuk atılan gazdan etkilendi, anne
ve babalar polisin saldırısına tepki
gösterdiler.
28 Mayıs’ta Kartal Adliyesi’nde
duruşma salonuna gaz sıktılar.Tutuklular, avukatlar ve ailelerin üzerine
gaz sıktıktan sonra, saldırıp tutsakları

dışarı çıkardılar. İçeride kalan aileler
ve avukatların üzerine kapıyı kapattılar.
Gazın etkisiyle TAYAD’lı Aileler fenalaştı. Sanıklardan Ufuk Keskin astım
hastası olması nedeniyle kriz geçirdi.
İzleyicilerden astım krizi geçiren ve
rahatsızlananlar, avukatların ısrarı sonucu kapıların açılmasıyla dışarı çıkabildi, sağlık ekiplerinin müdahaleleriyle kendilerine getirilebildiler.

Biber Gazı Yasaklanmalıdır!
Biber gazı kimyasal silahtır. Biber
gazı 1997 yılında "Kimyasal Silahlar
Anlaşması" ile yasaklandı. Buna rağmen her yerde biber gazı kullanmaya
devam ediyorlar. Türk Tabipler Birliği
(TTB), Ağustos 2011'de yayımladığı
“Kimyasal Silahlar Gösteri Kontrol
Ajanları” raporunda; gaz bombasının
halk sağlığına zararlarını şöyle belirtmiş;"Göz yaşartıcı gazların ani
etkileri arasında; göz yaşarması, hapşırık, öksürük, zorlu soluma, gözlerde
ağrı, geçici körlük, göz kapaklarında,
boğazda ve midede tahriş, bulantı,
kusma, ishal ve deride tahriş, tansiyon
yüksekliği. Toplumsal gösterilerde
kullanılan gazlar ölümcül sonuçları
olan kimyasal silahlar. Bu silahların
hava ile dağılımı nedeniyle atıldığı
çevredeki tüm yaşamı etkileyecek

şekilde yayılıyor.”
İçişleri eski Bakanı İdris Naim
Şahin, “Biber gazının öldürücü bir
etkisi yok, gazımız gayet doğal, öldürücü etkisi yok” demişti. Zamanında çok tartışılmıştı. Göğüs hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Feyza Erkan
biber gazının sağlıklı insanlarda bile
çok ciddi etkileri olduğunu belirterek
hürriyet.com.tr’ye yaptığı açıklamada
şunları söyledi; "Kısa bir süre önce
bu konuda araştırma yaptık ve biber
gazının çok ciddi etkileri olduğunu
kanıtladık. Biber gazından etkilenen
120 kişiye ulaştık ve hem sorular
sorduk hem de solunum testleri yaptık. Bu kişilerin yüzde 60'ında ciddi
solunum bozukluğu yüzde 45'inde
ise dinlenme sırasında bile hışıltılı
solunum olduğu ve kontrol grubuna
göre solunumlarının çok daha kötü
olduğunu tespit ettik." dedi. AKP
yalan söylüyor, öldürücü etkisi yok
diyerek halkı aldatıyorlar. Son 5 yılda
11 kişi kimyasal gazlarla katledildi.
Biber gazı ve adını bile bilmediğimiz,
halkın üzerine sıkılan onlarca kimyasal gaz yasaklanmalıdır.
AKP Biber Gazıyla Haklarımızı
ve Özgürlüklerimizi Gaspediyor!
AKP kimyasal gazlarla saldırarak

en küçük hak talebini bile susturmaya,
yok etmeye çalışıyor. AKP’nin saldırıları bütün halka karşı yapılan bir
saldırıdır. Atılan kimyasal gazlar,
hem hakkını arayanları etkiliyor, hem
çevrede bulunan bütün halkı, binlerce
insanı etkiliyor. Evinde oturandan,
iş yerinde çalışana, halkın her kesimine doğrudan saldırıyorlar. Bu yüzden kimyasal gazlara karşı birlikte
mücadele etmeliyiz. Halkın üzerine
sıkılan kimyasal gazların yasaklanması mücadelesi, faşizme karşı bir
mücadeledir. Bu mücadeleye herkes
omuz vermelidir, herkes bir şeyler
yapmalıdır. Henüz kimyasal gaz saldırısına uğramamış olanlar da kendilerini güvende hissetmesinler. Faşist
AKP’nin polisi herkesin üzerine gaz
sıkıyor. Çoluk çocuğun yüzüne, ağzına gaz sıkıyor, hastanelere, okullara,
çocuk parklarına, akıl hastalarına
gaz sıkıyor. AKP faşizmi bütün halkı
düşman olarak görüyor, bu yüzden
tonlarca gaz bombası satın alıyorlar.
Bu sorun sadece devrimcilerin sorunu
değil, bütün halkımızın sorunudur.
Faşizme karşı olan herkes, bu saldırılara karşı çıkmalı, birlikte mücadele
etmenin yollarını bulmalıdır.

Türkülerle Halaylarla, Zafer Coşkusuyla
Grup Yorum Anadoluyla Buluştu
Gaziantep, Mersin, Adana’da 23-24-25 Mayıs tarihlerinde
üç günlük Akdeniz turnesine çıkan Grup Yorum, 23
Mayıs’ta ilk konserini Gaziantep’te gerçekleştirdi. 1100
kişinin katılımıyla 100. Yıl Amfi Tiyatro’da dinleyicileriyle
buluşan Grup Yorum, şarkılarını tutsak devrimci sanatçılar,
kanser hastası tutsak Mete Diş nezdinde tüm devrimci tutsaklar ve emperyalizme direnen Suriye halkı başta olmak
üzere tüm dünya halkları için seslendirdi.
24 Mayıs’ta Mersin’e ayak basan Grup Yorum
coşkulu geçecek olan konserde bir de güzel haber
alacaktı. Kanser hastası Mete Diş’in tahliyesi için verilen
büyük mücadele sonuç almış, Mete Diş tahliye edilmişti.
Konsere verilen aranın ardından 2.bölüm için sahneye
çıkan Grup Yorum üyeleri ilk şarkılarına başlamak üzereyken dinleyicilerden gelen haberle büyük bir sevinç
yaşadılar. Konserin coşkusuna artık zafer coşkusu da

eklenmişti. 2000 kişinin katıldığı konser halaylar ve
marşlarla sona erdi.
25 Mayıs’ta üç günlük turnenin son konserini gerçekleştirmek üzere Adana’ya geçen Grup Yorum, üç
yıllık bir aranın ardından Adanalı dinleyicileriyle
buluşuyor olmanın heyecanı içindeydi. Doğal Park Amfi
Tiyatro’yu hınca hınç dolduran Yorum dinleyenleri
büyük bir coşkuyla halaylara durdu. Zulmün elinden
alınan Mete Diş’in konsere telefonla bağlanarak Adanalılara seslenmesi konserin en duygulu ve coşkulu anlarından biri oldu. Mete’nin konuşmasının ardından
Adana “Devrimci Tutsaklar Onurumuzdur”, “Hasta Tutsaklar Serbest Bırakılsın” sloganlarıyla inledi. Son
olarak Cemo ve Haklıyız Kazanacağız marşlarının hep
bir ağızdan söylenmesiyle Akdeniz turnesi son bulmuş
oldu.
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Hayata Dönüş Operasyonu Mahkeme Salonunda da Sürüyor!

AKP’nin Jandarma ve Polisi
Mahkeme Salonunu Gaza Boğdu!
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Onlar katil işkenceci ve aymazdırlar. Binlerce insana işkence yapar,
özür diler, işin içinden çıkarlar. Bütün
dünyanın gözü önünde katliam yapar
biz yapmadık derler. Saldırır, yakıp
yıkar, analara, babalara, çocuklara
ve sakatlara öfkeyle hırsla kinle
saldırır halkı suçlu çıkartırlar. İşte
bu adaletsizlik yeter dedirtti halkımıza.
Kimse kör değil. Katlediliyor, işkence
görüyor, tutuklanıyoruz. Adalete susamış bir halkız. Düzenden adalet
beklenmez biliyoruz. İşte bu yüzden,
halkımızın öfkesinin bu derece büyümesi. Adalet istiyor artık halkımız.
Aşağılanma ve aldatılma yetti canına.
Halkın biriken bu öfkesinin en büyük
sebeplerinden biri adalet özlemidir.
Biz bu adaletsizliği yıllardır yaşıyoruz.
Ve ne geride kaldı ne de bir daha olmayacak diyebilir. İşte bunun en açık
göstergesi; 19-22 Aralık 2000 tarihinde
20 hapishaneye aynı anda yapılan
saldırılarda 28 devrimci katledildi.
Ve utanmadan ahlaksızca “Hayata
Dönüş” adı verildi. 28 devrimci nin
katledildiği davada diri diri altı kadın
yakıldı. Aradan geçen yıllarda 28
devrimcinin katliam emrini verenler
hakkında hiçbir işlem yapılmazken
devrimciler tutuklandı. Katledilenler
yargılandı. Aradan geçen bunca yıl
devrimciler gerçekleri halka anlatma

savaşı verirken onlar halkı
aldatmak adına her yola başvurdular. 15 Mayıs 2013 tarihinde yapılan mahkemede
katliamdan sağ çıkabilenler
yargılandı bir kez daha. Katliam emrini verenlerden bir
teki bile yargılanmazken 399
devrimci yargılanıyordu’ adalet’. “Yıllarca katletmedik,
içeriden ateş açıldı, içeride
silah vardı” diyerek yalanlarıyla halkı kandırmaya çalışan katiller;
Kartal Adliyesi’nde Anadolu 5.
Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen
davaya katılan ailelere gazlarla saldırdılar. Duruşma salonunda evlatlarını, yoldaşlarını, kardeşlerini
görmek isteyen ailelerin üzerine
gaz sıkılarak kapıları kapattılar.
Alışıklardı katletmeye, bu yüzden zor
olmadı içeriden “boğuluyoruz” diye
bağıran aileleri duymazdan gelmek
ve işkenceyle mahkeme dışına atmak.
Nasıl diri diri yanan altı kadını izleyerek üzerlerine gazlı battaniye attılarsa
boğulan anaların üzerine bir kez daha
gaz sıkarak kapıları kapatmakta hiç
zorlamadı onları. Katiller kendilerini
saklayamıyorlar işte. Ellerinden kan
damlıyor hala. Gözlerindeki halka
karşı kini nasıl saklayabilirler. “Biz

Şehitlerimiz Toprağa Düşen Bereket,
Devrimi Büyüten Köklerdir
Ankara’da Dev-Genç’liler, 2002’de Karadeniz dağlarında şehit
düşen yoldaşları Gökçe Şahin için 20 Mart Çarşamba günü anma
gerçekleştirdiler. Anmada Gökçe Şahin’in hayatı, devrimciliği ve
anıları anlatıldı. Grup Yorum’dan “Bize Ölüm Yok”, “Karadeniz” ve
“Ay Doğar” şarkılarının yanında Gökçenin de sövdiği bazı halk
türküleri söylendi. Anma boyunca “Gökçe Şahin Ölümsüzdür”,
“Yaşasın Tam Bağımsız Türkiye”, “Devrim Şehitleri Ölümsüzdür”
sloganları atıldı. Ayrıca Alişan Şanlı’nın mezar toprağından da
Gökçe Şahin‘in mezarına konuldu.

öldürmedik tutuklular kendileri
yaptı”, “yoldaşlarını kendileri öldürdü” diye iddia ettikleri mahkemede
bile yalanlarını saklayacak kadar bile
duramadılar. Duracaklar, durduracağız.
Azgınca ellerinde coplarla saldıranlar,
gazlarla insanları katledenler, son bir
haftada gördüler ki saltanatları sonsuz
değil. Halkın sabrı sonsuz değil. Halkı
adalete muhtaç bırakanlar, halkı baskıyla işkenceyle susturmaya çalışanlar
başlarına gelecekleri hayal etmeye
başladılar. Büyüteceğiz öfkemizi. Halkımızın faşizme karşı birleşik mücadelesiyle soracağız bütün acılarımızın
hesabını. Artık kimseyi kandıramayacaklar. Şehitlerimizin, yoldaşlarımızın, yerlerde sürüklenen, kimyasal
gazlarla katledilen tüm halklarımızın
hesabını soracağız.

Halkımıza Çapulcu Diyenler Halkımızın Öfkesi
Karşısında Yenilecek!
ÇAPULCU DEĞİL HALKIZ!
KÜSTAH TAYYİP; SONSUZA KADAR
HALKI FAŞİST TERÖRLE SİNDİREMEZSİN: Taksim Gezi Parkı’na AVM yapılmasına
karşı parkta nöbet tutanlara Başbakan Erdoğan, “Birileri
Taksim Gezi Parkı şöyle olmuş, böyle olmuş, orada
gelip gösteri yapacaklar, şudur, budur, vesaire. Ne yaparsanız yapın. Biz kararı verdik, verdiğimiz gibi bunu
işleriz” diyerek polise saldırı emrini verdi. 31 Mayıs
günü sabaha karşı binlerce polis parkı kuşatıp kitleye
pervasızca saldırdı. Yüzlerce kişi yaralandı. Çadırları
ateşe verip nöbet tutan kitleyi parkın dışına attı. Polis
parkı kuşatma altına aldı, kimseyi parka sokmadı. AKP’nin
faşist saldırısına karşı halk, İstanbul başta olmak üzere
tüm Türkiye’de ayaklandı. 35 saat boyunca Taksim Gezi
Parkı’na girmek için polisle çatıştı. Halk polisi dört bir
yandan kuşattı. Çatışa çatışa Taksim’e girdi. Polis Taksim’den kaçarak kendini kurtardı. Dünyanın dört bir yanında “Her yer Taksim” diyerek direnişe geçti.

GEZİ PARKI’NA TOPÇU KIŞLASINI
YAPACAĞIZ: Erdoğan "...Taksim Meydanı'nın yayalaştırma projesini yapıyoruz, yapacağız. .. 1780 yılında
3. Selim döneminde orada yapılmış Topçu kışlasını CHP
zihniyeti yıkarak stada çevirmiştir. Orada biz o tarihi
kışlayı yapacağız"

TAKSİM’E DE CAMİ YAPACAĞIZ:
"AKM inşallah yıkılacak. Oraya da muhteşem Opera binasını da biz yapacağız. Oradan bir ses geldi. Cami de
yapacağız diye. Evet cami de yapacağız"

BİRKAÇ ÇAPULCUYA PABUÇ BIRAKMAYIZ: "Çok açık net söylüyorum. Biz birkaç
çapulcunun o meydana gelip halkımızı yanlış bilgilendirmek
suretiyle tahrik etmesine pabuç bırakmayız. Bu millet,
bize reyini verirken tarihine sahip çık diye verdi. Tabiatıma
sahip çık diye verdi."
200 BİN KİŞİ GETİRİRİM: Tehditlerle
boyu eğdiremediği halkı Erdoğan; “İstesem ben 200 bin
kişiyi, 500 bin kişiyi Kazlıçeşme’ye çıkarırım. Bir partim
var, tabanım var. Bunu yapacak güçteyiz. Ama bir cevap
verme yoluna gitmedik. Partimin tabanı da “sessiz mi
kalacağız” diye sürekli aradılar. Sükunet, telkin ettik”
diyerek halkı iç savaş çıkartmakla tehdit etti.
Halk düşmanı Erdoğan’ın halka karşı saldırılar tertiplemesi yeni değildi. İslamcılar yıllardır halka karşı
saldırıda kontrgerillanın maşası oldular. Maraş’ta, Çorum’da, Sivas’ta... yüzlerce insanımızı katledenler şimdi
de halk faşizme karşı ayaklandığı için “ben de sizin karşınıza 500 bin çıkartırım” diyerek tehditlere devam
ediyor.

TWİTTER DENİLEN BAŞBELASI:
“Twitter denilen bir bela var. Burada abartı, yalanın daniskası burada. Sosyal medya, toplumun başbelasıdır.”
(Tayyip Erdoğan) Tüm burjuva basını susturduğu, sindirdiği
yetmiyormuş gibi internete de müdehale etmeye kalkıştı.

BANA DİKTATÖR DİYORLAR, BEN
HALKIN HİZMETKARIYIM: “Köşe yazarları
da ‘Başbakan diktatör olmaya başladı, sertleşti vs’.
Kusura bakmayın da yazılarınızla bu kadar saldırırken
biz de sesimizi biraz yükseltelim. Bu da insanın kendi
yapısıyla ilgili bir konu. Fıtratımda bir şeyler var. Sen
çakacaksın, bu kadar hizmeti yapacağız, duracağız. Ben
dilsiz değilim, konuşacağım.” (T. Erdoğan)
İstediğin kadar konuş, yalanlarla artık kimseyi kandıramazsın. Besleme basının da artık işe yaramıyor.
SEN AMERİKANIN UŞAĞISIN! Tüm
Türkiye yangın yeriyken halk ayaklanması karşısında
tehditleri işe yaramayan Erdoğan Obama’nın talimatlarını
yerine getirmek için 300 işbirlikçi tekelle Tunus, Fas,
Cezayir gezilerine çıktı.

AKP’DEN ÖZÜR SOYTARILIĞI;
ÖZÜR DEĞİL GASP EDİLEN HAKLARIMIZI İSTİYORUZ: Obama’nın yaveri yurtdışına
kaçınca Papaz rolüyle Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç
her zamanki gibi devreye girdi. “Polisin ilk günkü orantısız
güç kullanmasından dolayı özür dileriz” diyerek aynı zamanda hem polisleri korumaya, hem de tehdit etmeye
devam etti. Özür diliyormuş Bülent Arınç.. Özür neyin
karşılığı? Halkın üzerine ölüm kusanlar özür dileyemez..
ÖZÜR İSTEMİYORUZ ADALET İSTİYORUZ...
Halka zulmedenler bu zulmün hesabını vermelidirler...
Özür AKP’nin ikiyüzlülüğüdür. Suçlarının üzerini örtmektir.
Arınç özür dilerken Türkiye’nin dört bir yanında polisler
saldırıya devam ediyordu. Özürmüş neyin özrü gaza boğ,
işkence yap, katlet, çivili sopalarla halka sivil polisleri
saldırt. Özür dile! Bu da AKP’nin özür soytarılığı.
Halka zulmün maskesi özür... Kabul etmiyoruz! ÖZÜR
SORUMLULUKTAN KAÇMAKTIR!... Katillere işkence
yapanlar talimatı veren SİYASİ SORUMLULAR İSTİFA
ETMELİDİR! Görevden alınmalıdır. Özür değil gasp
edilen haklarımızı istiyoruz. Bir değil, binlerce ÖZÜR
bile suçlarının üstünü KAPATAMAZ!
AHLAKSIZLAR: AKP'lilerin beyinleri kirli.
"Biz kimsenin yaşam tarzına karışmıyoruz" diye Erdoğan
"Metro içinde ahlak kuralları denen bir şey var. Birilerini
tahrik etmek için böyle bir şeye ne lüzum var. Bu anons
doğrudur. Bir anne kızının başkasının kucağında oturmasını
ister mi? Dolmabahçe'de ofisin orada görüyorum. Ama
toplumumun insanı deyip saygı gösteriyorum."

Kendini Geliştirmeyen Düzeni Geliştirir
İnisiyatif: 1. Öncecilik, üstünlük. 2. Gerekli
kararları almayı bilen kişinin niteliği. inisiyatifi
ele almak (veya geçirmek) önceliğe, üstünlüğe
sahip olmak. inisiyatifini kullanmak gerekli kararları öncelikle almak. (TDK Sözlüğü)
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Bulunduğumuz alanda, birimde,
tüm ülke genelinde yaşanan kendiliğinden gelişen eylemlerde, katliamlarda, halkın isyanı sırasında
bir Cepheli ne yapmalıdır, nasıl hareket etmelidir?
1- Cephelinin olduğu her yerde
Cephe var demektir. Bunun sorumluluğu ile hareket etmeliyiz. Şiarımız:
“Ben varsam örgüt var”dır.
Gezi Parkı’nda yapılan saldırının ardından başlayan direniş, AKP faşizmine karşı tüm yurda yayılan bir
halk ayaklanmasına dönüşmüştür.
Cepheliler hızla Taksim’e giderek, ilk
günden itibaren çatışmaların içinde
yer almıştır. Bürokrasi değil, devrimci
irade hakim olmuştur.
2- Sorunu sahiplenmeli ve Cephe’nin politikalarının taşıyıcısı olmalıyız. Halkı ve örgütü sahiplenmeliyiz. Bilmiyorsak, sahiplenme
duygusuna sarılacağız, tarihimize bakarak pratik içinde öğreneceğimizi
unutmayacağız.
Taksim Meydanı 1 Mayıs Alanı’dır. ve Cepheliler, 1 Mayıs Alanı’nda, ’78 1 Mayıs’ında olduğu gibi
pankartlarıyla zafer anıtındaki yerlerini almıştır. Meydan, faşizme karşı
halk ayaklanmasının merkezidir ve
orta yerinde “Halk Cephesi” pankartı dalgalanmaktadır.
3- Hızlı hareket etmeliyiz. Tereddüt etmek kaybettirir… 5 dakikalık bir tereddüt, direnişi kaybettirebilir…
Bekleyelim, görelim… Emir-talimat gelsin ona göre bir şey yaparız…
Karar belli olsun sonra harekete geçeriz… diye düşünülmemiş, faşizm
varsa direnişin meşruluğu bilinciyle
hızla Taksim’e gidilmiştir. Halk ayaklandıktan sonra direnişe başlamak,

KENDİLİĞİNDEN GELİŞEN
EYLEMLERDE NASIL
İNİSİYATİF ALACAĞIZ?

halkın öncüsü olma iddiasındaki Cephelinin
tavrı değildir. Geç kalmak, ölüm demektir!
4- “Yanlış düşünüyorsam örgütüm düzeltir. Doğru düşünüyorsam
örgütüm zenginleştirir” diye düşünmeliyiz.
En kötü karar, kararsızlıktan iyidir. Asıl yanlış, halk ayaklanırken çatışmalara katılmamak, bulunduğumuz her alanda direnişi örgütlememek
olurdu.
5- Olayı ele alarak, 5N+1K sorularını soracağız. Yani “Ne, Nerede, Ne
Zaman, Nasıl, Neden + Kim” sorularını sormalıyız. Bu sorular bizim köşeli düşünmemizi sağlar. Köşeli düşünmeliyiz. Nasıl?
6- Olayı yorumlarken, nasıl ele
alacağımızı düşünürken temel kıstasımız: “Halk için, Cephe için, Devrim için” olmalıdır. Bu bakış açısıyla düşünürsek, kararsız kaldığımız her
olayda doğru yolu buluruz. Halkın ve
devrimin çıkarlarını düşünen her
Cepheli için aklın yolu birdir!
7- Karar alırken hangi noktadan
bakacağız? Sınıf mücadelesi temelinde düşüneceğiz. İki sınıf vardır:
Burjuvazi ve proletarya… Halk ve
halka düşman olanlar… Bu iki sınıf
arasındaki çelişkiyi halk ve devrimcilerin çıkarına çözmenin yollarını düşünmeliyiz. Halkın ve devrimin çıkarlarını gözetmeli ve kararlarımızı
ona göre vermeliyiz. “Kimin çıkarına gelir, kimin işine yarar?” diye
sormalıyız.
5N+1K’ya cevap verirsek:
Taksim Gezi Parkı’nın AKP tarafından yıkılmasına karşı 3 gündür
Gezi Parkı’nda nöbet tutanlara polis
30 Mayıs günü sabaha karşı saldırdı.
AKP parkı NEDEN yıkmak istiyor?
Yerine, rant sağlayacağı turistik bir

merkez kurmak, ceplerini dolduracak
yeni bir AVM açmak için. Ve asıl olarak da 1 Mayıs Alanı Taksim’i ele geçirmek için.
Direnenler kim?
AKP’nin Kentsel Dönüşüm saldırısına muhalif olanlarla başlamış ve
AKP’ye öfke duyan tüm halk olmuştur.
Direniş kime kazandırır, hangi
sınıfın çıkarınadır?
Halka kazandırır, halkın çıkarınadır!
O zaman, halkın, Cephenin, devrimin çıkarı için faşizme karşı direnişin, ayaklanmanın en önünde olmalıyız.
8- Bulunduğumuz her yerde hızla karar alma mekanizmaları, komiteler oluşturmalıyız. Kendiliğindenciliğe, dağınıklığa, başıboşluğa devrimci irade ile yön vermeliyiz. Devrim safına çekmeliyiz.
Gelişen halk ayaklanması karşısında direnişin içinde olmak yetmez.
Ayaklanmaya devrim çıkarına yön
vermek için var olan tüm örgütlerle,
halkın katılımıyla bir komite kurulmalıdır. Karar alacak bir organ olmalı
ve halkın bu organı tanıması sağlanmalıdır. Taksim’de de, ayaklanmaya katılan tüm kesimlerle bir komite oluşturulmuştur. Eylemin bitirilmek istenmesine karşı, bunun
ayaklanan halka ihanet olacağı
söylenerek, direnişin sürdürülmesi sağlanmıştır.
9- Halk düşmanlarına karşı tavrımızı açık olarak ortaya koymalı ve
tavrımızı belirlemeliyiz.
10- Halka, doğru hedefi, suçluyu,
halk düşmanlarını göstermeli ve direnişe çağırmalıyız.
Sloganımız, halkın sahipleneceği,
halka asıl suçluyu gösterecek politik
içeriğe sahip olmalıdır. “Faşizme
Karşı Omuz Omuza” sloganı halkı

birlik olmaya çağırırken; hedef belirlenmiştir: Halk düşmanı AKP!
11- Faşizmin provokasyonlarına
karşı güvenlik önlemlerimizi almalıyız.
Barikatlar kurularak, mevzinin
korunması sağlanmalı ve komitelerle nöbet sistemi oturtulmalı. Güvenliğin nasıl alınacağına dair kurallar belirlenmeli.
12- Duruma ilişkin hızla bir bildiri
yazarak, hem tüm kitlemizi durumdan
haberdar etmeli hem de tavrımızı
ilan etmeliyiz. Haberleşmenin düzenli olmasını sağlamalıyız.
Tüm Cephelilerin gelişen durumdan hızla haberdar olup, bulundukları
yerlerde tavır almasını sağlamak ve
merkezi örgütlülüğü harekete geçirebilmek için yapılacak açıklamalar
çok önemlidir. İnsanların internet
üzerinden haberleştiği bir ortamda biz
de haber alışverişini hızla yapmalıyız.
13- Doğru hedefi göstermek ve
ona yönelik eyleme geçilmesini sağlamak için sloganımızı belirleyerek,
pankartımızı hazırlamalıyız. Kitlenin bizi bulabilmesi, Cephe’nin ne
yaptığını görebilmesi için bizi ifade
eden pankart, önlük ve flamalarımız
olmalı.
Taksim Alanı’nda açılan “Halk
Cephesi” pankartları, geceleri alanda
kalanların sadece Cepheliler olduğunu açıkça göstermiştir. Pankartımız
buluşma noktası olmuş, kitlemiz alana geldiğinde nereye gideceğini kolaylıkla anlamıştır. Pankartlarımız,
sloganlarımız, flamalarımız… kitleyi toparlamak için önemli araçlardır.
14- Bir komite oluşturarak, ulaşım,
iletişim, ses düzeni, güvenlik, barikat,
barınma, beslenme vb. ihtiyaçları
karşılamak üzere düzenleme yapmalıyız.
Amacımız halkı harekete geçirmek
ve yönlendirmek ise o zaman bunun
araçlarını sağlamalıyız. Kurulacak
ses düzeni halka seslenmemiz, slogan
ve taleplerimizi halka ulaştırmak için
hayati önemdedir. Cephelileri eyleme
çağırmak, görev dağılımı yapmak, direnişi güçlendirmek için gerekli her
şey örgütlenmelidir. Bir savaşı yönetir

gibi, hiçbir detayı atlamadan, örgütlenmeyi ele almalıyız.
15- Mevzilerimizi terk etmeden,
düşmanın mevzilerini azaltmayı hedefleyerek eylem koymalıyız.
İstiklal Caddesi’nin savunmasında en önde Cepheliler vardı. İstiklal
Caddesi’nin meydana bakan giriş
kısmında Cepheliler öncülüğündeki
halk, çatışmalar sırasında Galatasaray
Lisesi’ne kadar geriye çekilseler de,
çatışmaya ara vermediler polis çemberini yararak, alana girdiler.
16- Politik ve pratik kazanım elde
etmeden direnişimizi bitirmeyeceğiz. Her türlü bedeli göze alacağız.
Taleplerimizi açıkladık:
“1- Gaz Bombası Kimyasal Silahtır! Gaz Bombası Yasaklansın!
2- Hasta Tutsaklar Serbest Bırakılsın!
3- Taksim Halkındır! Halka Yasaklanan Tüm Alanlar Açılsın!
4- ‘Kentsel Dönüşüm’ Adı Altında Süren Yağma ve Talana Son Verilsin!
5- Halkın Aşağılanmasına, İnanç
ve Değerlerine Saldırılmaya Son Verilsin!
6- Halka Saldırı Emrini Veren Vali
ve Emniyet Müdürleri İstifa Etsin!
7- Bütün Gözaltılar Serbest Bırakılsın, Haksız Tutuklananlar Tahliye
Edilsin!
8- Direnişçiler hakkında hiçbir
yasal takibat yapılmasın!
17- “Söylediğimizi yaparız, yaptığımızı savunuruz” ilkemizi unutmayacağız.
18- Sol içi şiddet konusunda gözümüz açık olacak, asla ve kesinlikle solla bir çatışmanın yaşanmasına
izin vermeyeceğiz.
19- Her zaman en kötü olasılığa
göre hazırlık yapmalıyız. Ki olumsuzluklarla karşılaştığımızda inisiyatif bizde olsun. Son ana kadar, tek
insanımız kalıncaya kadar… faşizme
karşı direneceğiz, sloganlarımızı kimse susturamayacak.
20- Cepheli, günlük sorunların
ötesine geçebilen gelişmelerin peşinde
değil, önünde olabilendir.

“Başkaları söylesin biz yapalım”
gibi geri bir tavrı hiçbir zaman kabul
etmeyeceğiz. AKP’ye karşı halkın
meşru direnişini örgütlemek için politikaları biz belirlemeliyiz.
21- Yanlış yapmaktan korkmadan cesaretle inisiyatif koyan, kendine
söylenenle yetinmeyip gereken her
yerde gerekli tavrı koyabilen, kendine, mücadeleye güvenen olunmalıdır.
Hiçbir Cepheli, ayaklanma anında yanında kendisine “şunu yap bunu
yap” diyecek birisini beklememelidir.
Gelişen ani olaylarda karar alıp uygulayacak olan Cephelidir. Cepheli
kendisine, bilime ve tarihimize güvenmelidir.
22- Karar verirken, tarihimize,
şehitlerimize, deneylerimize, ilke ve
kurallarımıza bakmalıyız.
1 Mayıs Alanı’nı kazanmak için
şehitler verdik. Hiç kimse bizim teslim olduğumuzu, düşmanımızla uzlaştığımızı görmedi, göremez. Direnirken pusulamız bunlar olacak.
23- Gelişen mücadele içinde sürecin ihtiyaçlarına cevap verebilmek
için bugünden siyasi eğitimimizi
yükseltmeliyiz. Teorik kavrayışımızı,
çalışma yeteneklerimizi artırmak,
inisiyatif alabilmek, karar verebilmek
için bilmek gerekir. Bilgi güçtür, okuyacak ve öğreneceğiz.
24- İnisiyatifli olmak için aklımızı kullanacağız. Duygularımızı katmadan bakacağız. Kafa yoracağız.
Bilmeliyiz ki emek vermeden yoğunlaşmadan inisiyatifli olmak mümkün değildir.
25- Her Cepheli, aynı zamanda bir
savaş kurmayı olma sorumluluğuyla
hareket etmelidir.
Devrim uzak bir hayal değildir. Sınıflar arası çelişkilerin derinleştiği
anda en temel ihtiyaç, deneyimli
kadrolardır. Cephelilerin sorumluluğu çok büyüktür. Savaşı nihai sonucuna ulaştırabilmek için kurmaylara
ihtiyacımız vardır. Her Cepheli, devrim her an olacakmış gibi, inisiyatif
almayı bilen kadrolar haline gelmelidir. Devrim, kitlelerin eseri olacaktır. Her şeyi kadrolar belirler.

Sayı: 368

Yürüyüş
9 Haziran
2013

Halk

Düşmanı

AKP

Halkı Ayaklandıran AKP’nin
HALK DÜŞMANLIĞIDIR
- Halk Düşmanı AKP: “Ananı
da al git” diye çiftçiyi aşağıladı. Halkın her kesimini aşağılıyor.

- Halk Düşmanı AKP: HES’lerle, fabrikalarla, yabancı tekellerle, nükleer santrallerle ülkemizi cehenneme
çeviriyor.

- Halk Düşmanı AKP: Alevi halkımızın inançları-

- Halk Düşmanı AKP: Yağma ve talanla doğayı kat-

nı yok saydığı, asimile politikalarını sürdürdüğü gibi her
fırsatta aşağıladı, hakaret etti. Alevilerin cemevini tanımazken Alevi köylerine camiler yaptırdı. Alevilerden kesilen vergilerle onbinlerce Aleviyi katleden Yavuz Sultan
Selim’in adını 3. Boğaz köprüsüne verdi.
Kıdem Tazminatlarının gasbıyla, örgütlenme hakkının gasbıyla, istihdam bürolarıyla işçileri köleleştirildi.

- Halk Düşmanı AKP: Adalet, ekmek su kadar ihtiyaçtır. Halk için tam bir adaletsizlik hüküm sürüyor.

ladı.
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kate almıyor. Halkın her türlü talebi copla, gaz bombalarıyla, basınçlı sularla saldırılarak bastırılmaya çalışılıyor.

- Halk Düşmanı AKP: İşine geldiği gibi anketler hazırlatarak, istatistik raporları düzenleterek halkı aldatıyor.

- Halk Düşmanı AKP: Halkın her kesimini aşağı-
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- Halk Düşmanı AKP: Halkın hiç bir talebini dik-

- Halk Düşmanı AKP: İşçilere taşeronluk yasasıyla,

-Halk Düşmanı AKP: Memurların Grevli Toplusözleşmeli Sendikal hakkının gasbıyla, 657 sayılı Devlet
Memurları Kanunu’ndaki düzenlemelerle kamu emekçilerini köleleştiriyor.

Yürüyüş

lediyor.

- Halk Düşmanı AKP: Parasız eğitim isteyen öğrencileri hapse attı. Öğrencilerin her türlü hak talebine saldırdı. Yüzlerce öğrenciyi hapishanelere doldurdu.
- Halk Düşmanı AKP: Yüzün üzerinde gazeteciyi
hapishaneye doldurdu. İktidarını desteklemeyen gazetecileri işinden kovdurdu.

- Halk Düşmanı AKP: Halkın her kesimine saldırdı.
- Halk Düşmanı AKP: Futbolculara, taraftarlara sal-

- Halk Düşmanı AKP: Tiyatroculara saldırdı. Sinemacılara saldırdı. Emek sinemasını yıktırdı.

dırdı. Arkası bitmeyen operasyonlarla herkesi sindirmeye çalıştı.

- Halk Düşmanı AKP: Dergi bürolarını, Hukuk bü-

- Halk Düşmanı AKP: Hergün güne helikopterler
eşliğinde binlerce polisle “Şafak operasyonları”yla
uyandık. Yoksul gecekondu mahalleleri binlerce polisle
kuşatılarak basıldı.

- Halk Düşmanı AKP: Devletin tüm kurumlarını
AKP’lileştirdi.

- Halk Düşmanı AKP: Kentsel Dönüşüm adı altında
halk şehir dışlarına sürülürken ülkemizin tamamı yağma
ve talana açıldı.
- Halk Düşmanı AKP: Dinci, gerici eğitim sistemiyle işbirlikçi, gerici bir nesil yetiştirmeye çalışıyor. İmam
Hatiplerin ortaokul bölümlerini açarak, din derslerini zorunlu hale getirerek tüm okulları İmam Hatipleştirdiği gibi
Alevi halkımızın çocuklarını Sünni ve gericileştirmeye çalışıyor.
- Halk Düşmanı AKP: Her alanda adaletsizliği ve
çifte standartı kabul etmemizi istiyor. Etmiyoruz!
- Halk Düşmanı AKP: Kendisi gibi düşünmeyen
halkın tüm kesimlerine faşist terör uygularken, demokrasi,
hak ve özgürlükler adına dinci kesimlere her türlü olanağı
sağlıyor.
- Halk Düşmanı AKP: Halkı açlığa mahkum ederken, sadakalara muhtaç ederken, tekellerden onlarca
milyarder yarattı.

rolarını, Dernekleri, Sendikaları... bastılar, devrimci sendikacıları, devrimci avukatları, devrimci sanatçıları tutukladı.

- Halk Düşmanı AKP: Sağlıkta özelleştirme politikalarıyla halkın sağlık hakkını gasp ettiler.
- Halk Düşmanı AKP: Tüm karakollar işkencehaneye dönüştü. Halkın evlatlarını sırtından vurdu. İşkencecileri, katilleri korudu.
- Halk Düşmanı AKP: Halkın yemesine, içmesine,
nasıl giyineceğine karıştı.

- Halk Düşmanı AKP: Kürtajı yasaklayıp, kaç çocuk doğuracağına karıştılar.
- Halk Düşmanı AKP: Ülkemizi emperyalizmin savaş karargahı haline getirdi.
- Halk Düşmanı AKP: Malatya Kürecik’e İsrail’i
korumak için radar sistemi kurdurdu. Radar sistemine karşı çıkanları hapishanelere doldurdu.
- Halk Düşmanı AKP: Suriyeli işbirlikçileri ülkemizde eğitip, silahlandırıp Suriye halkına saldırttı. Suriye’de ve Orta Doğu’da akan her damla kandan AKP iktidarı birinci dereceden sorumludur.
- HALK DÜŞMANI AKP: Artık halk konuşuyor. Artık faşist terörünüz karşısında susmuyor halkımız! Copunuz, gazınız, TOMA’larınız işe yaramıyor. Zulmün hesabını istiyoruz..!

Zulmünüz Sizi Boğacak!
Halkı Sonsuza Kadar Zulümle
Yönetemezsiniz!
Taksim Gezi Parkı etrafında Topçu kışlası adı altında Alışveriş Merkezi (AVM) yapılması ile ilgili süreç
AKP’nin faşist uygulamalarını gösteren örneklerinden sadece bir tanesidir. Projenin gerçekleşmesi için
önce Büyük Şehir Belediyesi 1/5000
ölçekli nazım imar planlarında ve
1/1000 ölçekli uygulama imar planlarında değişiklikler yapılarak gezi
parkı ve çevresinde inşaat yapılmasına imkan sağlandı.
Mahkemelere ilk taşınan dava
bu planların iptal edilmesi talepli davaydı. Planların iptali davası İstanbul
1. İdare Mahkemesi’nde açıldı. Gezi
Parkı ile ilgili eylemlerin sürdüğü 3.
günde bilirkişiler İstanbul 1. İdare
Mahkemesi’ne hazırlanan planlar
hakkındaki raporlarını sundular. Bilirkişi raporu “dava konusu Koruma
Amaçlı Nazım İmar planı değişikliklerinin çevre, kültürel ve ekonomik
yapı teknik altyapı sosyal donatı, yapı
ve sokak dokusu mülkiyet yapısı,
ulaşım, dolaşım sistemi, örgütlenme
biçiminin şehircilik ilkeleri, planlama ve koruma ilkelerine uygun olmadığı” tespitinde bulundu. Mahkeme planlar hakkında bir karar vermedi henüz ancak yaygın uygulamalara göre mahkemeler bilirkişilerin kararları doğrultusunda karar verirler. Buna göre bilirkişi raporunu
dikkate alarak önce yürütmeyi durdurma daha sonra ise imar planlarının iptal edilmesi yönünde karar
vermeleri gerekecektir.
Topçu Kışlası ile ilgili ikinci dava
İstanbul 6. İdare Mahkemesi’nde
açıldı. Bu dava ise 27.2.2013 tarihli
139 sayılı Kültür Varlıkları Koruma
Yüksek Kurulu kararının iptalini talepliydi. Çünkü Kültür Varlıkları Koruma Yüksek Kurulu içinde buz patenininde yer aldığı Mimar Halil
Onur tarafından hazırlanan Topçu
Kışlası Projesi’nin tescil edilmemesi
gerektiği yönündeki II. Numaralı

Kültür Varlıkları Koruma Kurulu kararını iptal etmişti. Yani Topçu Kışlası
Projesi hazırlanmış ve koruma kurulundan tescil edilmesi istenmişti. Tescil kurulu da “Proje 1800'lerde yapılan Topçu Kışlası'nın özgün mimarisi'ne dair yeterli bilgi ve belge içermiyor. Gezi Parkı ise 60-70 yıllık kullanım değeri ile tarihe belgelik eden
bir nitelik kazandı ve İstanbulluların
kollektif belleğinde yer etti” gerekçesiyle Ocak 2013 tarihinde tescil talebi reddedilmişti. Bu ret kararı Recep
Tayyip Erdoğan tepki gösterince Kültür Varlıkları Koruma Yüksek Kurulu bölge kurulunun verdiği kararı gerekçesiz iptal etti. Böylece Topçu
Kışlası Projesi Erdoğan’ın kızgınlığı
sayesinde tescil edildi. Tescil edilen bu
yer için Kültür Varlıklarını Koruma
Kurulu 1999 yılında "Taksim Anıtı
kentin önemli alanlarından biri olan
Taksim Gezi Parkı ve bunların oluşturduğu aksta bulunan Atatürk Kültür
Merkezi’nin (AKM) birbirinden ayrılmaz ve Taksim Cumhuriyet Anıtı ile
bir bütün olduğu anılan bu alanların
tümünün korunması gerektiğini belirtiyor. Dolayısıyla Gezi Parkı ve
Taksim Anıtı koruma kurulları tarafından tescillenmiş alanlardır. Başka
bir anlatımla hem Gezi Parkı hem
de henüz yapılmamış olan Topçu
Kışlası projesi tescillenmiş oldu.
İstanbul 6. İdare Mahkemesi’nde
Topçu Kışlası Projesi’nin tescil edilmesine karşı dava açıldı ve yürütmenin durdurma talebinde bulunuldu.
Yürütmeni durdurma kararı eylemlerin 3. günü verildi. Kararla birlikte
dozerlerin derhal Gezi Parkı çevresinden çekilmesi gerekmekteydi. Yetkililerin Mahkeme kararlarına uygun davranacaklarını açıklamaları
beklenirken zaten hukuka aykırı olarak başlayan yıkım ve ağaç sökme işlemlerine, mahkeme kararını dikkate
almayarak Gezi Parkı’na ve orada bulunan kişilere ilişkin saldırılarını de-

vam ettirdiler. Hatta “yargıya saygılı olun”, “hukukun üstünlüğüne
güvenin”, “ben işlerimi yargıya
havale ediyorum” diyen Başbakan
verilen kararları beğenmeyince yargı
kararını tanımayacağı belirten ifadeler kullandı. Mahkememin verdiği yürütmeyi durdurma kararı hakkında
Başbakan “Bu kadar sıkıntılı olduğu
bir anda idare mahkemesi enteresan
bir karar veriyor. Yürütmeyi durdurulması diyor. Böyle bir günde mi
bunu yapıyorsun? Bu ülkede kimsenin attığı adımı dikkati bir kenara
koyarak atması doğru değil, hele hele
yargı” dedi. İşte dilinden yargıyı düşürmeyen Başbakan’ın tehditkar sözleri. Hani yargının kararlarına saygı
duyurmalıydı....Neden yargı kararıdır
diyerek saygı duymuyor ve saldırılarından vazgeçmiyor. Yargı egemenlerin gücünü sınırlamak için değil, egemenlerin çıkarlarını korumak için
çalışmalı değil mi? Böyle olduğu
için mahkeme kararını tanımadılar. Ve
anlaşılıyor ki bu kararı uygulamayacaklar. Kimbilir kararı veren hakimleri tespit edip isimlerini kara defterlerine not edecekler. Bir sonraki kararnamede icaplarına bakacaklardır.

Faşizm İle Yönetilen
Ülkelerde Yargı Faşizmin
Perdesidir
Anayasa’ya göre yargı kararları
herkes için bağlayıcıdır. Yargı ka-
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rarlarını yerine getirmemek
suçtur. Madde şöyle düzenlenmiştir. “Yasama ve yürütme
organları ile idare, mahkeme
kararlarına uymak zorundadır;
bu organlar ve idare, mahkeme
kararlarını hiçbir suretle değiştiremez ve bunların yerine
getirilmesini geciktiremez.”
Peki Başbakan ve Hükümet neden
yargının verdiği kararlara uymaz,
uymuyor. Neden sadece halkın yargının kararlarına uyması bekleniyor. Özellikle kentsel dönüşüm konusunda devlet aleyhine idare mahkemeleri tarafından bir çok karar verilmiş, devlet bu kararlara uymamış
yada tehditlerle kararların değişmesini sağlamıştır. Üstelik devlet aleyhine karar veren hakim ve savcıların
yerlerini değiştirerek onları cezalandırmışlardır. AKP’nin istediği
gibi karar verenlerin ise rütbeleri hızla yükseltirmiştir. En kanlı ve en zararlı kararları verenler Danıştay, Yargıtay gibi yüksek mahkemelere, Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu’na
getirilmişlerdir. Bunlara en bilindik
örnekleri kuşkusuz 19 Aralık 2000
tarihinde 28 devrimci tutsağın
katledildiği hapishanelere yönelik
yapılan “Hayata Dönüş” katliamın
başrollerinde olan Ali Suat Ertosun’du.
Çünkü faşizm en genel anlamda
baskıdır, terördür. Ne var ki onun da
bir "meşruluk" sorunu vardır. Faşizm
meşrululuğunu kanun devletinden
almaya çalışır. Yargıya dayanmak ister. Yargı, kitlelerin gözünde meşrulaştırılmalı ve kutsallaştırılmalıdır
ki, kitleler haksızlığa, adaletsizliğe
maruz kaldıklarında, 'çözüm yeri'
olarak devletin mahkemelerini görebilsinler. Kitleler, 'adalet' için düzenin mahkemelerine bel bağladıkları ve bu mahkemelerin kararlarını
da 'şeriatın kestiği parmak acımaz'
diye tartışmaksızın kabul ettikleri sürece, sistem güvende, Faşizmin otoritesi yürürlüktedir. Mahkemeler, bu
toplumun 'imtiyazsız, sınıfsız' olduğu demagojisine uygun yapılandırılmışlardır: Bu demagojinin de-

vamı olarak 'yasalar karşısında herkes eşittir' denir. Oysa ki yasalara,
egemen sınıfın değil, halkın uyması
istenir. Aynı şekilde mahkemeler ve
onların kararları egemen sınıfların işlerine geldiğinde onları bağlar, işlerine geldiğinde bağlamaz. Zaman zaman yargıyı, mahkeme kararlarını oligarşi içi kavgalarda da birbirlerine
karşı kullanabilirler; ama esas olarak
halk kitlelerine 'yargı kararlarının
tartışılamayacağını' dayatırlar. 'Yargıçlara' faşizmin atfettiği kutsallık, tamamen sahte, tamamen suni bir kutsallıktır. Onlar da düzenin başka
herhangi bir memuru gibi, düzenin
önlerine koyduğu yasalara göre işlem
yapıyorlar. Düzenin herhangi bir bürokratı gibi, oligarşinin çıkarları gerektirdiğinde önlerindeki yasaları da
çiğneyip 'devletin ali çıkarları’ için
karar veriyorlar.

Faşizm Kendinden
Olmayan Herkese
Düşmandır
Türkiye’nin demoratik bir ülke olduğu iddiasında olduğunu söyleyenler son bir kaç aydır, faşizm vurgusunu yapıyorlar. Oysa ki faşizm süreli, arada bir uygulanan bir yöntem
değildir. Faşizm bir yönetim biçimidir. Bir devlet biçimidir. Faşizmin
en ayırt edici özelliği tekelci burjuvaziye dayanması ve tekelci burjuvazinin açık, terörcü diktatörlüğü
olmasıdır. Bir avuç mutlu azınlığın çıkarları uğruna kan ve gözyaşı ile
halklara dayatılan faşizm gerçeği,
1900'lü yılların başından 2000 yılının eşiğinde olduğumuz bugüne, değişik biçim ve renklerle karşımıza çıkar. Kimi zaman açık, kimi zaman
gizli bir biçimde uygulanır faşizm.
Halkın her kesimi şiddet altında

tutuluyor. Gazetecilerin büyük kesimi düşüncelerini açıklamaktan korkuyordu. Aleviler linç edilmekten korkuyorlar, evleri işaretleniyor, inançları horlanıyor. Gecekondularda yaşayan halk barınma
haklarına yapılan saldırılardan,
İşçiler işten atılmaktan korkuyor, memurların hakları kısıtlanıyor, öğrenciler gelecek korkusu yaşıyor. Üniversite mezunu olan binlerce kişi gelecek kaygısı altında, hasta tutsaklar hapishanelerde öldürülüyor. Kanla kazandığımız meydanları halka yasaklıyorlar. Basın açıklaması yapılması hakkını şiddet kullanarak engelliyorlar. Ülkenin ekonomik düzeyi yükseliyor yalanlarını yayarak, halkın yoksullaştığını
gizlemeye çalışıyorlar. Kısacası kendini ifade etme, örgütlenme hakkı,
inançlarını ve kültürlerini koruma
hakkı yok edilmek isteniyor. Ekonomik, siyasi, sosyal haklar giderek
kısıtlanıyor. Şair’in dediği gibi
“Sonra, iyiye, daha iyiye, güzele,
daha güzele karşı dehşetli bir hasretim vardır. Bana öyle geliyor ki bu
hasret mükemmel bir şeydir, sinyorita... İşte faşizm bu hasreti öldürüyor. Faşizm ölümün methiyesini yapıyor, hayatın en inanılmaz kıvılcımını, zekayı, aklı sevmiyor. Faşizm
ümidi mahvediyor. Bize, “Herkes olduğu yerde ebediyen kalacak” diyor.
Daha adil, daha güzel bir insan hayatına karşı duydugumuz hasretle
alay ediyor...” (Nazım Hikmet)

Faşizme Karşı Omuz Omuza
Faşizm, mevcut devlet biçimidir.
Emperyalistler kendi çıkarları çerçevesinde buhranlarının bütün yükünü emekçilerin omuzlarına yüklemeye çalıştıkları için faşizme ihtiyaç duyarlar. Emperyalizme bağlı bir
ülke olarak, işçi- emekçi halkımız
hem emperyalizmi hem de işbirlikçi AKP’yi doyurmaktadır. AKP doymak ve doyurmak için sömürüyü ve
talanı azgınca sürdürmek zorundadır.
Bunu da ancak tüm halk üzerinde

baskı uygulayarak yapabilir. Bu nedenle faşizme
karşı mücadele, iktidar perspektifiyle ele alınması
gereken bir mücadeledir. Faşizme karşı oluşturduğumuz ortak cepheyi büyütmeliyiz. Direnişi yaymalı ve geliştirmeliyiz.
Sonuç olarak: İnsanlık tarihinin bir yanı zulümse, halkların yaşadığı acılarsa, kan ve gözyaşıysa diğer yanı da direniştir, başkaldırıdır, devrimdir. Diz üstünde, onursuz yaşamak insana aykırıdır. İnsan değerleri ve hakları ile yaşar.
Faşizmi altetmenin tek yolu ona karşı direnmektir. Kimilerinin söylediği gibi Erdoğan’ın niyeti ya da kişiliğinin bir yansıması değildir, Erdoğan faşizm olmadan yönetemez, özür dileyince yada yumuşak bir kaç söz söyleyince faşizm ortadan kalkmayacaktır. Gezi Parkı’nda yakılan kıvılcım tüm halkın faşizme olan öfkesini büyütüp
tüm ülkeye yayılan halk ayaklanmasına dönüşmüştür.
AKP’nin tüm terörüne rağmen halkın ayaklanmasını bastıramamıştır. Üç kişinin bir araya geldiği yerde gazla copla basınçlı su fırlatan TOMA’larla saldıran polis ayaklanmanın 35. saatinde Taksim Meydanı’nı terk edip kaçmak zorunda kalmıştır. AKP, 1 Mayıs’tan sonra tüm alanları halka yasaklamıştı. Taksim Meydanı’nda, İstanbul Adliyesi’nde, Adli Tıp önünde eylem yapan Halk Cepheliler’e, TAYD’lılara, işçilere,
memurlara, Devrimci sanatçılara saldırmıştı.
Şimdi yıllardır yasaklı olan Ankara Kızılay
Meydanı dahil tüm alanları açmak zorunda kaldı.
Külhanbeyi edalarıyla konuşmalar yapan
AKP’liler halkın ayaklanması karşısında boylarının ölçüsünü aldılar. Şimdi halkın öfkesini
kontrol altına almak için bir taraftan özür diliyorlar
diğer taraftan işbirlikçileri devreye sokuyorlar.
Özellikle başta iki gün boyunca haber bile yapmayan burjuva medya şimdi direnişi nasıl amaçsız, hedefsiz bir niteliğe çeviririz, nasıl düzenin sınırları içine çekeriz diye ellerinden geleni yapıyorlar.
Evet, halk düşmanları! Hep yazıyoruz: Halkı
sonsuza kadar zulümle yönetemezsiniz diye. Zulmünüz artık işe yaramıyor. Halkımız korku duvarlarınızı aştı. Artık korkma sırası sizde.
Rüzgarı yamandır bu toprakların lodosu, poyrazı, karayeli, faşizmi/Sert, amansız ve kara eser
daima/Ki rüzgar gülleri esen yele döner / Ve Adalılar rüzgara karşı yürürler / Ve yüreklerinde patlayan o müthiş / Ve muazzam karanfil fırtınasıyla / Gelecege dogru yol alırlar..."

Hayatın
Öğrettikleri

Çalıştığım iş yerinde sendikalı arkadaşlar vardı. Sendikaya üye olmamız için gelir konuşurlardı. Bu konuşmalardan ekonomik ve sosyal haklarımızı almak için örgütlenmek gerektiğini anlamıştım. Sendikalı oldum. Sendika içerisinde sarı sendikacılığı, devrimci sendikacılığı pratikten öğrendik. Sendikal haklar
ve demokrasi mücadelesi devrimci bir çizgide kazanılabilirdi. Devrimci sendikacı olmak tehlikeli işti. Sürgün, tehdit, soruşturmalar, gözaltı, hapislik, kayıp ve katledilmek demekti. Bugünkü sendikaların harcında bu bedeller ödendi, ödenmeye de devam ediyoruz. O dönemde bir grup arkadaş mücadeleyi başka alanlarda
sürdürmeye başladık.
Yeni alanda sorulan ve üzerinde durulan konu devrimcilik yaptığımızdan ailemizin haberi var mı, diye sorulduğunda birkaç arkadaş ailesinin bilgisi olduğunu söyledi. Bırak ailemize devrimcilik yaptığımızı söylemek gözaltına alındığımızı, neden sürgün
edildiğimizi, iş yerinde karşılaştığımız olayları bile anlatmamıştık.Yaşlılar, üzülmesinler, kızmasınlar, anlamazlar, bilmezler
gibi nedenlerimiz vardı. Bir yandan da ailemize devrimcilik yaptığımız söylenmez ki, bir iş bir başka mesele olsa söylersin ama
devrimcilik yaptığın, nasıl söylenir? Söylesek de anlamazlar ki...
diye düşünürdük.
Böyle düşünürken bir süre sonra tutuklandım. Babam görüşüme
geldi. Görüşe giderken arkadaş, "Ailen ilk kez görüşe geliyor kızgın, öfkeli konuşurlar ters cevap verme, altan al" diye uyardı.
Görüş kabininde babam bütün öfkesiyle konuşuyor ben de dinliyordum. Görüş gününü bilmediği için savcıya izin almaya gittiğini savcının "adli mi, terörist mi" diye üç kez sorduğunu üç sefer de savcının "terörist" demesi ağırına gittiğini, "O benim evladım" dediğini anlattı. Ayrıca bu yaşında kapıdaki üst araması
için çok aşağılandığına kızıyordu. Para yatırdığını, evden koca bir
tencere yaprak sarması getirdiğini, börek, çörek de getirdiğini içeriye almadıklarını ardı, ardına anlatıyordu. Savcının "terörist"mi,
sorusuna en güzel cevabı vermişti, "O benim evladım" demekle. Şimdi geç de olsa demir parmaklıklar ardından neden devrimcilik
yaptığımı anlatacaktım. Bir çocuğumuzun yaşadığı durumdur, ailelerimiz bize kızarlar ama dışarda başkalarına karşı da savunurlar, "Kötü birşey yapmıyor ki" diye arka çıkarlar.
Engin Çeber de devrimcilik tercihinde ailesiyle sorunlar yaşadı. Ailesi soyadını değiştirdi. Ama gerçek değişmedi, Engin'in
ailesi oldukları gerçeği. Soyadını değiştiren de savcıdan babası olduğunu söyleyip hapiste görüşe giden de Engin'in babasıydı. Binlerce örnek anlatabiliriz devrimci tercihimiz karşısında ailemizle yaşadığımız sorunlara ilişkin komik, hüzünlü, öğretici anılar.
Yine katleden devletten evladının hesabının soran, adalet isteyen
de Engin'in babasıydı.
Anlamazlar ki, korkarlar, kızarlar, üzülmesinler, söylenir mi diye
bakmayalım. Ailelerimizi en iyi biz tanırız, devrimcilik tercihimizi en iyi biz anlatabiliriz. Anlatacak bir yol mutlaka buluruz.

AİLEMİZ VE
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HALKIN HUKUK BÜROSUNA
YÖNELİK SALDIRILAR
ÇARESİZLİĞİN ÜRÜNÜDÜR! -4-

18 Ocak 2013 tarihinde aralarında
avukatların, sanatçıların, TAYAD’lıların, DEV-GENÇ’lilerin olduğu demokratik kitle örgütlerine, kültür merkezlerine, bürolara ve evlere hukuksuz
ve ahlaksız bir biçimde gece yarısı baskınları yaşanmış, onlarca kişi gözaltına alınmıştı. Hukuk bürosuna yapılan
baskında savcı beklenmeden kapı kırılarak girilmiş, arama ve elkoyma işlemi yasaya ve usule aykırı bir biçimde yapılmış, sonrasında avukatlar işkenceyle gözaltına alınmışlardı. Operasyonla Halkın Hukuk Bürosu avukatları ve Çağdaş Hukukçular Derneği avukatlarından 9 kişi tutuklanmıştı.
Operasyon sonrasında Başbakan’dan
başlayarak devletin bir çok kurumu, bakanı ve onların hizmetinde olan burjuva
basın, avukatlara yönelik saldırı ve karalamalara başladılar. Yalan haberleri
arka arkaya sıraladılar. Çünkü yapılan
hukukdışı baskın halkın tepkisine neden olmuştu. Ulusal ve uluslararası kurumlar, hukuk örgütleri, aydın ve sanatçılar ile birlikte halkın her kesimi
tepkisini dile getirmişti. Operasyonun
bu güne kadar yürüttüğümüz adalet mücadelesine saldırı olduğu konusunda
kimse teretdüt etmedi. Sahiplenmenin
önüne geçmek için yalana başvurdular.
Savcılara açıklamalar yaptırdılar. Kuşkusuz bunları yapmaya devam edecekler. Adaletsizliklerini, sömürülerini başka türlü devam ettiremezler. Onlar yalanla yönetiyor, biz gerçekleri anlatıp, onların yalanlarla yarattıkları
pusuyu dağıtıyoruz.
Baskılarla bizi engelleyeceklerini
sanıyorlar. Baskılarla bizi engelleyemeyeceklerinin, yolumuzdan döndüremeyeceklerinin en önemli kanıtı tarihimizdir. Büromuz ilk defa basılmıyor. Çalışanları ilk defa gözaltına alınıp tutuklanmıyorlar. Büromuz daha
önce defalarca basılmış, çalışanları
gözaltına alınıp tutuklanmış ve işkenceye tabi tutulmuşlardır. Büro çalışanımız Fuat Erdoğan katledilmiş, tehdit
edilmeyen, polisin şiddetine maruz

kalmayan çalışanımız olmamıştır. Bu
baskı ve davalar bizi yok edemedi. Aksine güçlendirdi, sağlamlaştırdı, inancımızı kuvvetlendirdi. Büromuza dönük saldırıların sadece belli başlı olanlarını hatırlayalım.
Büromuz hakkında ilk dava 10
Kasım 1992 tarihinde TCK'nın 169.
ve 3713 sayılı yasanın 5. maddesine dayanarak avukatlarının 'Devrimci Sol’a
yardım ettikleri gerekçesiyle açılmıştı.
22 Şubat 1993 tarihinde ilk duruşması yapılan davaya Avrupanın değişik ülkelerinden katılan 18 avukat ve
meslek örgütleri, mahkemeye sundukları ortak dilekçede yıllarca devletin her türlü baskısına, işkencelerine,
yargısız infazlarına, gözaltında kaybetmelerine karşı cesurca görev yapan
Halkın Hukuk Bürosu’ndaki meslektaşlarının çalışmalarını yakından izlediklerini, yargılamanın yapıldığı siyasi mahkeme olan DGM’yi protesto ettiklerini, meslektaşlarının derhal yargılamalarına son verilmesini talep etmişlerdir. Ayrıca davaya katılmak istediklerini belirtmişlerdi.
27 Eylül 1994 tarihinde müvekkilimiz Dursun Karataş’ın Fransa’da tutuklanması ve Türkiye’ye iade edilmesi
nedeniyle Fransa Büyükelçiliği kanalıyla Fransız hükümetine iletilmek
üzere yaklaşık 2500 sayfalık dosyalar
hazırlanmıştı. Dosyaların elçilige götüreleceği saatten bir saat önce yani saat
14.00’da Ankara Hukuk bürosu basıldı. Baskın DGM Savcısı Nuh Mete
Yüksel'le birlikte gerçekleşti. İçeriye giren polisler büroyu adeta talan ettiler.
Büroda bulunan ve elçiliğe gitmeye hazırlanan Av. Ahmet Düzgün Yüksel
ve Av. Murat Demir ile büro da bulunan herkes gözaltına alındı. Polis bürodaki bilgisayar, daktilo, faks vb. her
türlü alete el koydu. Halkın Hukuk Bürosu daha önce de yine başlarında
DGM Savcısı Nuh Mete Yüksel'in
olduğu polisler tarafından basılmış ve

Av. Murat Demir yoğun işkenceden geçirildiği için aylarca tek elini kullanamamıştı. Müvekkilimiz için hazırladığımız dosyanın sunulması "örgüt adına faaliyet" olarak değerlendirildi.
Bunun üzerine büromuz çalışanları 28 Eylül günü süresiz açlık grevine başladılar.
Yaptığımız açıklamada süresiz açlık grevinin nedenlerini “gelinen süreçte
mesleğimizin gereklerini sağlıklı bir biçimde yerine getirebilmemizin koşullarının kalmadığını düşünüyoruz” şeklinde açıklanırken, gözaltındaki avukat arkadaşlarımız ve komplonun bir
parçası olarak kullanılan müvekkillerimiz serbest bırakılıncaya ve mesleki
faaliyetlerimizi özgür bir biçimde yapabilmenin ortamı sağlanıncaya kadar
açlık grevine devam edeceğimiz belirtilmişti. Av. Murat Demir 14 gün süren işkenceli sorgulardan sonra çıkarıldığı Ankara DGM tarafından tutuklanırken yanındakiler serbest bırakıldı.
16 Aralık 1994 tarihinde büromuz
avukatlarından olan Av. Z. F müvekkili ile görüşmek üzere bürodan çıktığında, akşam saatlerinde, müvekkili ile
birlikte iken gözaltına alındı. Gözaltına alındığının bilinmesine rağmen polisler önce gözaltında olduğunu reddetmiş, İstanbul Baro’sunun başvurusu sonrasında; gözaltında tutulduğunu
kabul etmişlerdir.
Av. Z. F gözaltı süresi boyunca işkence gördü. Kendisiyle görüşen avukatı, Z. F’nin yoğun işkenceden dolayı kollarının tutmadığını, sağ elinin işlevsiz hale geldiğini, kaba dayak ve kü-

füre maruz kaldığını, gözaltına alınışının ikinci günü ise askıya alındığını,
“Seni buradan sağ çıkartmayacağız”
şeklinde tehdit edildiğini açıkladı. 22
Aralık günü çıkarıldığı DGM'ce tutuklandı.
28 Eylül 1994 tarihinde Av. Fuat Erdoğan, BEM-SEN Genel Başkanı Elmas Yalçın ve Mühendis İsmet Erdoğan Beşiktaş’ta bir kafede oturmakta
iken siyasi şube amiri Şefik Kul eşliğindeki infazcı ekip tarafından katledilmişlerdir. Av. Fuat Erdoğan'ın vücudundan çıkan kurşunlar, Şefik
Kul’un silahından çıkmıştır. Şefik
Kul avukat Fuat Erdoğan’ı çok iyi tanımaktadır. Olay gününe yakın bir tarihe kadar infaz dosyalarında müdahil
vekili olarak Şefik Kul’un karşısında
yer almıştır.
Polisler her zamanki gibi savunmalarını karşı tarafın ateş açtığı şeklinde
yaparken, tanıklar polislerin ifadelerini yalanlamışlardır. Arzum Cafe'nin sahiplerinden Tanık Suzan Atlı verdiği
ifadede, çatışma sırasında kafede bulunduğunu ve içerideki insanlara servis yaptıklarını, yarım saat sonra dışarıdan sivil giyimli insanlar tarafından
dışarıya el işareti ile çağrıldıklarını ancak kendilerinin gitmediklerini, bunun
üzerine kapının yanına gelen polisler
tarafından itilerek yan taraftaki dükkanın içerisine sokulduğunu ve içeriye 10-15 polisin girdiğini, seri halde
ateş edildiğini bu ateş sesinin polislerin içeriye girmelerinin üzerinden iki üç
saniye sonra olduğunu ve hiçbir camın
kırılmadığını, yalnız asma kat altında
bulunan tost konulan bir camekanın
kurşunla kırıldığını, ancak bunun asma
kattan yapılacak bir ateşle kırılmasının
mümkün olmadığını belirttiler. Adli tıp
raporları ve tanıkların beyanları arkadaşımızın planlı bir biçimde infaz
edildiğini göstermektedir.

8 Ocak 1999 tarihinde yine Ankara DGM savcılarından Nuh Mete Yüksel eşliğinde onlarca polis ile Ankara
Halkın Hukuk Bürosu basıldı. Bürodaki
dosyalara, ajandalara el konuldu. Duvarda asılı aralarında Fuat Erdoğan’ın
fotoğrafının da bulunduğu fotoğrafları
ve resimleri yırttılar. Avukatları ve
misafirleri bir odaya kilitlediler. Avukat Z.R’ye Fuat Erdoğan’ı gösterip “seninde sonun böyle olacak” denildi. Arama izinlerinin olup olmadığının sorulması üzerine, Nuh Mete Yüksel
"Ben varım ya yetmez mi?" türünden
cevap verdi. Arama esnasında aramaya
katılmak isteyen 20’ye yakın avukat
içeriye alınmadı, aramada hiç bir usule uyulmadı. Avukat Z.R gözaltına
alındı ve 5 gün boyunca işkenceye tabi
tutuldu. Gözaltı sürecinden sonra tutuklandı. Yine silahlı mücadelenin
propagandasını yaptığı iddia edildi.
Ajandasındaki notlar delil olarak gösterildi. Aynı avukat daha önce defalarca
gözaltına alınıp işkence görmüş,
13.1.1994 yılında gözaltına alındığında
13 gün işkencede kalmıştı.
O dönemlerde Nuh Mete Yüksel
gözaltıyla ilgili olarak kendisine başvuran avukatlara yazılı olarak
17.1.1994 tarihinde “Baskı ve İşkenceye Maruz Kalması Söz Konusu değildir” cevabını vermiş, gözaltından çıkan Av. Z.R gördüğü işkencelerden dolayı 7 gün işgöremez raporu almıştı.
O dönemde gözaltına alınan avukatlar bürodan ayrılmaları, ayrılmazlarsa sık sık gözaltına alınacakları
tehdidiyle karşılaşıyorlardı. 1999 yılında Ankara büronun basılması ve avu-

katın tutuklanması üzerine büromuz,
komployu anlatan kitapçık hazırladı.
Daha sonra kitapçığı hazırlayan avukat hakkında da dava açıldı. Suçlama “bazı kamu görevlilerini hedef
göstermek” idi.
Yine komplo hakkında açıklama yapan avukatlara Savcı basın aracılığı ile
saldırıyor ve tehdit ediyordu. Nuh
Mete Yüksel Hergün gazetesine verdiği
demeçte"... Çağdaş Hukukçular Derneği avukatları ayaklarını denk alsınlar. Daha önce onların üyelerinden
Av. M. D ve Av. Z. R'yi gözaltına almıştım. Yine alırım..." demiştir.
1 Nisan 2004 tarihinde İstanbul Halkın Hukuk Bürosu “Büyük DHKP-C
operasyonu kapsamında” basıldı. Arama yine hukuka aykırı bir biçimde yapıldı. Avukatlar gözaltına alındı ve
Behiç Aşcı tutuklandı. İddia ise 1 Nisan günü yapılan aramalarda elde edildiği söylenen diskette adlarına rastlanması ve örgüt adına faaliyet yürütmekti. Ancak gözaltına alınan kişilerin
listesi arama işleminden önce tespit
edilmişti. 1 Nisan 2004 yılında yapılan
baskın ve hukukdışılık ve sahtekarlık
bugün de devam etmektedir. 18 Ocak
2013 tarihinde yapılan operasyon, 1 Nisan 2004 tarihinde yapılan operasyonun biraz geliştirilmiş halidir. 1 Nisan
tarihinde ellerine, yüzlerine buluştırdıkları sahtekarlıkları tekrar etmemeye çalışmışlardır. Hepsi bu. Ancak hiç
bir sahtekarlık ne kadar iyi hazırlanırsa hazırlansın gerçeğin üstünü örtemez.
Gerçeğin yerini almaz.
Sürecek

3. AFYON HALK SOFRASI PİKNİĞİ
"Biz bir dost sofrasında bir de harman dalında diz kırarız" şiarı ile
çalışmalarının yürütüldüğü 3. Halk
Sofrası Pikniği, geçmiş yıllarda olduğu gibi Grup Günşığı'nın türküleri, halaylarıyla coşku içinde geçti.
"AKP faşizmi her yerde bizlere
saldırsa da, hasta tutsaklarımızı hapishanelerde katletmeye çalışsa da,
yasal derneklerimizi şafak operasyonları ile talan etse de biz her yerdeyiz. Devrim türkülerimizi her yer-

de, her türlü baskıya rağmen söylemeye devam edeceğiz" vurgusunun
yapıldığı konuşmalarda;
"Bireyciliğin yaygınlaştırılmaya
çalıştırılma çabasına rağmen biz kolektivizmi yaşatmaya devam ediyoruz" denilerek, "AKP polisi DevGenç’lilerin ailelerini komplo teorileriyle korkutmaya çalışsa da, memurlarımızın evlerini bassa da biz
yine buradayız ve seneye yine burada olacağız" çağrısıyla bitirildi.
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ğırıp çağırmak, öfkelenmek, başkalarını
suçlamak gibi... "Ben
neyi eksik yada yanlış yaptım da bu sonuç doğdu" diye düşünmek, yöntemlerini
sorgulamak yerine, sorumluluğu başkasında
aramak devrimci bir tarz değildir.
Devrimciler sorunların odağına kendilerini koyarak hareket ederler. Hatalarından dersler çıkarırlar.
Devrimci öfkesini düşmana, düzene yöneltir. Devrimci öfkesini yoldaşlarına, halka yöneltiyorsa öfke
bize düşman olur. Öfkenin sınıfsal olması budur.

Ders: Öfkemizi
Düşmana Yöneltelim
Sevgili Devrimci Okul Okurları
Merhaba;
Öfke; aniden yükselen kızgınlık
duygusudur. Öfke olumlu bir duygu
mudur, olumsuz mu? Öfkeli olmak iyi
midir kötü mü? Bu sorunun cevabı da
bütün kavramlar gibi sınıfsaldır ve
kime yöneldiğine bakarak cevaplanabilir.
Ezen ve ezilenin olduğu bir
dünyada sevgi de öfke de korku da
cesaret de sınıfsaldır. Öfkenin de iki
yüzü vardır. Bir yanı dost, diğer
yanı düşmandır.

 Biz Kime Öfkeleniriz?
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Kime Öfkelenmeliyiz?

Yürüyüş

Biz devrimciler halkın çocuklarıyız ve kapitalist sistemin içinde
ve burjuva ideolojisinin etkisi altında şekillendik. Devrimciler de
düzenin yozlukları, kiri pasıyla
beraber devrimci saflara gelirler.
Düzende güçlü olmanın yolları bellidir. Kapitalizm sürekli bir rekabet duygusu aşılamaya çalışır. Güçlü olmak için başkasını ezip geçmek
gerekir. Güçlü olmak için “her yol
mübah” anlayışıyla bağırmak, “otorite olmak” için başkalarını ezmek,
tehdit etmek gerekir.
Kendi çıkarları için "öfke duymak" meşrudur. Düzende kişi korunmasızdır, güvensizdir, yalnız ve çaresizdir.
Çıkarlarının zedelendiğini hissettiği an öfkelenir. Bu nedenle "bireyi
savunmak" yani burjuva ideolojisi ile
öfke arasında doğrudan bir ilişki vardır.
Devrimciler de bazı düzen alışkanlıklarını devrimci saflara taşırlar.
Örneğin; sonuç alamadığında ba-
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 Öfkemiz Düşmana
Yöneldiğinde Gücümüz
Olur
Tekeller, kar uğruna bütün dünyayı
kan gölüne dönüştürdüler. Halkların
düşmanı olan bu sistemin adı emperyalizmdir.
Kapitalizm, Marks'ın deyimiyle
“kan, ter ve gözyaşından oluşan sermayenin iktidarıdır.” Bizim alın
terimizle, onlar kar ederler. Onlar kar
ettikçe bizim çocuklarımız, eşlerimiz,
yaşlılarımız açlığa, yokluğa, yoksulluğa, çaresizliğe gözyaşı dökerler.
Kapitalizm gözyaşlarımızı bile kullanır...
Tıpkı W. Shakespeare’ın sözünde
olduğu gibi.
"Unut gitsin adımı, arkamdan
da ağlama
Gözyaşınla da eğlenir, onu da
alır satar bu dünya"
Makina dişlilerinin arasında, kanlar içinde kalan bizim kollarımızdır. Tersanelerde tonluk
çelik levhaların altında ezilen,
kum torbalarıyla indirilmesi gereken filikalara balık istifi doldurulan bizleriz. Yerin yüzlerce
metre derinlerine indirilip ölümlerimizin üstüne "Güzel öldüler,
madencinin kaderi" diye manşet dizerler. Savaşlara, göç yollarına,
sürgünlere, hapisliklere gönderirler ve
kanlarımızı içerek beslenirler. Açlıktan kırılan halklara "böcek yiyin" der bu asalaklar. Kadınlarımız
kendi etini satmaya başlar. Çocuklarımız daha yedisinde sokaklara düşerler. İnsanlarımız zulmün önünde elpençe divan durmaya, şüküre sadakaya alıştırılır.
Işte biz bu düzene, bu düzenin sahiplerine, bu düzenin bekçilerine
öfke duyarız.
Sabırla büyütürüz kinimizi. Kinimiz intikam nedenimizdir, savaşma
gücümüzdür. Düşmandır işte onlar.
Düşmanımıza kinle saldırırken, düşmanımızın ezdiği, kişiliksizleştirdiği,
cahil bırakığı, korkuttuğu, ikiyüzlülüğe, boşvermişliğe, değersizleştir-

ÖFKEMİZ,
DÜŞMANA KARŞI
KİNE,
HALKIMIZA
KARŞI SEVGİYE
DÖNÜŞMELİDİR
"Asabım aklımdan daha da aceleci... İşe doğru yoldan başlıyorum
ama giderek bir an geliyor parlayıveriyorum. Öfke her şeyi silip süpürüyor. Aklın harekete geçmesine zaman bırakmıyor. Madem bunu biliyorum, kavramışım. Gelişi güzel kin
beslemek ya da sevmek bir ahlaksızlık, ayıp bir şey. Kişiliğimin daha içtenlikli olması gerek." (Fırtına Çocukları, syf. 81-82)
Öfke her şeyi silip süpürebilir.
Düşünmeyi bile unutturabilir. Duygularımızı eğitmeyi bu nedenle öğrenmek zorundayız. Öfkenin de
sevginin de bir hedefinin olması gerekir, Nedensiz öfke, nereye gideceğini bilmeyen öfke, sonuçları hiç
düşünülmemiş öfke, mücadelemize de
bize de zarar verir.

meye çalıştığı halkımıza tutunur,
bağlanırız.
Halkımızın en değerli yanlarını görürüz. Yaratan ve üreten ki halktır.
Dünyadaki bütün güzelliklerin içinde, yaratılan bütün değerlerin içinde
"emeği" görürüz. Biz o emeğe eğiliriz.
Nasırlı ellere, uykusuz gözlere, iki
büklüm olmuş o gövdeye, o saygıyla, korkuyla titreyen çatallı sese eğiliriz. Yıkılan iki gözlü kondular, delinmiş papuçlar, ıslanmış ayaklar, o
çaresiz bakışlar, yakılan ağıtlar intikam nedenimizdir.
Halkımıza öfkelenemeyiz. Ancak
halkımızı korkuya, baş eğmeye, yozlaşmaya iten nedenlere nefret duyarız. Nefret ettiğimiz her şeyin içinde
düzeni görürüz, sevdiğimiz her şeyin
içinde de emek ve mücadele vardır,
devrim vardır.
Bu duyguları, yerli yerine oturttuğumuzda; düzenle devrim arasına
kalın çizgiler çektiğimizde öfkeyi
doğru yöne yöneltiriz. Dostlarımızla,
yoldaşlarımızla düşmanla konuşur
gibikonuşmaz, düşmana hissettiğimize benzer duygular hissedemeyiz.
Yoldaşlarımıza, halkımıza düşmana
baktığımız gibi bakamayız. Bu duygular birbirine karıştığında, tavır ve
davranışlarımız arasındaki çizgi ortadan kalktığında, devrimcilik nedenlerimiz de belirsizleşmeye başlar.
Giderek devrimciliğimiz yozlaşır.
Halkımıza ve yoldaşlarımıza duyduğumuz sevgi, düşmana duyduğumuz kin kadar büyüktür. Kin ve sevgi birlikte vardır. Birlikte büyürler.
Düşmana duyduğumuz kin, aynı zamanda savaşmaya duyduğumuz kararlılıktır.
Kin duymayan sevemez, Kin duymayan savaşamaz.
“Çarpışma anında öfkemi ve kinimi gemlemek demek, kendi gücümden vazgeçmek demektir, düşmanımızın sinsice nezaketine teslim
olmak demektir. Gülümsemem gereken yerde gülümserim. Ama yumruğun gerektirdiği yerde de selam çakacak değilim elbet.” (Fırtına Ço-

cukları, syf. 9)

 Yoldaşlara Karşı Öfkeli
Olmak Sıradanlıktır
Yoldaşlarımızı severiz. Hem de
onun yerine ölmeyi isteyecek kadar.
O yoldaşlar ki yaşamı onurlu hale getirmek için birlikte aynı yolu yürüdüğümüz mücadele arkadaşlarıdır.
Birlikte yürür, birlikte büyürüz. Birlikte güler, birlikte ağlarız. Yoldaşlar
bir çift göz gibidirler. Bir göz ağlarken diğer göz güler mi? Gülmez. Yoldaşlarımız bize emanettir aynı zamanda. Hareketimiz bizi birbirimize
emanet bırakmıştır. Birimizin yanlışı hepimizindir. Birimizin başardığı
işte, hepimizin emeği vardır. Başarı
hepimizindir. Birimizin kahramanlığı hepimizindir. Birimizin acısı hepimizin bedeninde sancır.
Bu nedenlerle halkımıza ve yoldaşlarımıza yaklaşımımızı belirleyen bu ayrımdır. Öfkeli davranışları
sürekli hale getirmek demek adaletsizlik yapmak demektir.
Bu davranışların kökeninde;
1- Emek harcamaktan kaçmak
vardır.
2- Kendine güvensizlik vardır.
3- Kısa yoldan sonuç alacağını
zannetmek vardır.
4- Sorumsuzluk vardır.
5- Sıradanlık; giderek yozlaşma
ve çürüme vardır.
Toplamda bu beş maddeyle ifade
edilebilecek birbirine bağlı nedenlerin temelinde kendisine, partisine ve
ideolojisine güvensizlik vardır. İkna
edebileceğine inanmaz. İkna edecek
ideolojik donanıma sahip değildir. O
ideolojik eğitim için kendine de emek
vermez. Çünkü devrime sorumluluk
duymaz. Devrime sorumluluk duymaz çünkü sıradanlaşmıştır, yozlaşmıştır, çürümüştür.
Hiçbir sıradanlık masumlaştırılamaz. Hiç bir devrimci kendine sıradanlığı yakıştıramaz. Bilmeliyiz ki sinirli, öfkeli hallerimiz bizi itici hale
getirmektedir. İticilik insan ilişkileri

kurmanın, insan kazanmanın önündeki engellerden biridir. Devrimciliğimizin, insanlarla kaynaşmamızın,
kapsamamızın önündeki engelleri bir
bir ortadan kaldırmak zorundayız.
Elbette ki ilke ve kurallarımızın
uygulanması konusunda tavizsiz olacağız. Ama asla sinirli ve itici olmayacağız. Devrimin işlerini yaparken
verdiğimiz emeklerin sonucunu mutlaka almalıyız. Boşa harcanacak vaktimiz yoktur. Gözden kaçırmamamız gereken unsur insandır. İnsanlarımızı kaybetmeyi, onları güvensiz ve
inisiyatifsiz bırakmayı göze alamayız.
Bir işten sonuç alacağım diye, bir işi
hızlı yapacağım diye insanlarımızın
eğitim ve gelişmelerini gözardı edemeyiz. Örgütlediğimiz her işte aynı
zamanda insanlarımızı eğitiriz. Nasıl
yapılacağını sabırla, emekle anlatırız.
İlk defa yapılıyor olma acemiliğinin
yavaşlığını, eksiğini düşünürüz. Yavaş da olsa, hatalı bir sonuca da yol
açsa o işte, o hatada, çıkarılması gereken dersleri de bir eğitim haline getiririz. Yoksa insanlarımızı ezerek, kırarak, emir talimata alıştırarak mekanikleştirir, memurlar, bürokratlar
yaratırız.
Devrimin ihtiyacı olan yaratıcı,
üretken, dayanıklı, emekçi, sabırlı, inisiyatifli, çoşkulu devrimcilerdir. Böyle bir devrimci kuşağı yaratacağız. İhtiyacımız olan; sorun çözme güveni
taşıyan, adım attığı yerde umut olan,
devrimcilik ruhunun yayılmasıdır.
Biz, düzenin bize öğrettiği tavır ve
davranışlarla değil; devrimin yöntemleriyle, güveniyle, insan sevgisiyle, derviş sabrıyla, bilgeliğiyle insan yetiştireceğiz.
Bunun için önce kendimizden
başlayarak düzenin kültürünü, eğitim,
anlayışını yıkacağız. Düzenin öğrettiği kültür ve davranışlardan devrimci bir ruh ve çoşku çıkmaz. Çünkü düzenin eğitimi düzene uygun
kafalar yetiştirir. Hareketimiz hep
adaletli, hoşgörülü ve öğreten olmuştur. Olumsuzluklarda, "Biz eğitememişiz, biz anlatamamışız" diye
düşünerek daha fazla emek vereceğiz.
Hata ve eksikliklerde bağırıp ça-
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Hasta Tutsakları Sessiz İmha
Politikalarınızla Öldürmenize
İzin Vermeyeceğiz
Özgür Tutsaklardan
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Merhaba,
Umutla, özlemle kucaklarız hepinizi. Nasılsınız? Biz de sizler gibi
coşkuyu, öfkeyi, acıyı, sevinci iç içe
yaşıyoruz. Bir kez daha vatanımızı,
halkımızı kana boyadılar. İyi tanıyoruz emperyalizmi ve uşaklarını. Yapmayacakları katliam, ahlaksızlık yoktur çıkarları için. Suriye halkı direndikçe acizleşiyor. Provokasyonlarla
daha büyük saldırılara ve işgale zemin hazırlamak istiyorlar. Halkın
kanı üzerinden yaptıkları bu provokasyonu, meşrulaştıramazlar; çünkü
biz varız. Halkımıza can bedeli götürdüğümüz gerçekler var, Umut var.
ğıran, talimat yağdıran, sorunu kendi dışında arayan tarz sıradandır.
Dayımızın talimatı, "Sıra neferi
olmak dışında hiçbir sıradanlığı kabul etmeyin"dir. Biz sıradan olmayacağız. Biz devrimciyiz. Bu köhnemiş düzenin karşısında, çürümüş,
sosyalizmin adaletinin habercisiyisiz.
Yoldaşlarımızla ilişkilerimizin sınırları da hareketimiz tarafından çizilmiştir. Hiç kimseye bağıramaz,
hakaret edemez, fiziki şiddet uygulayamayız.
"Girmememiz gereken adalar vardır. Öfke, korku. İnsanı savaşta mahveden duyguların tümü. Alışkanlıklar
kazanmanı sağlar. Bir tek ama bir tek
yolda düşünerek, başka türlü düşünmeyi kesinlikle reddederek savaşta büyük güç kazanırız. Alışkanlıklar güçlü bir dosttur. Korku ve öfke alışkanlığı ya da kendine hakim olma ve
cesaret alışkanlığı..." (Ateş Geçitleri, syf. 45)

Yalanların ömrü saat bile sürmez. Saflaşmayı 1 Mayıs'ta da, ondan önce
Bağımsızlık Konseri’nde de gördüler.
Yalanları kendilerini vuracaktır ve
daha önemlisi Taksim'de her yanda
estirdikleri terörle sonuç almayacaklar. Buna inanıyoruz Alişanlarla,
onların ruhuyla fırtınalar koparıp engelleri, pislikleri temizleyeceğiz.
Mayıs ayı başında gelen mektubunuzu engelleyip vermediler. İnfaz Hakimliği'ne yazdık. Cevap bekliyoruz.
Kenan Abinin tedavi süreci devam
ediyor. Biliyorsunuz, Varikosel ameliyatı olmuştu. Biz doğallığında bir
iyileşme beklerken sağlık sorunları
devam etti. Ciddi düzeyde şişlik
oluştu. İlaç tedavisi sonuç vermeyince
yeniden kontrole gitti. Son kontrolde "Testislerin birinde kist var, biraz
daha büyürse ameliyatla alacağız" de-

mişler. Anladığımız "kötü huylu"
denen kistlerden değil ama netleştireceğiz. Defalarca muayeneye girdi,
ultrasona girdi, bariz bir şişlik vardı
ve aylar sonra, bir ameliyat geçirdikten sonra, böyle diyorlar. Biz bu
"sessiz imha" politikalarını da iyi biliyoruz. Ne sessizliğe, ne oyalamaya,
ne de o politika da yol almalarına izin
veririz.
Bizim Kenan Abimize dair de
neşeli bir irade savaşımız var. Biraz
beslenmesine özen gösterip, bünyesini güçlendirmesi gerekiyor. "Acı
patlıcanı kırağı çalmaz" atasözünü
yatağa düşme korkusundan terketti.
Özel selamlarını iletiyoruz.
Siz de kendinize iyi bakın diyor,
hepimizden sevgiler, selamlar gönderiyorum.
Ercan Yıldız

İradi olmayı öğrenebiliriz. İrade
gücümüzdür. İradeyi ise Dayımız,
"Emek ve cüret" olarak tanımlar.
Emek vereceğiz. Kendimize, yoldaşlarımıza, halkımıza. Kendimize,
her şeyden öğrenerek, öğrenme heyecanı duyarak emek vereceğiz. Halktan, hayattan ve kitaptan öğreneceğiz.
Doğru düşünmeyi öğreneceğiz. Dünya devrim deneyimlerinden, yenilgilerimizden öğreneceğiz. Şehitlerimizden, tarihimizden, geleneklerimizden öğreneceğiz. Bir çocuktan, bir
"zağar”dan bile öğrenmesini bileceğiz.
"Bir subayın rolü savaşın her safhasında, savaştan önce, savaş sırasında ve savaştan sonra, emri altındakilerin çılgınlıklarını önlemektir.
Cesaretleri kırılınca onları yüreklendirmek, öfkeleri çığrından çıkınca
onları dizginleyebilmektir. Olağanüstü bir kahraman değildir. O yalnızca görevini yapan bir insandı. O
görevin başlıca özelliği ölçülü olmak

ve kendine hakim olmaktı. Bunu kendi için değil, örnek olduğu insanlar
için yapmalıydı. O görevin amacı "sıradan olanı sıradan olmayan şartlar
altında yapabilmekti." (Ateş Geçitleri, syf. 118)
Devrimcilik bedelleri göze almayı gerektiren, faşizmin baskı koşullarında, katliamlar altında yani sıradışı koşullarda yürütülen bir faaliyettir. Mahir'in deyimiyle bir çoşku bir
yurtseverlik duygusudur. Şehitlerimize ve tarihimize bağlı, mütevazı, sabırlı, emektar ve iradi olmak durumundayız. Bize yön veren duygularımız değil, düşüncelerimiz, devrimci aklımızdır. Duygularımızı da ideolojimiz doğrultusunda eğitip mücadelenin hizmetine sunmalıyız.
Bu haftaki konumuzu Şeyh Beddereddin'in sözleriyle bitiriyoruz.
"Güç öfkeye kapılanda değil, sakin
olandadır."
Haftaya görüşmek üzere... Hoşça
kalın...

Devrimci Memur
Hareketi

Devrimci Memurlar Olarak Çocuklarımızın
Geleceği İçin Mücadele Ediyoruz

AKP faşizminin komplolarının bu
der. Elleri öpülesi
defaki hedefi, kamu emekçileri oldu. AKP’nin polisinin 19 der. Ancak, gerçekŞubat'ta sabaha karşı “28 ilde yapılan eş zamanlı” baskınla leri söyleyen, sal185’i kamu emekçisi gözaltına alınarak 72'si tutuklandı.
dırılarına direnen
Sabah saat 05:45'te silahlarıyla, kar maskeleriyle savaşa anneleri, kamplogider gibi geldiler evlerimize. Çocuklarımızı sıcak yatakla- larla tutuklar. İşrından, soğuk namlularıyla çıkardılar. Silahlarını emekçile- kenceyle, tecritle
rin, çocuklarının üzerine doğrulttular. KESK'e yönelik bu ope- teslim almaya çalırasyonda annelere babalara çocuklarının gözleri önünde düş- şır. Biz kamu emekmanca saldırdılar, kelepçeler taktılar. Çocukları annesiz ba- çileri AKP faşizmibasız bıraktılar. Hem annelerini hem babalarını tutukladılar. nin ne çocuk bayraOysa kamu emekçisi anne babalar çocuklarımızın geleceği mı ne de anneler günü safsatalarına kanmıyoruz.
için mücadele ediyorlar. Çocuklarımız bizim geleceğimizdir.
Kamu emekçileri olarak, bugün bize dayatılan adaletBugün AKP'nin gasp ettiği haklar, çocuklarımızın hakları- sizliğe karşı çıkacağız. Büyük mücadeleler verilerek kandır. İş güvencemize saldırırken, eğitimi, sağlığı özelleştirir- la canla kazanılan 8 saatlik iş gününe sahip çıkacağız. Bizi,
ken, halkı hergün biraz daha yoksullaştırırken AKP’nin asıl AKP'nin kölesi, emperyalistlerin ucuz iş gücü haline gehedefi çocuklarımızın yarınıdır, geleceğidir.
tirmek isteyen yasalara karşı direnme ve mücadele etme cüKamu emekçileri baskınının, yokluğun, yoksulluğun, aç- retine sahibiz.
lığın, zulmün, yozlaşmanın nedeni olanlar geleceğe sadeKamu emekçilerinin fiili meşru mücadele hattı AKP'nin
ce daha fazla baskı, daha fazla açlık yoksulluk daha fazla oyununu bozacaktır. Ne komploları, ne hapishaneleri ne de
zulüm taşırlar. Onlar sermayenin, daha fazla karın daha faz- baskı ve saldırıları örgütlenmemize engel olamaz. Bizler hem
la sömürünün geleceğine hizmet ediyorlar; gelecekten an- kamu emekçisi olarak hem de anne baba olarak, geleceğiSayı: 368
ladıkları sermayenin geleceğidir.
mize sahip çıkacak, direnecek ve kazanacağız.
Yürüyüş
Bizler; iş güvencemizin kaldırılmasına, sözleşmeli çaKamu emekçileri, çocuklarımızın geleceği sadece bizim
lışmaya, taşeronlaşmaya, perfonmasa dayalı ücret sistemine, ellerimizdedir! Çocuklarımıza ve onların anne babalarına, 9 Haziran
2013
eğitimin, sağlığın özeleştirilmesine karşı çıkarken, AKP'nin kamu emekçilerine saldıranlar ne bir çocuk bayramından
saldırı yasalarına karşı direnirken, çocuklarımız içinde mü- ne de anneler gününde bahsedemez. Çocuklarımızın gelecadele ettik.
ceği için AKP zulmüne direnmeye, mücadeleye devam edeAKP'nin yönetiminde olan ülkemizde çocuk işçi sayısı ceğiz.
dünyada en üst sıradayken, açlıktan tedavi edilebilir hastalıklardan hergün onlarca çocuk ölürken, devletin himayesi altında
%25 indirim hakkımızı ise henüz kaMopak Teknik ve Endüstri Mesolan kamu kurumlarında çocuklara yönezanmış değiliz. Alternatif yiyecekler
lik şiddet taciz, cinsel istismar hergün daha lek Lisesi’nde Liseli Dev-Genç’lida artarken, çocuk tutuklu sayısı rekor se- lerin örgütlediği ‘Kantin fiyatların2.50-3.50 TL arasında değişiyor.
viyedeken, hala dergi, gazete satan ço- da %25 indirim’ kampanyasında bir
Liseli Dev-Genç’lilerin kantinle
cuklar sokak ortasında kurşunlanırken, baş- zafer daha kazandık!
yaptığı görüşmede kantin sahibi LiYaklaşık 80 gündür süren kambakan 23 Nisan'da şov yapmaya devam
seli Dev-Genç’lilere ‘Ben size yine
ediyor. Koltuğunu bıraktığı çocuk, ger- panyamızda ilk önce ‘dışarıda yeinsaflı davranıyorum. Kantinciler
ginliğe dayanamayıp başlıyor ağlamaya. mek’ hakkımızı kazanmıştık. Şimdi
Odası bana 4.50 TL’den sat diyor,
Başbakan kameraların karşısında çocuğu de hem imza kampanyasında hem de
ben 2.50’den satıyorum daha ne isteselli ediyor. İnsan olmanın doğasında var, boykotta taleplerimizin arasında butiyorsunuz?’ dedi. Liseliler ise kanbir çocuğa el uzatmak. Peki, çocukları kat- lunan, ‘Alternatif yiyecek’ hakkımızı
tin sahibine ‘ Ya düşüreceksin ya da
ledenler, aç yoksul bırakanlar, onlar için kazandık. Okul kantini daha önce öğdayanamayıp çekip gideceksin! Çünkölelik yasalarını dayatanlar, annelerini ba- rencileri bir çeşide zorluyordu. Şimkü biz vazgeçmeyeceğiz!’ dediler.
balarını ellerinden alanlar, niye el uzatır ço- di ise alternatif yiyecek hakkımızı kaSon
günlerde okul bahçesine kadar
cuklarımıza? Onlar sadece şov yaparlar, zandık! Öğrenciler grup grup müdüre
giren
katil sürülerinin de müdür
giderek taleplerimizi belirtiyordu.
ikiyüzlüdürler!..
yardımcısına yapılan şikayetler sonBaşbakan sık sık annelerden bahseder. Müdürün cevabı ise hep aynıydı
rasında artık gelmediği gözlendi.
Onların değerinden, kıymetinden bahse- ‘Çaresine bakacağız’. Fiyatlarda

Hak Onu Almak İçin Mücadele Edenlerindir

Devrimci İşçi
Hareketi
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EĞİTİMCİ İŞSİZLER
CENNETİ TÜRKİYE

Ülkeyi yöneten AKP iktidarı ve ondan öncekiler ülkeyi koca bir işsizler ordusu yaratarak yönetmişlerdir. Bu işsizler ordusunun büyük çoğunluğu kol gücüne dayansa da,
her yıl ülkemizdeki üniversitelerde okuyup, sonunda bir iş
güç sahibi olurum telaşında olan eğitimli yüzbinler eklenmektedir bu işsizler ordusuna.
AKP, "801 TL ücret yeterlidir" diyerek açlık ücreti haline dönüştürdüğü asgari ücreti tüm işçilerin sabit ücreti haline getirmek için işsizliği sürekli büyütmektedir. Büyüyen
işsizler ordusuna eğitimli, üniversiteli gençlerimiz her yıl
kafilelerle katılıyor...
AKP iktidarı bir yandan "büyük eğitim hamleleri" yapıyor görüntüsü yaratırken diğer yandan üniversite mevzunlarının bile iş talebini görmezden gelmektedir.
Adaletsizliğin, işkencelerin, inkarın, asimilasyonun, katliamların sorumlusu bu düzendir. Yaşadığımız bunca açlık, yoksulluk ve işsizliğin, sömürünün tüm sorunlarımızın temeli bu düzendir.
Işte, böyle bir düzende, halkımız kendi çoçuklarını sınırlı
imkanlarıyla okutup kendisinin çekmiş olduğu eziyetleri çekmesin diye varını-yoğunu ortaya koyup, gelecekte iyi bir işe
girer de hayatı kurtulur diye didinmektedir.
Yarış atı misali beraber okuduğu sıralardaki arkadaşlarını geçip, üniversiteye girer ve bunun neticesinde ailesinin
ondan beklentisi olan "iş"e girmenin mücadelesinin verildiği bir koşuşturmaca başlar... Üniversiteden mezun olan yüzbinlerce öğrenciden bazıları bu koşuşturma içinde belki bir
"iş" bulur ve "rahata" kavuşur...
Tüm "kaderimiz" ülkeyi yöneten iktidar sözcülerinin ağzından çıkacak iki kelimededir. Açlığımızın, yoksulluğumuzun, işsizliğimizin müsebbibi, bu düzenin sahipleridir.
Bugün resmi rakamlara göre işsizlik oranı %10.6'dır.
Bu da 2.827 bin işsizin 587 bin üniversite mezunu, yani
diplomalıdır. Aslında gerçek rakam bunun çok daha üstündedir. Fakat, burada bu konuya değinmeyeceğiz.
Üniversite mezunlarında, "yeni resmi rakamlara göre
işsizlik oranı yüzde 11.1'dir. Yüzde 22.1'le gazetecilik, işsizlikte ilk sırayı almaktadır." (08 Nisan 2013 Radikal)
2012 Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) giren
Sosyoloji mezunu sayısı 12.500. Bu 12.500 mezundan Adalet Bakanılığı'na 180 sosyolog kadrosu verilmiş, fakat alım
yok. Yine Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nda 2011 verilerine göre bu sayı 86.
Tüm bu rakamları ortaya koyduğumuzda 12,500 Sosyoloji mezunundan sadece 456 personel alımı yapılmış.
Bunların bir çoğu da kayırma yöntemiyle işe alınmıştır.
Sosyologların %70'i ise dershanelerde rehber öğretmen
olarak çalışmaktadır. Aldıkları maaş ise asgari ücretten ötesi değil. Yıllarca okul sıralarında dirsek çürütmenin mükafatı bu olsa gerek.

Yine İktisadi ve Ticari Bilimler Fakültesi, 350 bin mezundan ataması yapılan 722 kişi, Gıda Mühendisi 25 bin
mezundan sadece 1301 kişinin Tarım Bakanlığı'na ataması
yapılmış. Ziraat Mühendisliği'nde durum daha da vahim.
Tarım Geliştirme Projesiyle 10 bin kişi istihdam edilmiş,
fakat bu 10 bin kişiden 5 bini Ziraat Mühendisi değil... (Aktaran. Radikal- 08 Nisan 2013)
Tüm bu sıraladığımız meslek kollarında mezun olan
397.500 kişiden ataması yapılanların sayısı ise 12,659. Ülkemizin içinde bulunduğu duruma denk düşen küçük bir
örnek.
Oysa ki AKP iktidarı hemen hergün "şu kadar işsize
iş verdik, böyle kalkındık" demagojileriyle halkı aldatmaktadır. Nasıl ki, "kaşıkla verip kepçeyle alıyorlarsa"...
burada da bir yaptıklarını bin diye gösterip, bizim de bu
kandırmacaya inanmamızı istiyorlar.
Recep Tayyip Erdoğan'ın Şanlıurfa'da toplu açılışlara
katıldığı bir sırada, "atama istiyoruz" diyen öğretmene
"atama yok" diye cevap vermesi ardından, "oy da yok"
diyen öğretmene "Al oyunu senin olsun. Provakatörlük yapma; biz sizin gibilerinin zihniyetiyle uğraşıyoruz" diyerek terslemesi ve o öğretmenin işkenceci polisler tarafından gözaltına alınması, daha dün gibi hafızalardadır. O gün orada "atama bekliyoruz" diyen öğretmen
buz dağınını çakıltaşı büyüklüğündeki bir kısmıdır sadece.
Bugün ülkeyi yönetenlerin bir çoğunun çocukları
ABD'de eğitim görmektedir. Başta Tayyip Erdoğan olmak
üzere hepsinin çocukları, büyük holdinglerin ya sahipleri ya da yöneticileridir. Öyle ya düzen çarkı kimin hesabına dönüyorsa onun değirmenine su taşıyacaktır. Cumhurbaşkanı Gül'ün oğlu holding sahibi, Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan gemi filosu sahibi, eski Maliye Bakanı Kemal Unakıtan'ın oğlunun dünyaya yumurta ticareti yapan kişiler olduğu bilinmektedir.
Koçların, Sabancıların, Özilhanların Karamehmetlerin,
Ağaoğluların, Albayrakların, Ülkerlerin ve bir çoğunun çocukları ise AKP iktidarı ile milyar dolarlık ihalelerin anlaşmalarını yapmanın uğraşındadırlar.
Onlar en lüks okullarda okutulur, en lüks konutlarda barınır, en lüks arabalara biner, en lüks gıdaları, yer-içer, en
lüks elbiseleri giyerken; kimin umrunda halkın çocuklarını eğitecek öğretmenlerin atanması?! Kimin umrunda yediğimiz gıdaların zehirli-zehirsiz mi olduğunu denetleyecek gıda mühendislerinin atanması? Kimin umrunda halkın evine götürecek ekmeğin ununu, bir kilo domatesi, salatalığı, sebzeyi yetiştirecek ziraat mühendislerinin iş
bekliyor olması! Kimin umrunda milyonlarca işsizler ordusu! Kimin umrunda halk? Onların çarkı dönüyorsa sorun da yok demektir nasıl olsa...

"Öyle her önüne gelen üniversite mezunu iş bulacak
diye bir kaide yok" diyen Başbakan’ın yönettiği bir ülkedir bizim ülkemiz... Bir de bizden tüm bu yaşadıklarımız "kaderimiz"miş gibi boyun bükmemizi isterler.
AKP'nin ve işbirlikçilerin bu şekilde pervasızca bir şekilde bizimle alay etmesinin nedeni bu koca "açlık ordusunun" örgütsüz ve dağınık olmasıdır. Kimisi de sonuç
alıcı bir örgütlenmeden yoksundur. Önümüze çıkan bu tablo sistemin bizlere dayattıklarıdır...
Bu tabloya mahkum değiliz! Kabul etmiyoruz bu dayatmayı...
Çünkü sosyalizm de tablo tam tersidir. Sosyalizmde emperyalistlerin sömürü düzenindeki gibi iş bulamama, çalışamama denilen bir sorun yoktur. Aksine her bireyin çalışma hakkı vardır ve devlet bunu sağlamak zorundadır.
Sosyalist sistemde çalışma "Anayasal bir haktır"... Bu
anlamıyla çalışabilecek durumda olan herkese çalışacağı iş
koşulları yaratılır. Ki toplumun karşılanması zorunlu ihtiyaçları düşünüldüğünde, bu ihtayaçları karşılamak için
tüm topluma önemli görev ve sorumluluklar düşmektedir.
Bundan dolayıdır ki, toplumsal mülkiyet ve kollektif çalışma ilkesiyle hareketten herkes için çalışmak bir ödev ve
onur sorunu olarak görülür.
Halk, asalakları, sömürücüleri başından atmışken, kendi
içinden asalakça bir yaşam sürmek isteyenlere izin vermez...
Sonuç olarak; çalışmak bir haktır ve sosyalist devlet, tüm vatandaşlarının bu hakkını öncelikle karşılamakla yükümlüdür.
"Bu somut gerçeklik, Sovyetler Birliği Anayasasında da
hak olarak güvence altına alınmıştır...
"SSCB yurtaşlarının çalışma hakları, yani iş nicelik ve
niteliğine göre emeklerinin karşılığı ile birlike güvenceli
bir iş edinme hakları vardır.
Çalışma hakkı, ulusal ekonominin sosyalist biçimde düzenlenmesiyle, Sovyet toplumunun üretici güçlerinin sürekli
olarak büyümesiyle, iktisadi bunalım olanaklarını ortadan
kaldırmasıyla ve işsizliğin tasfiyesiyle güvence altına

alınmıştır" (SSCB Anayasası-Md. 118)
Sosyalizmi halkın bilincinden sökememelerinin nedenlerinen biri, halkın refah düzeyinin yüksekliği ve emeğinin
hakkının sağlanmasıdır... Bunun böyle olmasının nedeni ise
devletin kişilerin değil halkın devleti olmasıdır.
Böyle bir sistemde eğitim parasız ve zorunludur. Onun
içinde halk çocuğunu okuturken para bulma telaşına girmez...
Eğitim sonrasında da işçilerin, emekçilerin çocuğum iş bulacakmı-bulamayacak mı, diye bir kaygısıda olmaz. Çünkü;
sosyalist sistemde her bireyin yaşamı boyunca karşılanması zorunlu ihtiyaçları, can, eğitim, sağlık, barınma ve iş ihtiyaçları devlet tarafından karşılanır. Çünkü, bu devlet biri
avuç egemenin değil, halkın devletidir.
Bu durum, Haklar ve Özgürlükler Cephesi'nin yayına
sunduğu, geleceğin Devrimci Halk İktidarı'nın Anayasası olan "Bağımsız Demokratik Türkiye için Halk Anayasası Taslağı'nda ise;
"A-) Çalışmak her vatandaş için bir haktır. Devlet bu
hakkı güvence altına alır.
D-) Grev haktır. Lokavt yasaktır. /
F-) Emekçilerin çalışma yaşamına ilişkin tüm yasalar,
işçi ve diğer emekçi meclislerinin bizzat katılımlarıyla oluşturulur..." şeklinde yer almaktadır...
Sonuç olarak: Emperyalizmin yeni-sömürgesi ülkemizde, AKP iktidarı, her şeyi emperyalist tekellerin ve işbirlikçi oligarşinin çıkarlarına göre düzenlediği için, yüzbinlerce eğitimci insanımızın üretken emeği heba edilmektedir... Taşeron işçiliğini hakim kılmak, milyonlarca işçiyi açlık sınırının altında çalıştırabilmek, vahşice sömürebilmek için işsizliği pompalamakta, bundan üniversite mezunu, eğitimli insanlarımız da payını almaktadır.
Bu adaletsizliğe son vermek, insanca yaşayabilecek koşullara kavuşabilmek için eğitimli-eğitimsiz tüm işsizler olarak, Bağımsız, Demokratik ve Sosyalist Türkiye'yi kurma
mücadelesinde yer almak, kurtuluşumuz için, 76 milyon
Anadolu halkıyla birlikte sürdürdüğümüz mücadelemizi zafere ulaştırmakla mümkündür...

Türk Hava İşçisi Yalnız Değildir!
Disk/Emekli-Sen İstanbul Şubeleri üyesi emekliler
30 Mayıs günü grevdeki THY işçilerini ziyaret ettiler.
Yol boyunca “THY İşçisi Yalnız Değildir”, “Yaşasın
Sınıf Dayanışması”, “Cüret, Direniş, Zafer” sloganlarıyla yürüyerek direniş alanına geldiler. 2 No’lu
Beyoğlu Şube başkanı Hasan Kaşkır bir konuşma yaparak direnişteki THY çalışanlarını selamladı.
Kaşkır
AKP’nin
'Demokrasiyi' ağzından
düşürmeyerek her kesime saldırdığını bu saldırılara karşı direnmekten başka çarelerinin
olmadığını dile getir-

di.Hava yolları çalışanları sendikası HAVA-İŞ genel
başkanı Atilay Alçin hükümetin ve boyalı basının Grevi
görmezden gelerek yok saymaya çalıştıklarını ama mızrağın çuvala sığmadığını grevden dolayı rötarların
olduğu ve uçuşların durma noktasına geldiğini söyledi.
Bizleri arayan THY çalışanlarının ailelerinin çocukları
olan kabin memuru ve pilotların ölüme uçtuğunu teknik
bakımları yapılmayan uçakların her an düşme tehlikesiyle karşı karşıya olduklarını söyledi.
Atilay Ayçin her ziyaret ve desteğin direnişteki işçiler için önemli olduğunu buradaki direnişin kazanımla
sonuçlanmasının sınıfın kazanımı olduğuna vurgu
yaptı. Emekli-Sen’liler alkışlarla ve sloganlarla grev
yerinden ayrıldılar.

Sayı: 368

Yürüyüş
9 Haziran
2013

Halkların bütün acılarının
hesabını sormak için

Sınıf Kini
“AMERİKAN TOPRAĞI”
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“Mustafa hayatını bizim için kaybetti, çocuklarının geleceği için kurduğu hayalleri gerçekleştirmek bizim görevimiz” (ABD Dışişleri Bakanı Kerry)
1 Şubat 2013 tarihinde, Alişan ŞANLI’nın Ankara’daki
ABD Büyükelçiliğine yaptığı feda eyleminin ardından ölen
Mustafa Akarsu için yapılan törende konuşuyor Amerikan ajanı. Daha da yetmiyor. Büyükelçiliğin bahçesine,
soyadından yola çıkarak Akarsu şeklinde havuz yapılıyor,
ağaç dikiliyor. Anıt levhasında, “Mustafa Akarsu Anısınadır” yazılıyor. Mustafa’nın eşine Beyaz Saray tarafından sadece “kahramanlara” layık görülen Thomas Jefferson
Star madalyası takdim ediliyor. Obama’nın taziyeleri iletiliyor. Oğlunun ve
kızının ABD’de okutulacağı teyit ediliyor. Tören kıyafetli
bir Amerikan askeri,
öldüğü gün yarıya indirilen ABD bayrağını, Mustafa Akarsu’nun eşine veriyor.
Öyle ya, orası
“Amerikan Toprağı”
ne de olsa. Bu “kutsal” toprağın bekçisi anısına, halkların kanına bulaşmış, kokmuş, çürümüş Amerikan bayrağı yaraşır. Mustafa Akarsu’nun ardından görülen hezeyan,
iletilen taziye mesajları, kahramanlık madalyaları hep Amerikan toprakları içindir.
Evet, böyle demişlerdi feda eyleminden sonra büyükelçiliğin olduğu araziye. Yasal olarak bu arazi, “Amerikan Toprağı” diye geçiyordu. (Buradan yola çıkarak diyebiliriz ki ülkemizin 35 milyon metrekare toprağı
“Amerikan Toprağıdır”)
Amerikan toprağının bekçiliğini yapıyordu Mustafa
Akarsu. Akarsu‘nun eşi Amerikan bayrağını evinin başköşesinde asacak, Amerika’nın kahramanlık madalyasını boynunda bir ağırlık olarak taşıyacak.
Bütün bunları izlerken anlıyoruz ki, bizim çocuklarımızın hiçbir değeri yoktur onların gözünde. Büyükelçiliğe yapılan fedanın ardından FBI yetkilileri doluştu An-

kara’ya. Teknik ekipler, uzmanlar araştırıyor!
Onlar araştıra dursun, biz hala 7 ay önce Afyon’da patlayan cephaneliğin neden patladığını yetkililerin açıklamasını bekliyoruz. 25 askerin neden hayatını kaybettiğini merak ediyoruz. Hatırlıyoruz “Anormal” bir durum yoktur, Hindistan’da Pakistan’da böyle şeyler olabiliyor” dedikleri açıklamaları, “Doğal Afet Şehitleri” demişti Kara
Kuvvetleri Komutanı ölen askerler için. Sorumlular
açıklanmadı henüz, ölenlerin anısına havuz yapılmadı, anıt
levhasına isimleri yazılmadı, törenler yapılmadı, bayrak
hediye edilmedi, çocuklarının okutulacağına dair sözler
verilmedi. Amerikalardan kalkıp teknik uzmanlar gelmedi.
Gelip de şu patlamanın neden olduğu araştırılmadı. Gece
11’de ne işi vardı o askerlerin cephanelikte? … Hiçbir şey
açıklanmadı.
Hani bu toprakların güvenliğini alıyordu ya onlar. Ne
oldu Amerikan toprağının güvenliği kadar değerimiz yok
muydu?
Evet, yok!
19-20 yaşındaki çocuklarımızı, kardeşlerimizi Vatan
toprağını korumak adına askere yolluyoruz. Bir hiç uğruna gece 11’de gerçekleşen patlamada 25 tanesi hayatını kaybediyor. Üzerinden aylar geçiyor bir
sonuç yok.
Bir de bakıyoruz
Mustafa Akarsu’ya!
Halkların katili Obama
gözyaşı döküyorsa. Biliyoruz ki Akarsu bu
vatan için ölmemiştir.
Biz, “yanlış” patlamalarda, rant için çıkarılan
yangınlarda, depremlerde, yalancı cephelerde ölürken, hiç olup gidiyoruz. Değerimiz afet şehidi olmak. Sonrası yok. Kendi vatanımızda “Amerikan toprağının” bekçiliğini yapanlar kadar değer görmüyoruz. Bizim annelerimiz, oğlunun yolunu gözlerken, gözü açık ölen
Berfo Ana gibi kalıyor, gözü yaşlı. Elimizde oğullarımızın, kızlarımızın resimleriyle. “Parasız eğitim istiyoruz”
diyen çocuklarımız işkence görürken Akarsu’nun çocuklarının eğitimini üstleniyor Amerikan Dışişleri Bakanı!
Neyi koruyoruz yalancı cephelerde biz? Düşmanımız
Amerikan emperyalizmi değil mi? Nerede “Amerikan Emperyalizmi”? Afyon’a, Diyarbakır’a, Adana’ya, İzmir’e,
Sinop’a… nereye gidiyoruz?
Hayır, biz Amerika neredeyse oraya gideceğiz, orayı
vuracağız. Amerikalıları, işbirlikçileri temizleyeceğiz
vatanımızdan. Onların bekçilerini söküp atacağız! Kurtuluşumuz o zaman gerçekleşir. Değerimiz bu savaşta, katil Amerika’ya karşı savaşmakta sorulan hesapta görülür.
Tıpkı Alişan ŞANLI gibi.

POLİSLERE AÇIK ÇAĞRIMIZDIR; HALKIN İÇİNDEN ÇIKIP HALKA
SALDIRIYORSUNUZ! HALKA SALDIRMAK SUÇTUR!

Halka Saldırmaktan Vazgeçin! İstifa Edin
Simit Satın! Onurunuzla Yaşayın!
 "İstesek bir milyonu sokağa dökeriz" (R.T. Erdoğan)
 "İstesek interneti keserdik..." (Bülent Arınç)
 "İstesek bir kaşık suda
boğardık" (İ. Melik Gökçek)
 Çivili, Eli Sopalı, Polislerin Arkasından Durup Halka Saldıran Sivil Timler
Kim? Kim Bunları Halkın
Üstüne Salıyor?
 77 İlde 1 Milyonun Üzerinde Direnişçi,
 10 Gün 603 Eylemle Sokak Sokak Çatışma,
 Ülke genelinde ülke genelinde 4 binin üzerinde gözaltına alındı. Hastane kayıtlarına göre 3 binin üzerinde insan yaralandı. Binlerce kişi
hastaneye gitmeden eylem
yerlerinde kurulan seyyar tedavi merkezlerinde ayakta tadavisi yapıldı!
 Bu Daha Başlangıç!
Ölümden Korkmuyor Halkımız!
Faşizmi Yenecek Halkımız!
Faşist Erdoğan; “Gezi Parkı”nın
yıkılmasına karşı tepki karşısında,
“biz karar aldık yapacağız. Cami
de yapacağız.” diyor. Bağırıyor-çağırıyor, asıyor-kesiyor, ve saldırıyor

dört bir yana, “Ben ne
dersem o olur.” diyerek.
Ama nafile, halk direniyor. “Açlar-yoksullar”,
“baldırı çıplaklar” direniyor. Devlet ve polis terörüne, ağır bedellere rağmen halk direniyor.
Faşist devlet, halkın
içinden devşirip halka
karşı kin ve nefretle eğittiği, kudurmuş bir köpeğe çevirdiği
polisleri halkın üstüne salarak yönetiyor.
İstanbul 1 Mayıs Mahallesinden
Mehmet Ayvalıtaş ve Antakya ilçesinde Abdullah Cömert öldürüldü.
Kesin olmayan rakamlara göre 4
binin üzerinde insangözaltına alındı.
Hastane kayıtlarına göre 3 binin üzerinde insan yaralandı. Binlerce kişi
hastaneye gitmeden eylem yerlerinde
kurulan seyyar tedavi merkezlerinde
ayakta tadavi gördü.
Gözü dönmüş polisler, direnen
halkı hedef alıyor, kapalı ve açık
alan demeden, gazlıyor, copluyor,
sopa, tekme, yumruk, tokat rastgele,
eline ne geçerse onunla dövüyor, işkence yapıyor. Kol-bacak-kafa kırıyor,
ama buna rağmen, kalkanını, TOMAsını, her şeyini bırakıp kaçan,
direnen halk değil, faşist polis oluyor.
Çünkü haksızlar.
Bu polis mi halkın polisi? Bu
psikopatlar mı halkın evladı? Hayır.
Halka ihanet eden halkın evladı olamaz. Bunlar halk düşmanıdır. Tecavüzcüdür, işkencecidir, katildir.

Yalanlarınızla Tüm Halkın
Mücadelesini
Karalayamazsınız!
"‘Polisler bu ülkenin yabancısı
değil, güvenlik güçlerimiz. Bunlar

ağır bir görev yapıyor. Aşırı şiddet
de kullanabiliyor. Fiili saldırı anında
kalkanlarını kullanıyor, su sıkıyorlar.
Polislerimize ağır hakaretler yapılmakta, ölmeleri istenmektedir. Polislerimiz, 5 gündür uyumamaktadır,
lütfen onlara karşı da anlayışlı olalım.
Meşru müdafaa olmadıkça gaz kullanmayın talimatı verilmiştir’ diyor
Bülent Arınç. Polisi cümle alem tanıyor, sen polisi kime anlatıyorsun
Bülent Arınç. Sen polisi masum gösterince Engin Çeber, Ferhat Gerçek,
Baran Tursun, Çağdaş Gemik, Metin
Lokumcu, Çayan Birben, Cem Akgün,
Uğur Kaymaz unutulacak mı zannediyorsun. Onlar bizim güvenlik güçlerimiz değil, KATİLLERİMİZDİR!
Halkımız, polisi çok iyi tanır ve şimdi
halktan 10 gündür hak ettiği cevabı
alıyor. Kalkmış Bülent Arınç polisi
kurtarmaya çalışıyor”. (Halk Cephesi
açıklaması. 04 Haziran 2013).
Polis, faşist devletin halka karşı
kullandığı sistemin bekçisidir. Uşaklık
yaptıkları Emperyalizm ve Oligarşidir.
Anamıza-babamıza, bacımıza-kardeşimize işkence yapan, katleden,
kaybeden polistir. Bu halka ve devrimcilere karşı işlenmiş olan, büyük
bir suçtur.
Polisler özünde yoksul halk çocuklarıdır. Ekmek parası diyerek halkın içinden çıkıp halka karşı suç işlemektedirler. Bunun için sadece şu
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son 10 güne bakmak yeterdlidir. Karşısındakiler halktır. Kendi anasından,
bacısından kardeşinden hiç de farkı
olmayan halkımızdır gaz sıktığı.
Hatta içlerinde kendi yakınları da
vardır.
Ancak halkın içinden çıkıp aldıkları eğitim ile tamamen halk düşman olarak eğitilirler. Ve düşmanlaşmışlardır. Halkı düşman olarak
görmeyen bir kişi bugün polislik yapamaz. Halka saldırısını çok dikkatlice inceleyin. Halkı tam bir düşman
gibi görüp saldırıyorlar. Çivili sopalarla insanlarımızı linç ediyorlar. Bu
saldırıların hiç birisi “polisin günlerdir
yorgunluğu”, “uyukusuzluğu”, “emirtalimat” ile hareket ettiğiyle açıklayamaz. Polisin bu tavrı sadece son
olaylara ilişkin değel, en sıradan
olaylarda bile halka tam bir düşmanlık
içinde saldırmaktadır.
POLİSLERE AÇIK ÇAĞRIMIZDIR; HALKA SALDIRMAKTAN VAZGEÇİN! HALK DÜŞMANLIĞINDAN VAZGEÇİN!
POLİSLİKTEN İSTİFA EDİN!
GİDİN SİMİT SATIN! ONURUNUZLA YAŞAYIN!
Halkın içinden çıkıp, halka saldırıyor, terör estiriyorsunuz. Halka
saldırmak suçtur.
DKÖ’leri basıp, talan ederek, dernek üye ve yöneticilerini işkenceyle
gözaltına alıyor ve tutukluyorsunuz.
Doktoru, avukatı, sendikacısı, politikacısı, öğrencisi, işçisi, memuru

Çivili sopalarla Gezen timler kim?
İzmirde Çevik kuvvet polislerinin arkasında ellerinde çivili sopalarla 1520 kişilik gruplar geziyor. Eylem yapan kitlenin içinden kopardıklrı kişileri öldüresiye dövüyorlar. Onlarca kişi bu şekilde dövülerek komalık
yapıldı.
Basına da yansıyan bu elinde çivili sopalarla gezen timler kim?
Şu ana kadar bu timlerden kimse yakalanıp sorugulanmadı. Yoğun tapkiler ve halkın bu kişilerin Polis korumasında halka saldırtılan AKP'liler
olduğunu söylemesi üzerine İzmir Emniyet Müdürü Ali Bilkay bu kişilerin "Güven timi" denilen sivil polisler olduğunu açıkladı.
İzmir Emniyet müdürü AKP'nin suçunu üstlendi. Bu kişiler "Güven
Timleri" ya da AKP'li farketmez. Sonuçta bunların sorumlusu "İstesek
bir milyonu sokağa dökeriz" diyen Başbakan Erdoğan'dır.
Başbakan'ın bu açıklamasından sonra doğrudan talimat vermesine
gerek yoktur. Durumdan vazife çıkartacak Valisi, Emniyet Müdürü
oldukça çok bu faşist devlette.
Ki, Emniyet Müdürü bu kişilerin "Güven timleri" olduğunu söylemesine
rağmen çivili sopalarla halka saldırmalarından, onlarca kişiyi komalık
yapana kadar dövmelerinden dolayı gözaltına alınan tek bir polis yoktur.
Buna karşı İzmirde İnterneten birbirine mesaj gönderen kişilere karşı
operasyon düzenlenip 40'a yakın kişi gözaltına alınmıştır.
faşist düzene karşı ne kadar muhalif
varsa, uydurma polis tutanakları veya
gizli tanık ifadeleriyle tutukluyorsunuz.
Yıllardır bu suçları işliyor veya
ortak oluyorsunuz. 19-22 Aralık katliamında devrimci kadın yoldaşlarımızı yakarken yaptığınız gibi, kahkahalar atarak, bu faşist politikaları
zevkle uyguluyorsunuz.
Buna rağmen, Oligarşi sizleri kullanıp emekliye ayırdığında, çoğunuz
yoksulluk ve açlık sınırında yaşamak
zorunda kalıyorsunuz. Son 15 yılda,
700 polis intihar etti ve 2 bin 500
polis intihara teşebbüs etti. 13 bin

Kamu Emekçileri Alanlarda,
Meydanlarda
Bursa’da, Dev-Genç’liler ve işçiler, tutsak
kamu emekçileri için her hafta Cumartesi günü
saat 19.00 da Fomara Meydanı’nda oturma
eylemi yapıyor. 1 Haziran günü “Faşizme Karşı
Demokrasi keyfi Tutuklama Zulmüne Karşı
Adalet İstiyoruz Tutsak Kamu Emekçileri Serbest Bırakılsın” pankartı açılan eylemde dövizler
açıldı. Eylemde açıklama metnini Şengül Ünal
okudu. Oturma eyleminde halka ajitasyon çekilerek tutsak kamu emekçileri anlatıldı.

polis psikolojik destek aldı. 15-20
bin polis intihar aşamasında psikolojisi bozuk.
Bırakın polisliği. Halka saldırmanız için size emir verenler sizi
korumazlar. Yarın faturayı yine size
keserler. Aldığınız emirlerle vahşice
saldırmanızın faturasını size keserek
süreci atlatmak isteyeceklerini de
unutmayın. Şimdiden fatura polise
kesilmeye başladı. Bu devletin polisi
cezalandırmayacağı açıktır. Faşist
devletten böyle birşey beklemiyoruz.
Anacak halka karşı işlediğiniz suçların
hesabı sorulacaktır. Halkın Adaleti
kapınızı çaldığında sızlanmayın.

Adalet Nöbetimizi Saldırılarla
Engelleyemezsiniz
İstanbul Çağlayan da 5 Haziran günü yapılan Adalet eylemine
polis saldırdı. Basın açıklamasından sonra oturma eylemi
sırasında pankartı almak isteyen
polise Halk Cepheliler direnerek
cevap verdi. Bu sırada polise
pankartı vermemek için direnen
Nuri isimli TAYAD’lı bir kişi
gözaltına alındı.
Gözaltına alınan TAYAD’lı
daha sonra yapılan işlemlerin
ardından serbest bırakıldı.

Faşist AKP’nin Yalan Demagoji ve Terörle
Döndürdüğü Sömürü Çarkı İflas Etti
HALKIN BİRİKEN ÖFKESİ PATLADI
ANADOLU İSYANLAR TARİHİNE YENİ BİR HALKA
EKLENDİ
2002’den beri iktidarda olan faşist
AKP, halkın tüm kesimlerine düşmanlığını kustu. “Demokratik açılım”,
“Kürt açılımı”, “Alevi çalıştayı”,
“Din kardeşliği”, “İşkenceye sıfır tolerans”, “Komşularla sıfır sorun”,
“Vatan aşkı ve halka hizmet” vb tüm
yalan ve demagojiler, AKP’nin halk
düşmanlığını gizlemek içindi. Emperyalist tekellerin sömürü çarkının
dönmesi içindi.
Faşist AKP’nin “ileri demokrasi”
yalanıyla AKP’ye oy verenler de
dahil düşmanlık yapmadığı, zulmetmediği kesim kalmadı.
Parasız eğitim isteyen gençlerimize acımasızca işkence yapıldı. Yıllara varan hapis cezaları verilerek,
gençlik sindirilmeye, geleceğimiz
ipotek altına alınmaya çalışıldı. Yeni
hapishaneler yapılarak, avukat, doktor,
sendikacı, politikacı, sanatçı, gazeteci,
işçi, memur, öğrenci, AKP’ye yedeklenmeyenler ile dolduruldular.
Bugün F Tipleri 15 bine yakın siyasi
tutsakla dolu. Bunun 3 bine yakını
gençlerimizden ve öğrencilerimizden
oluşmakta.
Hapsettiği tutsaklara sessiz imha
politikasıyla yok etmeye çalıştı. Hasta
tutsakları ölüme mahkum etti. Ve
sessiz imhayı sürdürüyor.
İşçi ve memurlarımızın tüm talepleri hakaret, karalama ve zulümle
karşılandı. “Tüyü bitmemiş yetimlerin
hakkını yedirmem!”, “Nereye dökülürseniz dökülün!” diyerek, üreten
ve yaratanlara taşaronlukla açlık,
yoksulluk ve sefalet dayattılar. Yetmedi “Kentsel Dönüşüm” adı altında
soygun, sömürü, yağma talanla yoksul
yerinden yurdundan edilyor.
Köylülerimizi, “Ananıda al git
lan!” diyerek aşağıladılar, küfrettiler;

HES’lerle, ormanları, nehirleri satıp,
yağmaladılar, talan edip insanları yerinden yurdundan ettiler.
Alevi Çalıştayı adı altında, Maraş,
Sivas, Gazi vb katliamlarını unutturarak, zalimlerle uzlaştırarak asimile
etmeye çalıştılar. Buna rağmen AKP
gerçeği değişmedi. “Cem evi cümbüş
evi” Alevilik de “Sapkınlık” olarak,
görülmeye devam etti. Alevilere hiçbir
hak tanınmadı ve vergileriyle 120 bin
Diyanet İşleri personeli beslendi ve
beslenmeye de devam ediyor.
“Çözüm süreci” adı altında, Kürt
halkının talepleri oliğarşi ile uzlaşma
masasında pazarlık konusu yapılıyor.
“Din kardeşliği” ve “Ilımlı İslam”
adı altında, GOKAP’ın taşeronluğu
yapıldı. Tekellerin çıkarı için, dün
Afganistan, Irak (1.5 milyon ölü),
Libya’da (50 bin ölü) olduğu gibi,
bugün de topraklarımızda ÖSO’lu
işbirlikçiler eğitilerek, silahlandırılıp,
Suriye’ye gönderilerek halklar boğazlandı. Bugün de Fas-Tunus-Cezayir gezileri aynı amaçla yapılıyor.
Bir taraftan vatanımızı peşkeş çekerken, diğer yandan Orta doğu halklarının katliam ve sömürüsünün doğrudan sorumlusu oldular.

Faşist AKP “İşkenceye sıfır tolerans” dedi, Ferhat Gerçek polis
tarafından sırtından vurularak felç
edildi. Felç eden polisi protesto eden
Engin Ceber, gözaltına alındı ve işkencede katledildi. Polise işkence
yapma ve öldürme özğürlüğü, yargının aklanması ve AKP’nin terfi
ederek, ödüllendirmesiyle devam etti.
Azılı faşist katiller cezaları indirilerek dışarıya çıkartıldı, katliam
davaları zaman aşımıyla kapatıldı.
AKP, halkın en sıradan haklı ve
meşru taleplerine dahi kulağını tıkadı.
Gaz, cop ve tazyikli suyla bastırmaya
çalıştı. Halkın şehitler pahasına kazanmış olduğu Taksim gibi alanları
yasaklamakla kalmadı bütün alanları
yasakladı.
Yetmedi, polise kol-bacak kırma,
işkence yapma, sokakları, camileri,
evleri gaza boğma, öldürme izni verilerek, halka karşı savaşı büyüttü.

Mesele Faşizmdir. Çözüm
Faşizmin Yıkılmasıdır.
Türkiye geneline yayılan halkın
ayaklanmasını yaratan işte bu politikalardır. Mesele Gezi Parkı veya
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1 KİLO BİBER GAZI 65 EURO!
GAZI BİZ YİYORUZ, CEMİL ÇİÇEK’İN
OĞLU PARA KAZANIYOR!
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Tüm ülkede, AKP’nin faşizmine
karşı, onurları için direnen halkın
üzerine 31 Mayıs’tan bu yana tonlarca
gaz bombası atıldı, böcek ilaçlar gibi
biber gazı sıktılar. Sadece 1 Mayıs’ta
2 bin gaz bombası atılmıştı direnişçilerin üzerine…
1 Mayıs 2007 ile 27 Mayıs 2012
tarihleri arasında 11 kişi atılan gaz
bombaları sebebiyle hayatını kaybetti.
30 Mayıs’ta başlayan ve günlerdir
devam eden halk ayaklanmasında
yüzlerce insan gaz bombalarından,
biber gazından yaralandı.
İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü’nün
verdiği bilgilere göre sadece İstanbul’da en az 1.485 kişi yaralandı.
Yaralanmaların önemli bir kısmı
biber gazı kapsüllerinin direnişçilerin
üzerine nişan alınarak sıkılması sebebiyle yaşandı. Çok sayıda insan
gözünü kaybetti. Kafatası kırığı ve
beyin kanaması geçiren, beyninde
kafamın içerisindeyabancı cisim bulunan hastalar var.
İnsanlar gaz bombalarıyla yaralanırken, ölürken, bundan kâr edenler
var. Atılan her gaz bombasından,
sıkılan her biber gazından para
kazananlar var.

KİM BUNLAR?
İşte bunlardan birisi çok yakından tanıdığınız AKP’li Cemil Çiçek’in oğlu
Ahmet Çağrı Çiçek’tir. Biber gazlarının üreticisi olan
BİGAZ A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı
Ahmet Çağrı Çiçek,
halka sıkılan gazları ithal ederek para
kazanıyor. Yani sıkılan kimyasal silahlar, Çiçek ailesinin daha da zenginleşmesi anlamına geliyor.
Biz, gaz bombalarının yasaklanmasını isterken; Çiçek ailesi, gaz
bombalarından para kazanıyor. 1 kilo
biber gazının fiyatı 65 Euro… Sadece
1 Mayıs’ta 2 ton gaz bombası atıldı
demiştik. Varın kazanılan parayı siz
hesaplayın.
AKP’nin, 10 yıllık iktidarı döneminde zenginleşenler, AKP’lilerin
kendileri, çocukları ve yandaşları
oldu… Abdullah Gül’ün oğlundan,
Tayyip Erdoğan’ın oğullarına, Kemal
Unakıtan’ın oğlundan Cemil Çiçek’in
oğluna… Hepsi halkın üzerinden
ceplerini doldurdu. Halk yoksulla-

tek başına bir başka şey değildir.
Mesele; AKP iktidarının halka hayatın
her alanını çekilmez hale getirmesi,
halkın elinden kullanım alanlarının,
değerlerinin alınmasıdır, halkın onurunun ezilmeye çalışılmasıdır.

ve” %50 oyumuz var, onları evlerinde
zor tutuyoruz” diyerek halkı birbirine
kırdırmakla, katliamla tehdit ederek
korkutulmaya çalıştı. Gaz bombasından, panzerden, kurşundan korkmadan direnen halkın gücü ortadadır.
Halkın ayaklanması karşısında faşizmin gücünün yaygaradan ibaret
olduğu bir kez daha görünmüştür.

HALKIN ÖRGÜTLÜ GÜCÜ
KARŞISINDA FAŞİZM YENİLMEYE MAHKUMDUR. FAŞİZMİN
ANLADIĞI TEK DİL DİRENİŞTİR.
AKP halkın isyanı karşısında “çapulcular” diyerek halkı aşağılamaya

AKP 10 YILDIR UYGULADIĞI
FAŞİZMİN HESABINI VERMELİDİR. SORUMLULAR İSTİFA ETMELİDİR. FAŞİZME KARŞI

şırken onlar zenginleşti.
Mesela, Taksim’de Gezi Parkı’na kurulmak istenen AVM’de
AKP’li Bülent Arınç’ın oğlunun
hissesi var… Her şey para için…
Dinleri imanları para…
30 Mayıs’tan bu yana halk ayaklanması sürerken, tarihi geçmiş gaz
bombaları halkın üzerine atılırken;
1 Haziran gecesi Atatürk Havalimanı’na ABD’ den gelen 5 uçak indi.
5 uçak dolusu biber gazı ithal
edildi.
Üzerimize sıkılan her biber gazının, atılan gaz bombalarının sorumlusu AKP’dir. Vatanımızı gaz bombasına boğanlar, bundan para kazananlar düşmanımızdır, hesabını soracağız!
OMUZ OMUZA!
Faşizme karşı direnmek, örgütlenip, mücadele etmek, savaşmak
meşrudur. Emekçi halklar olarak,
dün Gazi ayaklanmasında ve bugün
de Gezi Parkı olayıyla başlayan ve
tüm Türkiye’ye yayılan halk ayaklanmasını taleplerimiz kabul edilene
kadar büyütelim. Güçlü olan bizleriz,
direnen halklardır.
FAŞİZME KARŞI BİRLEŞELİM, SAVAŞALIM, KAZANALIM!...

3. Köprüye 40 milyon Alevi’yi Katleden Yavuz Sultan Selim’in
Adını Vermek Alevi Halka Hakarettir!

Faşist AKP, Alevi Halkın Öfkesiyle
Tanışacaksınız!
İstanbul'a Üçüncü köprünün isminin "Yavuz Sultan Selim" olacağının, açıklanmasıyla, geniş çevreler
için şaşırtıcı olmayı başaran bu isim,
"neden" ve "niçinler" üzerine yoğun
tartışmaları da başlatmış oldu. Elbette
ki iktidarın her attığı adımın anlamı
vardır. Bu yanıyla medyadaki tartışmalar yersiz değildir.
AKP iktidarı ve Erdoğan Yavuz
ismiyle ne anlatmak istiyor? İktidarın
bu davranışına yanıt bulabilmek için
önce "Yavuz kimdir?" sorusuna bakmak gerekir.
1- YAVUZ SULTAN SELİM
KİMDİR? 1512-1520 tarihleri arasında, Osmanlı’da padişahlık yapmıştır. 20 yıl Şehzade olarak Trabzon
da valilik yaptıktan sonra, ilk iş
olarak babası 2’nci Beyazıt ile savaşa
tutuşarak, tahtı terk etmeye mecbur
bırakır. Babasını gönüllü sürgün
yolunda iken gizlice zehirletir. Osmanlı'nın büyük oğula geçerek devam
eden ve nisbi olarak , kardeş katline
engel olan kuralını, kendisi büyük
şehzade olmadığı için ilk bozandır;
kendi öz oğullarını, kardeşlerini
yeğenlerini tahtta kalmak uğruna
boğduran ilk hükümdardır. Kardeş
katli ilk olarak Yavuz ile birlikte Osmanlı'da gelenek haline gelir. Kendisinden öncekiler, daha çok Hıristiyanların topralarında işgaller sürdürürken, Yavuz, yoğunluklu olarak
İslam topraklarında işgale yönelir
ve bu uğurda halifeliği de işgal edip,
halifelik ünvanını gasp ile ele geçirir. Kılıç zoruyla 1517 de İslamın
74. halifesi olur. 8 Yıllık hükümdarlığı
süresince Osmanlı topraklarını 2.214
bin. km2’den, 6.557.bin km2’ye çıkararak üç misli artırmıştır. İşgal edilen toprakların tamamına yakını islam dinine mensup halkların yaşadığı

topraklardır. Bu nedenle de savaş sırasındaki talan ve tevavüzlerde islam
toplumuna karşı işlenmiştir. Bu yanıyla, kendi Türkmen halkını kırıma
uğrattıktan sonra diğer islam halklarını
da kitlesel olarak işgal, talan ve tecavüze maruz bırakan bir hükümdardır. Resmi tarihe göre 40 bin,
halkın hafızasına göre ise 70 bin Alevi’yi katleden bir canidir ki, Yavuz
ismi bu katliamların sonucu kazandığı ünvandır. Yavuz’un diğer
padişahların yaptığı katliamlardan
farkı, katledilenlerin çok sayıda olmasında değil, katliamın niteliğindedir. Zira aleviler sayı olarak bir
çok padişah döneminde fazlasıyla
kırıma uğratılmıştır. Örneğin Sadrazam Kuyucu Murat paşa (1606)
yani Yavuz’dan daha yakın bir tarihte
üstelik de daha fazla sayıda 155.
bin Türkmen Alevisini canlı canlı
kuyulara doldurarak öldürmüştür.
Ancak, halkın hafızasında Yavuz kadar yer etmemiştir. Şöyle ki, Yavuz’un
katliamını diğerlerinden ayıran asıl
farkı; Hitlerin Yahudilere yaptığı
gibi, alevi köylerinin ve 7 den 70'e
kadın çocuk demeden , tespit edilip
kayıt altına alınması daha sonra
ise, 7 yaşından 70 yaşı arasındaki
bütün erkek kadın ve çocukların
kırıma uğratılmasıdır. Bu yanıyla
soykırım niteliğini taşımaktadır. Yavuz’un bu Alevi kırımı, Ermenileri
de aynı yöntemle 1914 yılında soykırıma uğratan İttihat ve Terakki Hükümeti’ne esin kaynağı olmuş, daha
sonra ise aynı yöntemi Hitler de örnek almıştır. Tarihçilerin yazdığına
göre, Hitler "Türkler Ermenileri
kırdı kim hesap sordu, Yahudileri
de unutacaklardır." şeklinde ünlü
sözü ile yöntemi örnek aldığı bilinmektedir. Yani, Tayyip’in "ecdat”

olarak kabul ettiği "Yavuz" Hitlere
esin kaynağı olacak kadar zalim bir
hükümdardır. "Yediden yetmişe",
"eşiğinden beşiğine" "defterinin
dürülmesi" lafı da o dönemden
kalmış bir "yok etme" deyimidir.
Bugünkü tanımı "soykırım"dır. Yavuz; bir yandan, yoksul Alevi Türkmenlerini kırıma uğratırken, diğer
yandan işbirlikçi Kürt beyleriyle İslami temelde ilk sağlam ittifakı oluşturan Osmanlı padişahıdır. Dönemin
ilk hain Kürt’ü de Molla İdrisi Bitlisi’dir. Alevi katlimında ciddi görevler üstlenmiştir. 40 bin Alevi’yi
katlettiğini övünerek zabıt altına alan,
aynı zamanda bir Osmanlı resmi tarihçisi olan hain İdrisi Bitlisi'nin
bizzat kendisidir.Yoksul Anadolu
Türkmenlerinin kırıma uğratılmasında
Kürtler ilk olarak Yavuz zamanında
kullanılmış ve bu "hizmete" karşılık
olarak da ilk Kürt beylikleri o tarihte
babadan oğula devredilen beylik biçiminde kalıcı statü kazanmıştır. Bu
yanıyla Yavuz, milliyeti değil, çıkarları doğrultusunda dini yayılmacılığı esas alan bir işgal ve kırım
yöntemi benimsemiştir.
Sonuç olarak; Yavuz, 700 yıllık
Osmanlı tarihinde halkın hafızasında
yer etmeyi ve unutulmamayı başarmış en zalim hükümdardır. Babasının
zamanında Şah Kulu ayaklanması
yaşanmıştı. Yavuz’un döneminde ise,
ise önce Çaldıran Savaşı’nda (1514)
Şah İsmal'i yenmesi ve bu savaşın
öncesinde ve sonrasında Türkmen
Anadolu Alevilerini soy kırıma uğrattıktan sonra Mısır'ı işgal için sefere
çıkması sırasında , Tokat yöresinde
sevilen dini bir önder olan "Şeyh
Celal" ayaklanması yaşanmıştır. Bu
ayaklamanın diğerlerinden farkı ise
Yavuz'un zalimliğinin katmerli ol-
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masından kaynaklı olarak, bu dönemdeki ayaklanmaların da sürekli
bir hal almasıdır. "Celali "adını alan
ayaklanmalar, Şeyh Celal’in şehit
düşmesine rağmen 50 yıl boyunca
aynı isim altında devam etmiştir.
Anadolu halkları Yavuz tarafından
katmerlendirilmiş zulme karşı 50
yıl kesintisiz direnerek cevap vermiştir.
2-AKP İktidarı "Yavuz" İsmiyle
Ne Anlatmak İstiyor?
Şimdi gelelim; Tayyip efendinin,
tarihin bile unutturmayı başaramadığı
bir zalimin ismini "neden köprüye
vermek istediği" sorusunun cevabına;
İktidar açısından temel neden bellidir;
halka ekonomik olarak vereceği bir
şey olmayınca, ABD’nin Büyük Ortadoğu Projesi de çökünce, en azından
kendi tabanını elinde tutmak için
ajite etmeye ve saflaştırmaya ve kemikleştirmeye çalışıyor. Bu yanıyla
Alevi halkımız tarafından düşkün
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ilan edilen iktidar yanlısı İzzettin
Doğan gibilerini dahi gözden çıkaran
bir tutum aldı. İzzettin Doğan dahi
"Yavuz" ismini anlamakta zorlandı.
Hayal kırıklığıyla dolu eleştirilerinde
dizmek zorunda kaldı. AKP tarihsel
Alevi düşmanlığıyla hareket ediyor.
Ekonomik olarak hiçbir şey veremediği halkları birbirine düşmanlaştırarak kendi tabanını elde tutmak istiyor. Gelinen aşamada, "Kürt
sorunu ve çözümü" dolapları temelinde ömrü uzatılmış olsa da aslen
AKP iktidarı sıfırı tüketmiştir. Ya
yeni polis kadrosu açmakta, ya da
savaş silahı almaktadır. Geriye kalıyor,
çılgın projeler ile kendi cebini doldurması. Borçla yapılan devasa projeler çalınan milyon dolarlar ile evladiyelik borçlar bırakacaklar bize.
Peki Yavuz’un zalimliğini örnek
alan Tayyip ve AKP ye karşı halk ne
yapacak? Elbetteki sınıfsal olarak
halk da kendi ecdadının yaptığını
yapacaktır. Yavuz'a kök söktürdüğü

Sivas’ı Unutmadık Unutturmayacağız,
Pir Sultan Sözümüz, Kerbela Yolumuzdur

PSAKD Sultangazi Şubesi

Yaktılar, zaman aşımına uğratarak,
katillerimizi afettiler. Bize yapılan
katliamları kutsadılar. Ülkemizin her
karış toprağında evlerimizi işaretlediler,
evlerimize saldırdılar, cem evlerimizi
yakmaya kalktılar. Bizleri yine yakmakla, katletmekle tehdit ettiler
Daha başka ne yapabilirsiniz ki
diye karşılarına çıkalım. Binlerce yıllık
kardeşliğimiz adına,2 Temmuz da Sivas’ta olmak için,
- 15 Haziran da Gazi’de,23 Haziran
da Kadıköy’de,2 Temmuz da Sivas’ta
olalım.
- 15 Haziran da Gazi’de,23 Haziran
da Kadıköy’de,2 Temmuz da Sivas’ta
Koçgiri de, Dersim de, Maraş ta, Çorum da katledenlerden, Sivas ta yakanlardan, Gazide kurşunlayanlardan,
Roboski de-Reyhanlı da bombalayanlardan, hesap sormak için, Gazide,
Kadıköy de ,Sivas ta olalım.

- 15 Haziran da Gazi’de,23 Haziran
da Kadıköy’de,2 Temmuz da Sivas’ta,
katilerden hesap sormak için, Gazide
,Kadıköy de ,Sivas ta olalım.
-Diri diri yakıldığımız Madımak,
birliğimizin dirliğimizin simgesi olsun.
Pir Sultanlar gibi dövüşerek, Madımak ’ta kiler gibi ölüme meydan
okuyarak, Gazi halkı gibi direnerek,
Gazi’de, Kadıköy de, Sivas ta olalım.
-Baskı, İnkar, Asimilasyon ve Keyfi
Gözaltı-Tutuklamalara karşı,
-Adalet İstemek İçin,
-Yakanlardan Hesap Sormak İçin,
-İnanç Özgürlüğümüz İçin,
-Yeni Katliamlara İzin Vermemek
İçin!
-15 Haziran’da Gazi’de,23 Haziran’da Kadıköy’de,2 Temmuz’da Sivas’tayız.

gibi, 50 yıl da sürse AKP ye karşı
"Celali" olup direnecektir. "Gezi
Parkı-Taksim" direnişi bunu yapacağının en somut verisidir.
Alevi halkımız! AKP tüm halkımızı aşağıladığı gibi tarihsel bir düşmanlıkla bulduğu her fırsatta Alevi
halkımıza hakaret etmektedir.
AKP’nin yapılacak 3. köprüye Yavuz
Sultan Selim ismini vermesi tarihsel
düşmanlığın sürdürülmesidir.
Çünkü Yavuz Sultan Selimler
tarih boyunca yüzbirlerce Aleviyi
katletmişler ancak Alevileri teslim
alamamışlardır. Alevi halkımız asla
zalime ve zulme boyun eğmemiştir.
Her katliama yeni başkaldırılarla cevap vermiştir.
Bugün de Alevi halkımıza boyun
eğdirememektedir. AKP’nin inançlarımıza saldırılarına ve faşist terörüne
karşı somut taleplerimizle karşısına
dikilelim. Küstah AKP’den halka,
inançlarımıza hakater etmesinin hesabını soralım.

Hiçbir Güç
Durdurumaz
Yürüyüşümüzü
İzmir’de 1 Haziran günü ''Faşizme Karşı Demokrasi Keyfi
Tutuklamalara Karşı Adalet İstiyoruz'' yürüyüşü yapıldı. Yürüyüşün ardından yapılan açıklamada “Faşist AKP artık her
geçen gün halkımızın üzerindeki
baskıyı artırıyor. Bundan beş ay
önce devrimcilere ve halkın her
kesimine yönelik tutuklama terörüyle başlayan süreç halk düşmanı AKP’nin artık en küçük
bir hak arama mücadelesine dahi
saldırmasıyla devam ediyor” denildi.
40 kişinin katıldığı yürüyüşte
halkın sık sık sloganlara eşlik
edip alkışlarla destek verdiği görüldü. Yürüyüş yapan kitleye ''arkanızdayız'' diyerek destekler verildi. Eylemde halaylar çekilip
sloganlar atıldı.

Kazova Tekstil İşçileri Haklarını Almak İçin Yürüdüler
27 Mart itibariyle, patronları Ümit
Somuncu ve Mustafa Umut Somuncu’dan gasp edilen haklarını alabilmek
için eylemler yapmaya başlayan ve 29
Nisan günü fabrika önüne kurdukları çadırda direnişlerini sürdüren Kazova Tekstil işçileri, 29 Mayıs günü
Şişli Camii önünden fabrika önüne kadar yürüyüş yaptılar.
Şişli Cami önünde bir araya gelerek, “Kazova Trikotaj Patronları
Ümit Somuncu Ve Mustafa Umut Somuncu’ya Haklarımızı Yedirmeyeceğiz’’ pankartını açıp, Bomonti’deki fabrika önüne kurdukları çadıra kadar yürüdüler. “Sadaka Değil Hakkımızı İstiyoruz”, “Hakkımızı Ümit
Somuncuya Yedirmeyiz”, "İşçiyiz
Haklıyız Kazanacağız" sloganları
eşliğinde fabrikanın önüne gelindiğinde yapılan basın açıklamasında
“Fabrikanın içinden mal kaçırarak içini talan etmek istediler. Büyük bir bölümünü başardılar. 29 Nisan günü
fabrikanın önüne çadır kurarak bu gidişata dur demek istedik. Geçtiğimiz
hafta içeri girip tabela sökmeye çalıştılar, bizlerde izin vermedik. Öğrendiğimiz kadarıyla fabrikayı Perzoni’nin sahipleri almışlar. Gidip
kendileriyle görüştük. Kendisi; ‘ben

tabela için adam yollamadım. Gelenler benim adamım değil, daha
bana anahtar teslim etmediler. Ben sizin patronunuzun haciz borcunu kapattım. Sizin alacaklarınızı da konuştuk. Kendisine nakit para da verdim. Muhatabınız ben değilim. Onlar ay sonuna kadar içeriyi boşaltacak ben de yıkıp otel yapacağım’ diyor. Ancak yanılıyor. Bir muhatabımız da kendisidir.
Atılan sloganların ardından haftaya aynı saatte buluşulacağı duyurusuyla eylem sonlandırıldı.

Tekellerin Partisi AKP’nin
İşçi Düşmanlığı Onun
Karakteridir.
İşçiler, AKP İstifa Edene
Kadar Genel Greve
AKP işçilere yönelik tek bir iyi
yasa çıkarmamış, var olanları da
tırpanlamış bir iktidardır. Yapılan
direnişleri her türlü yol ve yöntemle kırmaya çalışmış ve çoğunuda
başarmıştır. Yaşanan son örnek de
THY grevi olmuştur.
Hava-İş sendikası haklı taleplerle 15 Mayıs’ta greve gitmişti. Dergimizde bu konuya dair haberler yap-

Yürüyüş Ankara Meydanlarında
25 Mayıs günü Akdere'de, Dereboyu ve Muhsin Yazıcıoğlu mahallelerinde evlere yapılan dergi dağıtımında 50 dergi halka ulaştırıldı.
29 Mayıs günü Tuzluçayır asnafına Yürüyüş'ün 366.
sayısından 32 dergi, Natoyolu esnafı ve gecekondulara ise
sayı 47 dergi okuyucusuna ulaştırıldı.
30 Mayıs günü Tuzluçayır'da evlere yapılan dağıtımda
derginin 364 ve 365. sayılarının toplam 35 adet verildi.

mıştık. Türk Hava Yolları yönetimi,
direnişi ortadan kaldırmak için Havaİş sendikasının grev hakkını kötüye
kullandığı gerekçesi ve grevin sona
erdirilmesi talebiyle İstanbul İş Mahkemesi’ne dava açtı. THY yönetimi
Grev yasağına karşı çıktıkları için
haksız yere işten atılan 305 işçinin
THY işçisi olmadığını gerekçe göstererek, grevi yasadışı eylem ilan etmeye uğraşıyor. Çağlayan’daki İstanbul İş Mahkemesi’nde başlayan
mahkeme, davaya bakan hakimin
emekliye ayrılması nedeniyle yapılamadı. Mahkeme, 20 Haziran tarihine ertelenirken, davayı takip etmek
isteyen bir grup grevci duruşma salonuna alınmadı.
İşte AKP politikalarının sonucu
bir sendikacı yasal hakkını kullanıyor diye önce istifaya çağrılıyor sonra dava ediliyor.
Sendikalar AKP’nin bu tür saldırılarıyla fiilen işlevsiz hale getiriliyor.
İşte halkın öfkesini kinini büyüten bir
etkendir AKP’nin işçi düşmanlığı...
AKP yaptıklarının hesabını vermeli
istifa etmelidir.
FAŞİZME KARŞI BİRLEŞELİM,
DİRENELİM VE KAZANALIM...

1 Haziran günü ise, Akdere'de 5
saat süren dağıtımda, derginin 366. sayısından esnafa 7 dergi, evlere 33 dergi verildi. Biber gazı kimyasal silahtır kapağının olduğu dergi Taksim ve
Kızılay saldırılarının olduğu bu zamanda ilgiyle karşılandı. Bir kişi
AKP'ye olan öfkesiyle dergiden iki
tane aldı.
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AKP Tüm Halka Savaş Açtı. Tüm Türkiyeyi Gaza Boğuyor!

BDP, AKP’ye Koltuk Değnekliği Yapmaya Devam Ediyor!
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AKP hükümeti iktidara geçtiği
günden beri yalan ve demagojilerle,
demokrasi ve barış yalanlarıyla halkımızı kandırmaya çalıştı. Barış dedikçe katletti, demokrasi dedikçe
zulmünü arttırdı.
Halkımızın onuruyla oynadı. Halkın
her kesimin değerlerini aşağıladı. Halkımız ne zaman sesini çıkaracak olsa
gazlarla, coplarla gözaltı ve tutuklamalarla, işkencelerle ve hakaretlerle
susturuldu. İşçisinden memuruna, memurundan öğrencisine, öğrencisinden
çiftçisine AKP’nin halk düşmanlığından nasibini almayan kalmadı.
Milyonlarca insan Taksim Gezi
Parkı’na AVM yapılmasına karşı nöbet tutanlara yapılan saldırıya karşı
ayaklandı. Mesele ise birkaç ağacı
çoktan geçmiş halkın, tüm ezilenlerin
AKP’ye karşı öfke seline dönüşmüştü.
Halkın her kesimi Türkiye’nin 78
ilinde sokaklara döküldü. Hep bir
ağızdan haykırdılar: “AKP istifa,
Tayyip Erdoğan istifa, Faşizme karşı
omuz omuza”
Bir anlık bir öfke hali değildi elbette halkı sokağa döken. Her yeni
güne AKP’nin zorbalıklarıyla, açlığı,
yoksulluğu, sefaletiyle uyanan halkımızın; değerleri aşağılanan, horlanan, hiçe sayılan halkımızın öfke
patlamasıydı. Faşizme karşı binler
“artık yeter” diyordu.
AKP’nin aylardır halka karşı sürdürdüğü bir savaş vardı. Halkımız
“Yeter” dedi. AKP’nin savaşına halkımız ayaklanarak cevap verdi. Kimler yoktu ki o meydanlarda? Genci,
yaşlısı, sakatı, doktoru, avukatı, öğrencisi, işçisi... yüzbinlerce insanımız
AKP’nin işkenceci polisleri karşısında
“artık susmak yok, evde oturmak
yok” diyordu.
Halk sokaklarda, ezilenler sokaklardayken düzen partileri yine bu
sese kulaklarını tıkıyor, yine halkı
görmezden geliyor, yine oturdukları
koltuklardan ahkam kesiyorlardı. Bu
selin dışında kalmak kolay değildi.
İçeride oturmak, televizyondan iz-

lemek kolay değildi. Hele hele halktan, demokrasiden bahsederken, faşizme karşı halkın bu isyanının yanında yer almamak, türlü bahaneler
gerektiriyordu. Bu yüzden alanlarda
halkın yanında olmayan, olaylara
karışmayan, “çapulculara” uymayan,
olumlu tavrından kaynaklı Bülent
Arınç’tan teşekkür alan BDP yöneticisi Selahattin Demirtaş da partisinin neden alanlarda olmadığı sorularını şu cevabı verdi:
“Bu eylemle birlikte şuan bazı
ulusalcı, ırkçı ve milliyetçi kesimler
Kürt sorunu nasıl baltalayabilirizin
içindeler. Bunların farkındayız. Herkesin dikkatli olması gerekir. İstanbul’da yaşayanlar gazın tadını ilk
kez tadıyor, ama Diyarbakır, Hakkari
ve Şırnak’ta günlerce gaz yedik. Bir
yıl geçmesine rağmen Diyarbakır
sokaklarından hala gaz kokusu geliyor. Biz Gezi Parkı’nda yaşananları
müzakere karşıtlığına çevrilmesine
izin vermeyeceğiz. Çünkü biz onlarla
hareket etmiyoruz. Bunu yapmalarına
izin vermeyiz. Tabanımız kesinlikle
ırkçı ve faşistlerle aynı etkinlikler
içinde olmaz. Bizim tabanımız ne
yapacağını bilir.”
Kürt milliyetçileri yine dünyayı

kendi merkezlerinde dönüyor sanıyorlar. Birincisi; İstanbul’dakiler ilk
kez gazın tadına bakmıyorlar. İkincisi; Halkın sorunları oligarşiyle uzlaşmanın çok ötesinde. Buna Kürdistan da dahildir. Siz AKP faşizmini
ne kadar Kürt halkına sevdirmeye
çalışırsanız çalışın Kürdistan illeri
dahil 77 ilde AKP’ye karşı halk sokaklara çıkarak devletin polisi ile
çatıştı.
BDP Genel Başkanı Selahattin
Demirtaş’ın açıklamasında “Ergenekon”, “ulusalcı”, “milliyetçi”lerin
katılımını gerekçe olarak göstermesi
kabul edilebilir bir gerekçe değildir.
Ayaklanmada İşçi Partililerin ve CHP
çizgisindeki ulusalcılar da vardır.
MHP’nin ise böyle bir direnişte adı
bile okunmaz. Nitekim defalarca direniş karşıtı açıklamalar yapmışlardır.
BDP, “ulusalcı”, “Ergenekoncu”
gibi bahanelerle AKP faşizmine koltuk
değnekliği yapmasının üstünü örtemez.
BDP’nin yaptığı halkın ayaklanması
karşısında AKP’ye koltuk değnekliği
yapmaktır. Nitekim AKP bu tavrından
dolayı BDP’ye ve MHP’YE TEŞEKKÜR ETMİŞTİR.
Ayrıca Selahattin Demirtaş’ın ileri
sürdüğü gerekçe hiç de gerçekçi

BDP, AKP’YE KOLTUK
DEĞNEKLİĞİNE DEVAM EDİYOR
BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, İstanbul Taksim’deki Gezi
Parkı’na ilişkin gelişmeleri değerlendirirken, "Taksim’de,
Türkiye’nin dört bir yerindeki AKP’nin zulmüne karşı herkesin direnişi meşru ve haklıdır. Ancak, Gezi Parkı’nda yaşananları barış
müzakerelerinin karşıtlığına çevrilmesine izin vermeyeceğiz. Çünkü
biz onlarla hareket etmiyoruz. Tabanımız kesinlikle ırkçı ve faşistlerle aynı etkinlikler içinde olmaz. Bizim tabanımız ne yapacağını bilir"
dedi.
AKP’nin faşist terörüne karşı tüm ülke çapında halk ayaklanırken
Selahittin Demirtaş’ın bu açıklamasını Başbakan Erdoğan da unutmadı. Faşist terörünü meşrulaştırmak için çıktığı Fatih Altaylı’nın
televizyon programında “MHP mesela BDP hatta bu işin içerisine
bulaşmadı. CHP ortada yalnız kaldı. Aşırı uçlar var burada” diyerek takdir etti. Faşist AKP iktidarı ile halk arasında can pahası bir savaş sürerken
BDP yine AKP’ye koltuk değnekliği yaptı.

değil. Kürt milliyetçi hareket her
platformda, Mecliste, Meclis Komisyonlarında pekala birlikte hareket
etmektedirler. AKP’nin faşist terörüne
karşı olunca mı bunlarla yanyana
gelmiyorsunuz.
Devlet Bahçeli’nin Diyarbakır’da
miting yapmasını sağlayan siz değilmisiniz?
Ancak oligarşiyle uzlaşma politikaları, Kürt milliyetçi hareketin
halkın yanında değil, AKP faşizminin
yanında yer almasına neden olmuştur.
Kürdistan’da bile, birçok ilde Kürt
halkı AKP’nin terörürünü protesto
edip ayaklanmaya destek verirken
BDP iradi olarak kitlesinin sokaklara
çıkmasını engellemeye çalışmıştır.
Hem de Kürt halkına rağmen
bunu yapıyor. Kürdistan’da birçok
ilde de Taksim’e destek eylemleri
yapıldı. Karakollara yüründü halk,
düşmanlarından hesap soruldu.

MHP’lilerin de Taksim’e katılmaları yüz binlerin, milyonların faşizme öfkesinin yanında ayrıntı bile
değilken, bunu bahane ederek halkın
yanında yer almayan BDP, bu net
saflaşmada AKP faşizminin yanında
kalmış ve teşekkürünü de Bülent
Arınç’tan almıştır.
Sokaklarda özgürlük, adalet, eşitlik, kardeşlik sloganları atan on binler
Tayyip Erdoğan tarafından “çapulcular” denilerek aşağılanmaya çalışılıyorken, BDP ‘sürece uygun’ politikalarıyla övgüyü hak etmiş, Bülent
Arınç’ ın MHP ile birlikte tavırlarından kaynaklı teşekkür ettiği ikinci
parti olmuştur.
Binlerce yıldır süren bu savaşta
saflar çok nettir. Bir yanda ezen vardır
bir yanda ezilen. Bir yanda zulüm
vardır, bir yanda direnenler. İşte saflar
bu kadar nettir ve bunun dışında söylenen her şey teslimiyetten, düzenden

yana, beylik ama boş sözlerdir.
Ne demek bu; “İstanbul’da yaşayanlar gazın tadını ilk kez tadıyor,
ama Diyarbakır, Hakkari ve Şırnak’ta
günlerce gaz...” Bu da milliyetçiliğin
başka bir tezahürüdür. Eğer çok gaz
yediyseniz, işkence gördüyseniz bunun ortadan kaldırılması için mücadele edersiniz. Aynı zulme uğrayanlarla dayanışırsınız. Size zulmedenleri,
işkencelerden geçirenleri, gaza kurşuna boğanları destekleyip güçlendirmezsiniz. Milliyetçilik temelinde
bile baksanız, süreç diye diye faşizmi
güçlendirmekte Kürt halkının ne çıkarı var. Hiçbir çıkarı yok. Faşizmden
demokrasi, özgürlük ve barış beklemek ölü gözünden yaş ummaktır.
İşte yaşananlar ortadadır.
Selam olsun, faşizmin topuna,
tankına, copuna, gaz bombasına, kurşunlarına karşın faşizmi çaresizlik
içinde bırakan halkımıza...

HİÇBİR İLERİCİ HALK HAREKETİ İSRAİL’İ SAVUNAMAZ
Demokratik
Özgür Kadın
Hareketi’nin Diyarbakır’da düzenlediği, BDP
ve DTK’nın da
desteklediği 1.
Orta Doğu Kadın Konferansı’nda konuşan Filistin Halk
Kurtuluş Cephesi Politbüro Üyesi Leyla Halid: “Kadınlar
bir araya geldiğinde yer yerinden oynar. Bölgenin haritası
yeniden çiziliyor. Siyonist İsrail’i Filistin topraklarından
yok etmeliyiz. Kadın olarak birleşmeliyiz. Diyarbakır,
kadınlarına ve çocuklarına erkeklerine selam olsun.
Onlar bir tarih yazdılar” dedi. (1.6.2013, Milliyet)
Ardından konuşan Leyla Zana ise, “Filistin’in
devlet olmasını, haklarını özgürce yaşamasını istiyorum.
Ancak İsrail’in yok edilmesini istemiyorum. Bütün
halklar bir arada iç içe yaşamalı, birbirini kabul
etmeli.” dedi. (age) Konuşmanın ardından, Zana’nın
masasına gitmesine izin verilmeyen Leyla Halid, Zana’nın
“Filistin halkının yanında olması gerekiyordu. Ancak
bizim yanımızda yer almadı. Biz her şeye rağmen
İsrail’i istemiyoruz.” diyerek tepki gösterdi.
İsrail, emperyalizm tarafından kurulmuş, korunmuş,
güçlendirilmiş işgalci, katliamcı Amerika’nın Orta Doğu’daki çıkarlanının jandarmasıdır. Emperyalizmin stra-

tejik üssü konumundadır ve Orta Doğu halklarının başbelasıdır. İsrail’in halklar açısından ne anlama geldiği
herkes açısından açıktır. Bugün İsrail’in karşısında yer
almamanın anlamı emperyalizme yamanmaktır. Kürt
milliyetçi hareketinin emperyalizmle uzlaşmasının pratik
sonucu olarak Leyla Zana bu sözleri söylemiştir. Hedeflerine ulaşmak için emperyalistler ve bölge devletleri
arasındaki çelişkilerden faydalanmayı temel politika
olarak belirleyen Kürt milliyetçi hareketi bu doğrultuda
ABD’ye AB’ye defalarca çağrı yapmıştır. Gelinen son
aşamada ise ABD’nin planlarına dahil olunmuş ve anlaşmaya varılmıştır. İsrail savunuculuğu da bu sürece
uygun, İsrail’e mesaj veren, kendi uzlaşmacılıklarını
başka direnen halklara da önererek meşrulaştırmaya çalışan bir düşüncenin sonucudur. Kürt halkı Filistin halkından sonra direnişiyle önemli bir yeri olan halklardan
biridir. İsrail savunuculuğu yapmak halkaların savunmamaktır. Elbette ki, “Bütün halklar bir arada iç içe
yaşamalı, birbirini kabul etmeli.”dir. İsrail’i, ABD’yi,
AB’yi AKP’yi meşrulaştırmak ise, halkların birliğinden
değil, birbirini boğazlamasından yana taraf olmaktır;
bu halkların değil emperyalistlerin çıkarınadır. Bu yüzden
biz, başta İsrail olmak üzere bütün faşist ve emperyalist
devletlerin yıkılmasından yanayız. Çünkü ancak o zaman
Bütün Halklar Bir Arada İç İçe Yaşayabilir. Halkları
bölüp parçalayan ise emperyalizmin silahı milliyetçiliktir.
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Kürt Halkının Kaderi Oligarşiyle Uzlaşmada,
Pazarlıklarda, Tavizlerde Değil
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KCK Yürütme Konseyi Başkanı
Murat Karayılan 31 Mayıs tarihli
Özgür Politika gazetesinde yayınlanan
röportajında “Üzerimize düşen sorumlulukların gereğini önemli oranda
yerine getirdik, getiriyoruz. Yasal ve
anayasal konularla ilgili atılması gereken adımları bekliyoruz”diyerek
“süreç”in değerlendirmesini yapıyor.
Karayılan; “Sorun sadece biz ile
devlet arasındaki bir sorun değil.
Esasen bu sorunun köklü ve kalıcı
çözümü ancak toplumsal uzlaşmayla
mümkün olabilir. Yani toplumsal
güçlerin tümünün dahil olmasıyla
çözülebilinir” diyor.
Birincisi; sorunun tespiti yanlıştır.
İkincisi; çözümü de yanlıştır. Karayılan’ın “çözüm” diye sunduğu
şey, çözümsüzlüğün tam da kendisidir.
Kürt sorunun oligarşiyle uzlaşmakla,
pazarlıklarla, tavizlerle çözülemeyeceğinin göstergesidir.
Birinci noktaya dönersek; Kürt
milliyetçi harekete göre “sorun” nedir? Sorun “Toplumsal uzlaşma”nın
olmaması mı? Kürt sorunu bu mu?
Toplumsal uzlaşma olmadığı için mi
Kürt sorunu çözülmüyor?
Kürt milliyetçi harekete göre devlet ile yani AKP ile Kürt milliyetçi
hareket arasında sorun çözülmüş.
Esas sorun bu “çözüm” için Kürt ve
Türkiye halklarının ikna edilmesi
sorunudur.
Elbette, Kürt sorunu devlet ile
Kürt milliyetçi hareket arasındaki
bir sorun değildir.
Sorun, akan kan da, savaş da değildir. “Akan kan dursun, analar ağlamasın, barış, hemen şimdi” gibi
söylemlerle sorunun adı bile konulmazsa; oradan çözüm beklenemez.
Orada çözüm yoktur. Oligarşiyle uzlaşma ve silahlı mücadelenin tasfiyesine Kürt halkının ikna edilmesi

vardır.
Elbette sorun PKK ile devlet arasındaki bir sorun değildir. PKK; Kürt
sorunun yarattığı bir harekettir. Ve
Kürt sorunun çözme iddiasıyla ortaya
çıkmıştır.
Kürt sorunu; KÜRT HALKININ
KENDİ KADERİNİ TAYİN HAKKINI KULLANMASI SORUNUDUR.
Kürt halkına kendi kaderini tayin
hakkını kullandırmayan ise emperyalizm ve onun işbirlikçisi oligarşik
devlettir.
Kürt sorununu yaratan emperyalistler ve işbirlikçi devlettir. Herkes
bilirki Kürdistan toprakları bizzat
emperyalistler tarafından bilinçli olarak İran, Irak, Suriye ve Türkiye’ye
pay edilmiştir.
Kürt sorunun çözümü de öncelikle, emperyalizme ve işbirlikçi oligarşiye karşı verilecek bağımsızlık
mücadelesindedir. Bu da ancak Türkiye halklarıyla birlikte yürütülecek
devrim mücadelesiyle mümkündür.
Türkiye halklarıyla birlikte gerçekleştirilecek bir devrim olmadan
Kürt sorunun çözümü mümkün değildir.
Nitekim Karayılan’ın “Esasen bu
sorunun köklü ve kalıcı çözümü
ancak toplumsal uzlaşmayla mümkün olabilir” sözleri çözümsüzlüğün
tarifidir.
Kürt sorununun kaynağını, sınıflar
gerçeğini, emperyalizm gerçeğini
yok ediyor Karayılan.
“Toplumsal uzlaşma”dan ne kastediliyor. Kürt sorunu “toplumsal uzlaşma”nın olmaması mıdır? Kürt halkının ulusal haklarını tanımayan toplum mu?
“Toplumsal uzlaşma”dan kastedilen nedir? Ezenlerle ezilenlerin,

sömürenlerle sömürülenlerin, yani
egemenlerle halkın uzlaşması mıdır?
Evet, Karayılan’ın kastettiği, egemenlerle halkın uzlaşmasıdır.
İşte mümkün olmayan budur. Karayılan sınıflar gerçeğini yok ediyor.
Marksizmi, Leninizmi yok ediyor.
Kürt sorunun çözümünü düzen içinde
arıyor. Düzenle uzlaşmakta arıyor.
Oysa kapitalist toplumda sömürenlerle, sömürenler vardır. Ezenlerle,
ezilenler vardır. Yani burjuvazi ile
proletarya vardır. Ve bunlar arasındaki
çelişki uzlaşmazdır.
Kürt milliyetçi hareket uzlaşmaz
iki sınıfı uzlaştırmaya kalkıyor. Yok
sayarak ezenlerle, ezilenleri, sömürenlerle sömürülenleri uzlaştırmaya
kalkışıyor. Bu bilimsel olarak mümkün değildir. Bu bilimsel gerçeği
yok sayıyor Kürt milliyetçi hareket.
Karayılan’ın “toplumsal uzlaşmayla mümkündür” tespiti gerçekçi
değildir. Bilimsel değildir. İdealistçe
bir tespittir. Toplumsal gerçeklik içinde karşılığı olmayan bir tespittir.
Toplumsal uzlaşma nasıl olacak
peki? Ezenlerle ezilenler, sömürenlerle sümürülenler arasındaki uzlaşmayı nasıl gerçekleştireceksiniz peki?
Bu sorunun cevabı yok.
Karayılan düzenleyecekleri konferanslarla toplumun her kesimlerinin
ortaklaştığı daha somut projelerle
toplumu birleştirmekten bahsediyor.
Karayılan ile röportaj yapanlar, “Cemaat de dahil mi buna?” diye soruyor. Karayılan, “Dahil tabi, niye olmasın” diyor.
Olmaz işte, halkın her kesimiyle
Amerikan uşağı Gülenlerin çıkarları
ortak değildir. Tekellerle Kürt halkının
çıkarları ortak değil. Kürt ağalarıyla,
beyleriyle, işbirlikçi tekellerle Kürt
halkının çıkarları ortak değil. Ama

Kürt halkının çıkarlarıyla Türkiye’de
yaşayan diğer tüm halkların çıkarları
ortaktır. Kürt halkının çıkarlarının
uzlaştığı toplumun tek kesimi Türkiye
halklarıdır. Ancak Kürt milliyetçi
hareket çözümü Türkiye halkları ile
ortak mücadelede aramamaktadır.

Kürt Milliyetçi Hareketin
Çözümü Düzenle
Uzlaşmaktır!
Karayılan, “AKP’nin, devletin
çözüme dair bakış açısını ya da projesini net bir biçimde kamuoyuna
sunmamış olmasıdır. Onun için bazı
kesimler acaba neler oluyor diye düşünmekte, bir de karşıt olanlar bundan istifade ederek daha fazla eleştirel
yaklaşmaktadırlar, hatta bunu malzeme yapmaktadırlar diye düşünüyorum.... Halbuki, net ortaya konulsa
bunu malzeme olarak kullananlar
da olmayacak” diyor.
AKP’nin somut bir çözümü yok
diyor Karayılan. Peki sizin çözümünüz ne? Siz açıklayın çözümünüzü.
Çözüm adına söylediğiniz her şey
düzenle uzlaşmaya çıkıyor. Ancak
düzenle uzlaşarak Kürt halkının hiç
bir sonunu çözemezsiniz.

AKP’ye Göre Kürt
Sorunu Terörün
Bitirilmesi Sorunudur!
Karayılan, AKP’nin çözüme dair
projesini somut olarak ortaya koymadığını söylüyor. Ancak bu doğru
değil. Şu anda yürürlükte olan, işleyen
süreç AKP’nin projesidir.
AKP’ye göre KÜRT SORUNU
YOKTUR, TERÖR SORUNU VARDIR!.. SORUNUN ÇÖZÜMÜ DE
TERÖRÜN BİTİRİLMESİDİR!
Terörden kastı ise Kürt milliyetçi
hareketin silahlı mücadelesidir. Silahlı
direniş biterse sorun da kalmaz diyor.
Ve AKP boş durmuyor. Kendi
çözüm projesini hızla hayata geçiriyor.
Kürt milliyetçi hareketin “yeni
Türkiye modeli” halkı oligarşiyle

uzlaşmaya ikna için uydurulan masaldır!
Karayılan’a “yeni Türkiye” söyleminden neyi kastettikleri soruluyor.
Karayılan: “Yeni Türkiye, demokratik,
çoğulcu, eşitlikçi, ve özgürlükçü olmalıdır. Türkiye’nin gerçek anlamda
demokratik bir ülke olması demek,
Kürt sorununun çözümü demektir.
Kürt sorununun çözümü demek, Türkiye’nin demokratikleşmesi, gerçek
anlamda özgürlükçü, demokratik bir
ülke olması demektir” diyor.
Karayılan yine kulağa hoş gelen
ama temeli olmayan “demokratik,
çoğulcu, eşitlikçi, ve özgürlükçü”
gibi kavramları, çözüm diye sıralıyor.
Demokrasi nedir? Çoğulculuk
nedir?
Karayılan düzenin diliyle konuşuyor. Sınıflar üstü, herkes için geçerli
olan bir demokrasi yoktur. İktidarda
kim varsa demokrasi onun için vardır.
Oligarşinin iktidarında oligarşi için
olan demokrasi, halk için faşizmin
maskesidir.
Oligarşi ile uzlaşarak halkı demokrasi beklentisi içine sokmak halkı
aldatmaktır. Ki, Kürt milliyetçi hareketin demokrasiden kastı da halk
için bir demokrasi değildir. Kürt milliyetçi hareket de oligarşi gibi faşizmin iktidarında “demokratikleşme”
vaatleriyle halkı oyalamaktadır.
“Çoğulculuk”tan kastı ise oligarşik düzen içinde Kürt halkının
da kendi kimliğiyle temsil edilmesidir.
Karayılan, “Kürt sorununun çözümüyle başkanlık tartışmalarının
aynı kefeye konulmasına ne diyorsunuz” sorusuna ise; “Bizim tercihimiz bu değildir. Ama Türkiye yeniden
yapılanırken alternatifleri tartışmak
lazım” diyor.
Öncelikle Karayılan’ın söylediği
gibi yeniden yapılanan bir Türkiye
yoktur. Tartışılmak üzere ileri sürülen
bir alternatif de yoktur. “Tartışmak
lazım” dediği alternatif ise yine
AKP’nin başkanlık sistemidir. Kürt
milliyetçi hareketin hiç bir konuda
düzen dışında bir çözümü yoktur.

AKP İktidarına “Güven”
Sorunları Varmış!
“Şimdi güven sorununu aşmak
istiyoruz ama karşı taraftan hiçbir
şey olmayıp da yeni kontrol noktaları,
karakollar, askeri amaçlı baraj ve
benzeri projeler fırsat bu fırsat diye
yapılırsa kaygı oluşur. Sadece Dersim’de 44 tane karakol projesi var.
Şimdi ateşkes var diye karakol inşa
etmeye kalkışıyor. Bu gibi şeyler kaygıları artırıyor” diyor Karayılan.
Niye kaygılanıyorsunuz. AKP’nin
ağzından şimdiye kadar “barış” diye
tek bir kelime çıkmamıştır. AKP’nin
tüm politikaları kendi çözümüne uygundur. AKP’ye göre “çözüm”, “terör”ün bitirilmesidir. Bunun için yaptığı Kürt milliyetçi hareketi silahsızlandırmaktır. Kürt milliyetçi hareket silahsızlandırıldıktan sonra ise,
Kürt halkını bir daha silaha sarılmayacak şekilde karakollarıyla, hapishaneleriyle, askeri ve polisiyle sindirmeye çalışacaklardır. AKP gerillanın sınırdışına çıkmasını fırsat bilerek, hızla Kürdistan’da devletin faşist kurumlarını güçlendiriyor.
Karayılan, AKP politikalarına yedeklenmesinden dolayı soldan gelen
eleştirilere de “sanki biz yelkenleri
indirmişiz, ne olursa olsun barış diyoruz. Hayır. Bu süreci kararlıca
götürmek gerekiyor. Başbakanın gücünün olduğuna inanıyorum, yürütebilir yani” diyor.
Yelkenleri suya indirmediyseniz
ne yapıyorsunuz? AKP’ye güvenden
bahsediyorsunuz.

Kürt Milliyetçi
Hakeketin “Yeni
Türkiye”si Hayaldir!
Gerçek Olan Faşizmdir!
Kürt milliyetçi hareket “demokratik, çoğulcu, eşitlikçi, ve özgürlükçü” Türkiye’nin yeniden inşasından bahsediyor. Oysa Türkiye gerçeklerinin Kürt milliyetçi hareketin
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çizdiği tabloyla ilgisi yoktur.
AKP, iktidara geldiğinden beri
Kürt halkına, Türkiye halklarına,
devrimcilere karşı faşist terörü hiç
eksik olmadı. Bunu uzun uzadıya
anlatmaya gerek yok. Sadece büyük
umutlar bağlanan, “Çözüm süreci”
denilen görüşmelerin başlangıcından
bugüne değin AKP’nin icraatlarına
bakmak yeterlidir.

Ne “Çözüm”ü? AKP,
Halka Savaş Açmıştır!
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Kelimenin gerçek anlamıyla bu
bir savaştır. Özellikle İmralı görüşmelerinden sonra AKP, kendisine
tabi olmayan halkın tüm kesimlerini
sindirmek, teslim almak için savaş
açmıştır.
Kürt milliyetçi hareket AKP ile
uzlaşınca, AKP uzlaşmayı kabul etmeyen devrimci harekete yöneldi.
Devrimci avukatlar, dernekler, kültür
merkezleri, dergi büroları basıldı. 28
ilde devrimci memurlara yönelik
operasyonlar düzenlendi. 185 kişi
gözaltına alındı. 72 kişi tutuklandı.
Halk her gün yeni bir “Şafak Operasyonu”na uyanıyor.
1 Mayıs Alanı emekçi halkımıza
yasaklandı. 1 Mayıs’tan beri AKP
karşıtı tüm eylemlere saldırıldı. Gaz
bombasının maruz kalmadığı neredeyse kimse yok. Halka bütün alanlar
yasaklandı. Ağzını açan “süreci sabote
etmek”le suçlandı.
Sadece şu son bir haftadır yaşananlara bakın. AKP’nin faşist terörüne
karşı bütün Türkiye ayakta. AKP bütün Türkiye’yi gaza boğdu. Üç kişinin
bir araya toplandığı yere gaz bombası
yağdırdı.
Kürt milliyetçi hareket hala “demokratik, çoğulcu, eşitlikçi ve özgürlükçü” Türkiye’nin yeniden inşaasından bahsediyor.
Evet, AKP’ye koltuk değnekliği
yaparak Türkiye’yi yeniden inşa ediyorsunuz. Ancak bu Türkiye “demokratik, çoğulcu, eşitlikçi, ve özgürlükçü” bir Türkiye değil. İnşa
ettiğiniz Türkiye faşist bir Türkiye’dir.

Faşizmin Krizi
Büyüdükçe Halka Karşı
Zulmü Artırmak
Zorundadır
Faşist terörün her geçen gün daha
da tırmanmasını bir çok kesim Başbakan Tayyip Erdoğan’ın kişiliği ile
somutlamaktadır. Bu yanlıştır. Faşizm
oligarşik diktatörlüğün yönetim biçimidir. Oligarşinin krizi büyüdükçe
demokrasicilik oyunun alanı daralır.
Parlamento seçimleri oligarşiye demokrasicilik oyununda nefes borusu
işlevi görür. Üç dönemdir iktidarda
olan AKP ise halkı kandırmak için
tüm kredilerini tüketmiştir. Halkı yönetmek için AKP iktidarının her
geçen gün faşist terörü tırmandırmaktan başka şansı yoktur. Faşist
terörün tırmanmasının nedeni Erdoğan’ın “despot” kişiliği değil, oligarşinin, emperyalizmin yeni sömürgesi olması ve derinleşen krizidir.

Oligarşinin İktidarı Var
Olduğu Sürece Kimse
AKP’den
Demokratikleşme,
Kürt Sorununa Çözüm
Beklemesin!
“Biz üzerimize düşeni yaptık.
Adım atma sırası devlette” diyor
Kürt milliyetçi hareket.
Oligarşi içinde bulunduğu ekonomik ve sosyal krizin içinde hangi
demokratik adımları atabilir. Oligarşi
içinde bulunduğu yönetememe krizi
ile bırakın demokratikleşmeyi faşizmi
daha da tırmandırmak zorundadır.

Kürt Sorunu Düzenle
Uzlaşmakla,
Pazarlıklarla Çözülmez!
Emperyalizmi, kapitalizmin serbest rekabetçi döneminden ayıran
bir özelliği tekelleşme ise, diğer
temel ayırdedici özelliği, sömü rge-

ciliktir. Ve emperyalizmin bu niteliğinde hiçbir değişiklik yoktur.
Emperyalizmin sömü rgeciliği 21.
yü zyılda da, tü m ulusal baskıların
maddi temeli olmaya devam etmektedir. Sömü rgecilerden bir ulusal sorunun çözü mü nü beklemek ise, eşyanın tabiatına aykırıdır.
Ulusal bir sorunun olduğu hemen
her ü lkede, ulusal hareketlerin ortaya
çıkması doğaldır. Bu hareketlerin tarihsel konumunu belirleyen ise, emperyalizmin karşısındaki tavırlarıdır.
Marksist-Leninist teorinin daha yü zyılın başında ortaya koyduğu ve yü zyıl
boyunca da kanıtlandığı gibi, emperyalizm döneminde ulusal sorun,
sadece ulusal boyunduruğa karşı
çıkma gibi özel bir sorun olmaktan
çıkmış ve bütün ulusların, sömürge
ve yeni-sömü rge ü lkelerin emperyalizmden kurtuluş sorunu haline
gelmiştir.
Bunun pratikteki karşılığı, emperyalizmden kurtulmadan, emperyalizmin işbirlikçilerinin iktidarına
son vermeden ulusal sorunun çözü lemeyeceğidir.
Ulusal hareketler, bu anlayışa yakınlaştıkları oranda ilerici bir rol oynamış, mü cadelesini ulusal sorunun
çözü mü doğrultusunda geliştirmiş,
bu anlayıştan uzaklaştıkları ölçü de
ise ilerici, demokrat rollerini oynayamamış, ulusal bağımsızlığa ulaşamamışlardır.
Kapitalizmin, dolayısıyla son tahlilde, emperyalist sistemin dışına çıkamayan milliyetçilik, tam da bu nedenle ulusal soruna çözü m getiremez.
Bağımsız devletlerin kurulduğu,
kısmi özerkliklerin kazanıldığı noktada bile, kapitalizm ve emperyalizm, ulusal baskıyı, inkar ve asimilasyonu, çeşitli biçimlerde yeniden ü retecektir.
Bu tarihsel ve bilimsel olguların
ortaya koyduğu sonuç en net biçimde
şöyle formü le edilebilir:
Milliyetçilik, ulusal sorunu çözemez. Ülkemiz somutunda söylersek; ne Tü rk milliyetçiliğinin, ne de
Kü rt milliyetçiliğinin yaklaşım ve

politikaları ulusal sorunu çözemez.
Öncelikle şu bilinmelidir ki, tarihi
aşama itibariyle, ulusal sorunların
çözü mü , burjuvazinin ideolojik politik
gü ndeminde yoktur. Kü çü k-burjuvazinin ulusal sorunu sahiplenmesi
ise, sonuçta dönü p dolaşıp sistemin
içinde çözü msü zlü ğe mahkum olmaktadır.

lomatik sü reçlerden, hak kırıntılarından sözedenler, bir biçimde egemen sınıf politikalarının icazeti altına
girmişlerdir. Kürt ulusal sorununun
çözümünü, Kürt halkının kurtuluşu
sorunuyla birlikte ele alan bir yaklaşım, zorunlu olarak devrim sonucuna varır. Bu devrim, anti-emperyalist, anti-oligarşik karakterde
bir devrimdir.

Kürt Sorununun
Çözümü Kürt Halkının
Ulusal Sınıfsal
Kurtuluşuyla
Mümkündür!

Anti-emperyalist anti-oligarşik
devrim sü reci:demokratik devrimin
görevlerini ü stlenen ve kesintisiz olarak sosyalist devrime yönelen bir
sü reçtir. Devrimci Halk İktidarı, aynı
zamanda kapitalizmden sosyalizme
geçişin iktidarıdır.

Gü nü mü zde ulusal sorunların
çözü mü , sadece proletaryanın gü ndemidir ve ulusal sorunun çözü mü doğrultusundaki mü cadeleyi, pratikte sadece Marksist-Leninist hareketler sonuca ulaştırabilir.

Mevcut dü zenin bu sosyo-ekonomik yapıya sahip olması ve aynı
zamanda çok uluslu bir devlet olarak
Kü rt halkına karşı baskı uygulaması
ve Kü rt topraklarını ilhak etmiş
olması sonucunda, devrimin demokratik muhtevası dört ana görevden
oluşacaktır:

Marksist-Leninistler olarak biz,
"Kü rt sorununa çözü m" denilince,
bundan Kü rt halkının ulusal ve sınıfsal
kurtuluşu'nu anlıyoruz. "'Çözü m" diyerek karmaşık formü llerden, dip-

1) Emperyalizmi kovmak ve tü m
bağımlılık ilişkilerini tasfiye etmek,
2) Faşizmi yok etmek,

Hikmet Sami Türk, Halkın
Lanetinden ve Adaletinden
Kurtulamayacak
19 Aralık katliamında 28 devrimci tutsağın katledilmesinden sorumlu, devrimci katili Hikmet Sami Türk,
halkın öfkesinden kurtulamayacak... Nereye giderse
gitsin halkın öfkesi, adaleti Hikmet Sami Türk'ün ensesinde
oluyor, olacak.
Son olarak 2 Haziran günü Taksim'de Gezi Parkı yakınlarında, AKM'nin önünde yaya olarak görülen Hikmet
Sami Türk, halk tarafından sloganlarla, taş atılarak
protesto edildi, yuhlandı. Halk, Hikmet Sami Türk'ten
katledilen devrimci tutsakların hesabını sordu. Bunun
üzerine panikleyen Hikmet Sami Türk, koluna giren iki
korumasının yardımıyla taksiye binerek kaçtı.
Yaşanan olay gösteriyor ki, devrimcilerin adalet talebi
halkın içinde yer bulmuştur. Hikmet Sami Türk ve onun
gibi tüm halk düşmanları, halkın içine giremeyecek hale
geleceksiniz... Evinizin duvarlarından başka duvar göremeden, tüm hayatınızı "Ne zaman gelecekler" diye bekleyerek geçireceksiniz. Halk, her yerdedir aklınızdan çıkartmayın. Siz bir avuçsunuz, biz milyonlar!

3) Toprak sorununu çözmek,
4) Ulusal sorunu çözmek.
Bu muhtevasından dolayı, devrimimiz anti-emperyalist, anti-oligarşik
karakterdedir.
Anti-emperyalist, anti-oligarşik
olması, zaten aynı zamanda anti-feodal ve anti-faşist görevleri de içermesi
demektir. İçice geçmiş olan emperyalizm oligarşi blokunun ve onların
faşist yönetimin tasfiyesi, toprak sorununun ve ulusal sorunun çözü mü nü
de kendi içinde taşımaktadır.
Emperyalizmi ve faşizmi yıkan,
toprak sorununu çözü mleyen, ulusların kaderlerini tayin hakkını tanıyan
bu devrim, demokratik bir devrimdir.
Sonuç olarak gerçek bir demokrasi
Kürt milliyetçi hareketin söylediği
gibi oligarşinin iktidarı AKP ile uzlaşarak, işbirliği yaparak değil, oligarşinin iktidarını yıkarak mümkündür.
Kürt sorunu da ancak bu koşullarda gerçek bir çözüm yoluna ulaşacaktır.

Baz İstasyonuna Karşı Halk
Tepkisi
Malatya Merkez Yeniyol’daki Kuyuönü Mezarlığı’nın
önüne Turkcell cep telefonu şirketi tarafından kurulan
baz istasyonu, Paşaköşkü, Zaviye ve Cemal Gürsel
mahallesi halkının yoğun tepkisine yol açtı. Kurulan
baz istasyonunun radyasyon saçarak çevreyi tehdit
ettiğini belirten mahalle halkı her gün eylem yapıyor.
3 Haziran günü yapılan eyleme Halk Cephesi de katıldı.
Gün geçtikçe eyleme katılım artarak devam ediyor.
Sol parti ve kurumların da yoğun katılım gösterdiği
eyleme 2.000’den fazla insan katıldı. Eyleme Halk
Cephesi “Halkız Haklıyız Kazanacağız, Taksim’de
Başlayan Direniş Ateşi Paşaköşkü’nde Yanmaya Devam
Ediyor”, “Mahallemizde
Baz İstasyonu İstemiyoruz” dövizleriyle katıldı.
“Taksime Selam Direnişle Devam” pankartı
açıldı ve mahalle halkı
Taksim direnişini selamladı.
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Avrupa’da
Taksim Gezi Parkı’na polis saldırısı ile başlayan direniş, Türkiye'de olduğu gibi Avrupa’nın birçok kentinde de AKP'ye karşı direnen halk
protestolarla destekleniyor.

İngiltere - Londra
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Londra’nın merkezinde 1 Haziran
günü Trafalgar Square Meydanı’nda
toplanan Halk Cepheliler, AKP'nin
baskılarına karşı direnişe geçen halka destek olmak için bir araya geldiler.
1 Haziran günü Türkiyelilerin yoğun yaşadığı Woodgreen kütüphanesinin önünde her hafta olduğu gibi Yürüyüş dergisi için stant açıldı. Halk
Cephelilerin çağrısıyla biriken halkla birlikte Taksim direnişine destek eylemi gerçekleştirildi. Londra’nın Merkezi Trafalgar Meydanı’na toplu halde gidildi. Seyyar müzik setiyle Grup
Yorum şarkıları ve marşları eşliğinde hep birlikte omuz omuza halaylara duruldu. Zılgıtlar alkışlar eşliğinde direniş sloganları atıldı. Hep birden “Gün Doğdu” ve “Haklıyız Kazanacağız” marşları söylendi.
Alevisi - Sünnisi, Türk’ü - Kürt’ü,
Arabı- Çerkezi ile 2 Haziran günü İngilteri’ni Başbakanlığı önünde yaklaşık 500 kişi hep bir ağızdan Taksim
direnişisi selamlarken, “Yaşasın Halkların Kardeşliği” sloganını haykırdı.

Almanya - Berlin
Berlin'de 31 Mayıs, 1 ve 2 Hazi-

Faşizme Karşı Direnen
Halklar Yenilmez

ran tarihlerinde, Berlin Halk Cepheliler'in de içinde olduğu destek
eylemleri yapıldı. Yaklaşık 100 kişinin bir araya geldiği eylemde
Türkçe ve Almanca yapılan konuşmalarda Taksim direnişine destek çağrıları yapıldı. 1 Haziran
günü yaklaşık 5 bin kişinin katıldığı yürüyüşte, Türkiyeli devrimci kurumların yanı sıra çok sayıda
Alman ve Türkiyeli de yer aldı.
Berlik Halk Cepheliler 2 Haziran günü, THY’de devam eden
greve destek olmak için organize
edilen eyleme katıldılar. Eylemde
THY grevi ve Taksim direnişiyle
ilgili konuşmalar yapıldı.

Berlin

Almanya - Hamburg
Hamburg şehrinde 1 Haziran
günü Sternschanze tramvay durağında bir araya gelen Türkiyeliler
pankartlarını, dövizlerini açarak
sloganlarla direnişi destekleyip
AKP aleyhine sloganlar attılar.
Halk Cepheliler de Halk Cephesi
pankartı arkasında bir araya gelerek kırmızı bayraklarını açtılar.
Yürüyüşe 2 bin civarında Türkiyeli
katıldı.

Almanya - Köln
1 Haziran günü birçok devrimci,
demokrat, yurtsever ve Alevi dernekleri Köln Dom Meydanı’nda bir
miting düzenledi.
“Her Yer Taksim, Her Yer Direniş”
ve “Faşizme Karşı Omuz Omuza”
sloganlarıyla başlayan miting alanına, Halk Cepheliler 35 kişilik kitlesiyle ve “Halkın gücü AKP faşizmini Yenecek” ve “Halk Cephesi” pankartlarıyla girdiler.
Yaklaşık 2 saat süren eyleme 3 bin
kişi katıldı.

Yunanistan
Londra

Londra

Yunanistan Halk Cephesi, Taksim

direnişini selamladıklarını, direnişi
desteklediklerini anlatan bir açıklama
yayınladı. Açıklamada; “Bu halktan
adam olmaz diyenlere rağmen her zaman halkımıza güvendik, halkımız
için mücadele ettik ve ediyoruz
Artık Yeter! Halkımızı, Onurunu
Kazanmaya Çağrıyoruz!
Taleplerimizi Ortaklaştırmalı ve
Almalıyız:
1) Saldırılara ve gözaltılara son.
2) AKP istifa etsin.
3) Halka saldıran, işkence yapan,
yaralayan tüm polisler ve sorumluları
cezalandırılsın.
4) Gaz bombası kimyasal silahtır
yasaklansın.
5) Taksim ve halka yasaklanan

Berlin
tüm alanlardaki yasaklar kaldırılsın.
6) Hasta tutsaklar ve tüm devrimci
tutsaklar serbest bırakılsın.
7) Kentsel Dönüşüm yağma ve talanına son verilsin.
8) Halkın inanç ve değerlerine saldırılmasına aşağılanmaya son verilsin” denildi.

İsviçre - Zürih
1 Haziran günü Zürih'in merkez
tren garında toplan Halk Cephesi
"Her Yer Taksim Her Yer Direniş” yazan dövizleriyle garda yerlerini aldı.
“Faşizme Karşı Omuz Omuza” sloganlarının atılması ile kitle biraraya
toplandı. Eyleme yaklaşık 1500 kişi
katıldı.
Basel, Cenevre, Bern kentlerinde
kendiliğinden çağrılarla Taksim direnişini destekleme eylemleri yapıldı. Halk Cephesi de bu eylemlerde yerini aldı.

Fransa - Paris
1 Haziran günü Paris'te Eyfel Ku-

lesinin karşısındaki Troçadéro
Meydanı’nda protesto Taksim direnişine destek veren halka yönelik polis terörü protesto edildi.Türkiyeli bir çok örgüt ve kuruluşların katıldığı eylemde Halk Cepheliler de yerini aldılar. Türkiye
devletinin baskıcı yüzü halka teşhir edilerek polisin sert müdahalesi, orada bulunanlara anlatıldı.
İkinci eylem ise 2 Haziran günü gerçekleştirildi.

Avusturya - Viyana
1 Haziran günü 2000'e yakın bir
kitlenin katılımıyla direniş selamlandı,
Viyana'daki üniversite öğrencilerinin çağrısıyla gerçekleşen eylem şehir merkezinde bulunan Karlsplatz'ın
yanındaki parkta başladı. Yürüyüş
yapmak üzere saat 17.30'a kadar bekleyişini sürdüren kitle sürekli olarak
çoğaldı. Taksim'deki direnişin coşkusu
adeta binlerce kilometrelik yolları
aşıp Avrupa'nın kalbine de tüm rengi ve çeşitliliğiyle yansıdı.
100'den fazla kitlesiyle yürüyen
Halk Cephesi kortejinde sürekli megafonla sloganlar atıldı ve kitle coşkulu bir şekilde sloganlara katıldı.
Sık sık "Katil AKP Halka Hesap
Verecek", "Katil ABD İşbirlikçi AKP"
sloganları atıldı.

Katledilen 9 İnsanımız İçin
Adalet İstiyoruz
4 Haziran günü Almanya'nın Münich şehrinde NSU davası görüldü. Davaya 8 Haziranda Irkçılığa Karşı Tek Ses Tek Yürük konserini gerçekleştirecek olan Grup Yorum üyeleriyle birlikte
Anadolu Federasyonu ve Anadolu Gençlik üyeleri de katıldı.
Mahkemenin önünde Anadolu Federasyonu, Anadolu Gençlik üyeleri ve Grup Yorum elemanları dışında hiçbir demokratik
kitle örgütü yoktu.
Mahkeme önünde yapılan açıklamada, Davaya ve Irkçılığa karşı yürütülen kampanyaya yönelik bilgilendirme yapıldı. Ardından
Grup Yorum elemanlarından Caner Bozkurt, Grup Yorum adına dava
ve verecekleri konsere ilişkin bir açıklama yaptı.
Daha sonra, hep birlikte “Haklıyız Kazanacağız” ve “Cav Bella” marşları söylendi.

Hollanda - Amsterdam
31 Mayıs ve 1 Haziran günleri
Hollanda`nın Amsterdam şehrinde
Taksim Gezi Parkı direnişine yapılan
saldırılar, protesto edildi.
İlk gün yaklaşık 250 kişinin toplandığı eylemde AKP karşıtı sloganlar
atıldı ve pankartlar açıldı. İkinci gün ise
yüzlerce kişi Amsterdam`da saldırıları protesto etmek için bir araya geldi.
Sık sık “Faşizme Karsı Omuz Omuza”,
“Heryer Taksim Heryer Direniş”, “Tayyip İstifa”, “Hükümet İstifa”, “Halkız
Halkıyız Kazanacağız” sloganları atıldı ve konuşmalar yapıldı.

Bizi Katleden Nazilerden
Hesap Sormak İçin
Güç Olmalı
Örgütlenmeliyiz
25 Mayıs günü katliamın gerçekleştirildi Solingen şehrinde protesto yürüyüşü gerçekleştirildi. Yürüyüşe Alman solundan, Türkiyelilerden
2000'in üzerinde insan katıldı. Yürüyüş boyunca
atılan sloganlarla faşizm ve Naziler lanetlendi. Ve
katliam ve Nazilere karşı her türlü desteği sunan
devletin tutumu kınandı. Yürüyüşün sonunda
platformun davetlisi olarak Türkiye’den gelen
Grup Yorum sahne aldı. Direniş türküleriyle halaylarla cürüyüş canlı bir biçimde sonlandırıldı.
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AVRUPA’dakiBİZ

Emperyalizmin ‘terör’ Listesinde Yer Almaktan
Onur Duyarız, Kabülümüzdür!
Bütün Dünyadaki Direnen Örgütlere Çağrımızdır;
Emperyalizme Karşı Anti-Emperyalist
Halk Cephesini Kuralım!
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Amerika her yıl olduğu gibi bu yılda "2012 yılı Terör Raporu"nu açıkladı.
Raporda, dünyada Amerika'ya
karşı direnen örgütler "terörist" olarak adlandırılmış.
Liste'de Türkiye'den DHKP-C'de
yerini almış bir onur abidesi olarak.
Kimdir bu Amerika? Amerika'dan
büyük bir terörist var mıdır dünyada?
Yoktur!
Arıyorsanız bir terörist tekdir dünyada, eşsiz ve benzersiz. Talancı işgalci olan Avrupa emperyalistlerininde bir farkı yoktur, olmayacaktır
hiç bir zaman.
Dünya halklarının baş düşmanı
Amerika'nın düşmanlarının arasında
yer almaktan onur duyar dünya halkları ve onun direnen örgütleri.
Anadolu Halk Kurtuluş ihtilalini
kuracak olan devrimciler olarak onur
duyar bu listede yer almaktan.
Türkiye halkları da bütün ezilen
dünya halkları da Amerikanın düşman
listesinde yer almaktan onur duyarlar.
Başımız gözümüz üstüne. Asıl o listelerde yer almamak ve o listede iyileşme gösterdi, silah bıraktı diye adlandırılmayı bir onursuzluk olarak
saymalıdır bir devrimci örgüt.
Ezilen katledilen, toprakları işgal
edilen bütün haklar düşmandır Amerikan emperyalizmine. Amerika’ya
düşman olmayan bırakın Marksist Leninist olmayı vatansever ve inançlarını savunan bir örgüt dahi olamaz.
DHKP-C için Marksist - Leninist
ve güçlü bir Amerikan karşıtı bir örgüttür deniliyor. Ayrıca "Örgüte yönelik 2012 yılında polis tarafından
operasyonlar yapıldı, Adalet Bakanlığı’na yönelik eylem hazırlığında

olduğu tahmin edilen 9 kişi tutuklandı" deniliyor ve Türkiye’nin operasyonundan övgüyle bahsediyor.
Amerika hızını alamamış Almanya ve
Fransa'nın terör listesini de kendisi belirlemiş ve DHKP-C bu ülkelerdeki
"terör" örgütü diye adlandırılmış.
Halkın sorunları için gece gündüz çalışan, demokratik faaliyetlerinden
dolayı Almanya'da tutuklanan Şadi
Özbolat da "terörist" olarak bu listede yerini almış. Eminiz ki devrimci
tutsak Şadi Özbolat da bu listede yer
almaktan onur duyacaktır.
Obama Amerikan büyükelçiliğine
yönelik eylemden sonra AKP'yi uyarmış, bu örgütü ciddiye alın demişti.
Amerika’nın terör listeleri korkularının listesidir aynı zamanda.
Lübnan lideri Nasrallah bu listeler için alay ederek, "Ben bu listeleri su gibi içerim" açıklamasını yapmıştı. Sizin listelerinizin hiç bir hükmü yoktur demektir bunun anlamı.
Amerika höt dediğinde, bütün halklar korkacak sanıyorlar, gösteriyorlar
hemen Guantanamo yolunu.
Amerika şunu iyi bilmelidir halk
ve vatan sevgisi olan ve bu uğurda ölmeyi ve öldürmeyi göze almış hiçbir
örgüte işlemez bu açıklamalar. Emperyalizme karşı direnen hiç bir örgüt
ASLA yenilmez, asla teslim olmaz.
Çünkü emperyalizme karşı direnmek başta bir zaferdir zaten. Çünkü
emperyalizmin yok olmaya mahkumdur!
En büyük terörist katil, işgalci,
haydut ve onursuz Amerika’dır. Dolayısıyla en büyük "terörist" de kendisidir. Halk düşmanı listemizin başında yer almaktadır bu yüzden.
Listemizin başında yer alan Amerika’nın suçları kabarıktır.

Amerika;
Onursuz, katil, işgalci, obur, haydut ve beyinsizdir.
Katildir;
1956-59 yılları arasında Küba’da
60.000 kişiyi, ABD’li danışmanların
ve Batista’nın birlikte yürüttüğü operasyonlarda katletti. 1965’te işbirlikçi Suharto, 1 milyon komünist ve ilerici Endonezyalıyı katletti. Aynı yıl
Dominik’e paraşütçülerini indirdi ve
10 bin Dominikliyi katletti. 1975’te
Vietnam’dan kovulduğunda arkasında milyonlarca ölü ve sakat bıraktı.
ABD’nin Vietnam’da halkın üzerine
attığı 638 bin ton bomba, II. Paylaşım
Savaşı sırasında Avrupa ve Afrika’ya
atılan toplam bombaların yarısıdır.
1970-75 yılları arasında Kamboçya ve Laos’ta 1 milyon insanı katlettiler.
1973’te Şili’de CIA’nın düzenlediği darbe ile 30 bin kişi katledildi.
Arjantin’de faşist generallerle
yaptığı işbirliği sonucu 30 bin kişi
“kaybedildi”. 2001’de Afganistan’ı işgal etti ve bugüne kadar onbinlerce
Afganlı katledildi.
2003’e Irak’ı işgal etti.Toplam
1.5 milyon Iraklı işgal boyunca katledildi. Yüzbinlerce kadına tecavüz
edildi, çocukların kolları bacakları kopartıldı.
Son olarak Libya'yı işgal etti,
yüzbinlerce insanı ülkesinden yerinden yurdundan sürgün etti. Yüzbinlerce insan katledildi.
Suriyeyi işgal etmek isteyen ve
şimdiye kadar ölen yüzbinlerce insanın da katilidir.
Suçları sabittir. DÜNYA HALKININ BAŞ DÜŞMANIDIR!
Amerika ve Avrupa terör listele-

rini, kara listelerini meşrulaştırmaya çalışıyor. Dünya halklarının işgalcilere, zulme karşı direnişlerini ve onların örgütlerini
terörist olarak gösteriyor.
Emperyalistlerin bunu meşrulaştırmasına karşı mücadele
etmeliyiz. Emperyalistler direnen halkları ve onların meşru örgütlenmelerini tecrit etmeye çalışıyor. Kara listeler yayınlamasının amacı dünya halklarına gözdağı vermektir. Dünya halklarına
asıl terörist ve haydut olanın emperyalistler ve özellikle de Amerika olduğunu göstermeliyiz.
Emperyalistler dünya halklarına karşı savaş söz konusu olunca bir araya geliyor ve katliamlar,
işgaller yapıyor.
Libya'nın işgali için hepsi bir
araya gelmiş ve Libya'yı talan etmişlerdi. Şimdi aynısını Suriye
topraklarında yapmak istiyorlar.
Onlar nasıl işgalleri ve katliamları için bir araya geliyorsa, bütün dünyadaki anti-emperyalistler
de bir araya gelmeli ve mücadele etmelidir.
İşgal ve katliam emperyalizmin can damarıdır. İşte bu can damarı kesip atmalıyız. Bunu başarmanın tek yolu emperyalizme
karşı savaşmaktan ve birlik olmaktan geçiyor. Buna karşı mücadele etmek ve emperyalistleri
dünya üzerinden yok etmek için
anti-emperyalist bir cephe yaratmalıyız.
Amerika'nın ve diğer emperyalistlerin işgal, katliam, haydutluğunun karşısında mücadele
eden, dünyanın bütün anti-emperyalistlerine çağrımız; Ortak
düşmanımız Amerika’dır.
Bütün anti-emperyalistler tarafında net olmalıdır. İki sınıf
var; ezenler ve ezilenler. EMPERYALİZMİN OLDUĞU TARAF bataklıktır, yok olursun çürürsün.
BİRLEŞELİM, SAVAŞALIM,
KAZANALIM!

Faşist Türkiye Devleti İle İşbirliği
Yapan Yunan Devleti Bir Devrimciyi
Daha Sokak Ortasından Kaçırdı!
30 Mayıs akşamı Yunanistan'ın Atina şehrinde sokak ortasından bir devrimci
daha kaçırıldı. Yunanistan devleti siyasi ve ekonomik çıkarları gereği Türkiye ile
girdiği anlaşmalar sonucunda Türkiyeli devrimcilere karşı, Türkiye faşizminin istekleri doğrultusunda kaçırma ve tutuklama terörüne başlamıştır.

Yunan Devleti Hesap Vermelidir: Bulut Yayla Ne
Karşılığında Türkiye Faşizmine Servis Edildi?
Türkiye faşizmine karşı bağımsızlık ve demokrasi için mücadele eden Bulut Yayla, pek çok defa Türkiye tarafından afişe edilmiş ve hedef gösterilmişti. 30 Mayıs
günü Atina’da yol ortasından kaçırıldı ve Türkiye faşizmine teslim edildiği ortaya çıktı.
ABD, Türkiye ve Yunan hükümetlerinin işbirliği sonucunda bir süredir Türkiyeli politik mültecilere yönelik süren baskılar yeni bir boyut kazandı. Ev ve iş yeri
baskınları, gözaltılar, tutuklamalar ve iade davalarının yanına, şimdi de kaçırılıp
işkenceyle iade edilme eklendi.
Yunan polisi, Bulut Yayla’yı kaçırdığını kabul etmedi. Ertesi gün görgü tanıkları, kaçıran arabanın plakasını ve kaçırılma şeklini internette yayınladılar. Kaçırılma anında orada bir polis ekibinin bulunduğunu ve polise ayrıca plakayı verdiklerini
duyurdular.
31 Mayıs’ta Atina polis müdürü; milletvekilleri ve avukatlara yaptığı açıklamada
aracın polise ait olduğunu kabul etti. Ancak gözaltına aldıklarını kabul etmedi. Bulut Yayla’nın nerede olduğunu söylemedi.
1 Haziran’da emniyet müdürü; milletvekilleri ve DKÖ temsilcilerinden oluşan
heyete aynı yalanı tekrarladı. Türkiye’de olduğunun ortaya çıkmasının ardından,
emniyet müdürü yine Bulut Yayla’yı kaçıranların kendileri olmadığını, olayla hiçbir ilişkileri olmadığını söyleyerek reddetmeye devam etti.
Yayla, 1 Haziran günü öğleden sonra İstanbul Emniyeti’nde avukatıyla görüşebilmiş ve yaşadıklarını anlatmıştır.
Yunanistan devleti açıklamalıdır, Türkiyeli devrimcileri Türkiye faşizmine neyin karşılığında, kaça sattınız?
Neden, faşizme karşı mücadele eden devrimcileri baskı altında tutuyorsunuz?
Türkiyeli devrimcilere yaptığınız bu işkenceler ve baskılar hangi anlaşmalar sonucu?
Halk Cepheli Bulut Yayla’nın, Yunanistan, MİT, CIA işbirliği ile Türkiye’ye iade
edildiği ortaya çıkması üzerine sol örgütler, partiler, DKÖ’ler ve sendikaların katılımıyla 1 Haziran günü bir eylem yapıldı.
Yapılan eylemde, “Şu andan itibaren Türkiyeli devrimcilerin başına gelecek her
şeyden Yunan hükümeti sorumlu olacaktır" vurgusu yapıldı. 70 kişinin katıldığı eylem yapılacak eylemlerin duyurusunun yapılmasıyla bitirildi.

Bulut Yayla Derhal Yunanistan’a Geri Gönderilmelidir
4 Haziran günü İngiltere'nin Yunanistan Elçiliği önünde Yunanistan’dan kaçırılarak Türkiye’ye iade edilen Bulut Yayla için bir protesto gösterisi yapıldı. Türkçe ve İngilizce, "Bulut Yayla Yalnız Değildir!", "Faşist Türkiye Devletiyle İşbirliğine Son!" sloganları atıldı.
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Bağımsızlık Demokrasi Sosyalizm Mücadelesinde

Yitirdiklerimiz
15 Haziran - 21 Haziran
1956 Dersim doğumludur. 1977-78ʼde
Devrimci Solʼa duyduğu sempatiyle başladı mücadelesi. Adli bir olaydan 1974-1983 arası hapiste yattı. 1987ʼde örgütlü ilişkiler içinde yer
aldı. Devrimci yaşamında, Zeytinburnu Halkevi yöneticiliğinden Malatya dağlarında gerilla olmaya kadar birçok alanda görevler üstlendi.
Veli GÜNEŞ
16 Haziran 2001 tarihinde, büyük direnişte sürdürdüğü ölüm orucunun 240. gününde, şehit düştü.
1974 Sivas doğumludur. 1996ʼda Ankaraʼda gençliğin mücadelesine katıldı. Tokat
Bölgesiʼnde Benli Yaylası yakınlarında Karadeniz Recai Dinçel Silahlı Propaganda Birliği'ne bağlı bir grup gerillayla oligarşinin askeri güçleri arasında 22 Haziran 2004ʼte çıHasan Hüseyin
kan çatışmada şehit düştü.
BOYRAZ
Hasan Hüseyin, 1996'da Ankara'da gençlik örgütlenmesi içinde katıldı mücadeleye. AYÖ-DER Komitesiʼnde yer aldı, daha sonra Ege TÖDEF sorumluluğunu üstlendi. Ne defalarca geçtiği işkenceler, ne ağabeyi Haydar Boyrazʼın katledilmesi onu yıldıramadı.

Mehmet Ali
KARASOY

1958 doğumludur. Malatyaʼda anti-faşist
mücadelenin ön saflarındaydı. Polis tarafından 15 Haziran 1980ʼde işkencede katledildi. O sır vermek yerine, canını vermeyi yeğledi. Ciddi, çalışkan, örgütleyici niteliğiyle mücadele içerisinde önemli sorumluluklar almıştı.

Anıları Mirasımız
Onların Kaleminden: Veli Güneş
Aşağıdaki metin, kendisi de geleneklerini yaşatan bir
Alevi olan Veli Güneş'in, ölüm orucuna başladıktan bir
süre sonra kaleme aldığı, Alevi halkına seslenişidir.
"Merhaba,
Ölüm orucu savaşçısıyım. İsmim Veli Güneş.
Siz Alevi halkına seslenmek istiyorum.
Senelerden beri katlediliyorsunuz. Geleneklerinizden,
kültürünüzden soyundurulmak isteniyorsunuz. Amacınız
ortakça bir düzen kurmak. Bunu size çok görüyorlar. Bu
yüzden katledildiniz. Çünkü siz Şeyh Bedreddinlerʼin, Pir
Sultanlarʼın torunlarıydınız. Onlar boyun eğmedi. Size boyun eğdirmek istediler. Eğmediniz. Ama bu sefer Susurluk
düzeni Alevi, Sünni, Kürt, Laz çatışması yaratarak sizleri birbirinize kırdırmak istedi. Çorum'da katletti. Maraş'ta
katletti.
Sivas'ta katletti, yetmedi. Daha halende o katliamlar
sürüyor. Sizi kişiliksizleştirmek, onursuz yapmak, geleneklerinizi, kültürlerinizi devam ettirmemek istiyor. Bugün

“Payımıza, emperyalizm çağında
bağımsızlık demokrasi ve sosyalizm
mücadelesinde, emperyalizme karşı
mücadele etmek düştü. Kabulümüzdür.”
Bekir Baturu-Hüseyin Çukurluöz
Ölüm Orucu direnişçisiydiler.
27 yıllık devrimci 42 yaşındaki Çukurluözʼle, 36 yaşındaki
11 yıllık devrimci Baturu, 22 Haziran 2004ʼte, Sincan F Tipiʼnin
bir hücresinde, elele, aynı ateş
Hüseyin
Bekir BATURU çemberinin içinde, bedenlerini tutuşturarak şehit düştüler. ÇuÇUKURLUÖZ
kurluöz, feda eylemini gerçekleştirdikleri gün,
22 Haziranʼda şehit düşerken, Baturu bir gün sonra şehit düştü.
Hüseyin Çukurluöz, Çorum'un Sungurlu Kazasıʼnın
Çukurlu Köyü'nde doğdu. 13 yaşındayken çalışmak için Ankara'ya geldi. 1978 başında Bedii Cengiz'le tanışarak mücadeleye katıldı. 1980 Nisanʼında tutsak düştü ve 11 yıl hapishanelerde kaldı. Tahliyesinden sonra Gebze'de faaliyet yürütürken yeniden tutuklandı. 1996 Ölüm Orucuʼnda Birinci
Ölüm Orucu Ekibiʼnde yer aldı. 19 Aralık 2000 katliamında
ağır yaralandı. 20 Ekim 2003' te 10. Ölüm Orucu Ekibiʼnde
yer alarak direnişin bayrağını omuzladı.
Bekir Baturu, 1968 Gaziantep doğumludur. Öfkeliydi düzene ama 20 yaşına kadar politik bir bilince dönüşmedi bu
düşünceleri. '93 yılında Kastamonu gençlik örgütlenmesinde yer aldı. Faşist saldırılarda yaralandı, polis işkencelerinden geçirildi, tutsaklık yaşadı. '94ʼte Batı Karadeniz'de öğrenci gençliğin örgütlenmesinde görevlendirildi. '97 Kasımında
tutuklandı. 19 Aralık 2000 katliamında Bartınʼda daha sonra şehit düşecek yoldaşlarıyla omuz omuza direndi. Onlardan öğrenerek devrimciliğini büyüttü. Büyüyen inancı ve kararlılığıyla alnına kızıl bandı taktı. Tecrite karşı direnişte ölümsüzleşti.
ise bizleri F Tiplerine koyarak sizleri tamamen teslim almak istiyor. Çünkü, siz devrimcileri çok iyi tanıyorsunuz.
Hep içinizdeydik. Yanıbaşınızdaydık. Kendi oğullarınızdan, kızlarınızdan bizi ayırmıyordunuz. Çünkü biz sizin
için savaşıyorduk. Bugünse çeşitli sahtekarlar çıkarak,
bu sahtekarlar düzene hizmet ederek, sizi oyalamak istiyor. Ama çoğumuz buna inanıyoruz ki bu sahtekarların,
gerçek yüzlerini görüyorsunuz. Bir kısmınız sahtekarların, üçkağıtçıların, rant kavgası yapanların, peşinden gidiyorsunuz. Evlatlarınız katlediliyor, sessiz kalıyorsunuz.
Peki Pir Sultanlar döneminde böyle miydi? Değildi.
Şeyh Bedreddinler döneminde böyle miydi? Değildi.
Çünkü müritleri şaha kalkmıştı. Hepsi saflarda, hepsi seve seve ölüme gitmişlerdi. (...) Biz devrimciler, Alevisi, Sünnisi, Kürdü, Lazı, Çerkezi, yani anlayacağınız
gibi bütün halklarımız için ölüme gidiyoruz. Çünkü bütün
halklarımız bu F Tipi hücrelerde teslim alınmaya çalışılıyor. Biz de bu halklarımız için, bantlarımızı takarak seve
seve ölüme gidiyoruz... Ama ne yazık ki siz hâlâ oturduğunuz yerde duruyorsunuz... Kavga başlamıştır. Bundan sonra bütün sokaklar yakılmalı, bu düzenin altı üstüne getirilmelidir. Çünkü bu kavga sizin kavganız. Direnişimizin coşkusuyla sizi selamlıyorum Alevi halkımız."

Alp ASLAN

Songül ERKUŞ

Dersim İbrahim Erdoğan Kır Silahlı
Propaganda Birliğiʼne bağlı üç savaşçı, 15
Haziran 1998ʼde Dersim Hozat Ardıç
Köyü çıkışında oligarşinin askeri güçleriyle
girdikleri çatışmada teslim olmama geleneğine bir halka daha ekleyerek uzun
Dursun ÇAKIR süren çatışmadan sonra ölümsüzleştiler.
Alp ASLAN, 1969 Muş doğumludur.
Ankaraʼda Dev-Genç içinde mücadeleye katıldı. Ankara
ve İstanbulʼda mahalli alanda görevler üstlendikten sonra, Ekim 1997ʼde gerillaya katıldı.
Dursun ÇAKIR, 1970 Malatya Doğanşehir doğumludur. 1989ʼda İstanbulʼda Dev-Gençʼlilerle tanıştı. Uzun süre gençlik alanında görevler üstlendi.
1995ʼte SPBʼlere, 1997ʼde Malatya dağlarında gerilla-

ya katıldı.
Songül ERKUŞ, 1977 Malatya Akçadağ Gürkaynak Köyü doğumludur. 14-15 yaşlarında devrimci hareketi tanıdı. Kuryelikten Kürecik Lisesi sorumluluğuna kadar çeşitli görevler üstlendi. 1997 Ağustosʼunda gerillaya katıldı.
1977 Dersim doğumludur. Henüz 15 yaşındayken
Dersim Kır Gerilla Birliğiʼne katıldı. Daha sonra İstanbul şehir birliklerinde yer aldı. 22 Haziran 1996ʼda hapishanelerde yoldaşlarına uygulanan baskıların hesabını sormak için DYP İstanbul Kağıthane ilçe binasına
eylem düzenlendiler. Eylemden sonra çatışma çıktı. AdaAdalet YILDIRIM let kendini feda ederek diğer yoldaşlarının geri çekilmesini
sağladı ve çatışarak şehit düştü. Şehit düştüğünde 19'unda komutan yardımcısıydı.
1959 Malatya
doğumludur. Adana ve çevresindeki mücadeleye
önderlik etti. Adanaʼda sol içi bir
Mehmet BÜÇKÜN sorunu çözmek
isterken kendine
“Devrimci Kurtuluşçu” diyen biri
tarafından 19 Haziran 1979ʼda öldürüldü. Mehmet, bölgenin yönetici kadrolarından biriydi.
Kenan
Aydemirʼin
cenaze töreni sırasında, jandarmanın
cenazeye
İlhami ÇAVUŞOĞLU
katılanlara
açtığı ateş sonucu 21 Haziran 1979ʼda şehit oldu.

Clara ZETKİN

1964 Dersim Pülümür
doğumludur.
1988ʼde harekete sempati duymaya başladı.
1989 yılında yurtdışına
Düzgün AKSAKAL çıktı. 1991ʼden itibaren
aktif bir şekilde mücadelede yerini aldı. 15 Haziran 1993ʼte
Parisʼte, faşist mafyacı iki kişi tarafından katledildi.

1961 doğumludur. Devrimci Sol savaşçılarındandı. Kocamustafapaşa MHP
binasının yakılması eylemi
sırasında ağır yaralandı.
Kenan AYDEMİR Kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak 20 Haziran
1979ʼda şehit düştü.

5 Temmuz 1857ʼde bir köy öğretmenin kızı olarak
dünyaya geldi. Gençlik yıllarında sosyalist düşüncelerle
tanıştı. Almanyaʼda mücadelenin en zorlu dönemlerinde
mücadeleye büyük katkılar sundu. 1889ʼdaki 2. Enternasyonalʼin hazırlanmasına katıldı. Spartakistlerin kurulmasına önderlik etti. 20 Haziran 1933ʼte aramızdan
ayrıldı.

BURSA’DA İŞÇİ
PİKNİĞİ YAPILDI
2 Haziran günü , DEVRİMCİ İŞÇİ HAREKETİ Bursa’nın Gemlik İlçesi’nin Yeniköy
Piknik Alanı’nda, Bursa ilçelerindeki işçilerle
birlikte bir piknik düzenledi.
35 kişinin katıldığı piknikte çay ve öğle
yemeği hazırlıkları arasında sohbetler başladı,
işçiler ve aileleri tanıştı. Öğle yemeğinin yenmesinin arkasından DİH adına bir konuşma
yapıldı. Daha sonra Grup YARIN sahne aldı.
Türkü ve marşlar birlikte söylenerek halaylar
çekildi.
İşçilerle son süreçte gelişen eylemler ve
Devrimci İşçi Hareketi’nin nasıl bir mücadele
çizgisi olduğu anlatıldı. Bursa’nın çeşitli
fabrikalarında yaşanan süreçler ve sendikanın
olduğu ya da olmadığı yerlerde örgütlenmenin
araçları, işçi komiteleri, işçi meclisler anlatıldı.
Sohbet sırasında bastıran yağmurun geçmesi
beklendi. Ancak yerlerin çamur olması ve yağmurun kesmemesi sonucu piknik saat 17.00
civarı bitirildi.

Bursa’da Film
Gösterimleri Devam
Ediyor
Bursa’da, Teleferik’te Halk Cephesi’nin
her hafta Cumartesi günleri akşam saat 20.00
da yaptığı film gösterimine 1 Haziran günü
devam edildi. Halk Cepheliler film için
hazırlıkları mahallenin çocuklarıyla beraber
yaptılar. Animasyon filminin gösterimine 30
kişi katıldı.

KULAĞIMIZA
KÜPE OLSUN
Atasözü
“Adam Adama Gerek Olmasa,
Her Biri Bir Dağ Başında
Olurdu”
İhtiyaçlarımızı tek başımıza karşılayamayız.
Bu nedenle insanlarla bir arada yaşamak ve
birbirimize yardım etmek zorundayız.

Özlü Söz
Sabır, önceleri insana zehir gibi görünür,
fakat bunu huy edinirsen bal olur.
Sadi Şirazi

Deyimler
“Alnı Açık Yüzü Ak Olmak”
Utanılacak, gizli saklı hiçbir şey yapmamak. Her konuda açık olmak.

Şiir
Yağmur çiseliyor,
korkarak
yavaş sesle
bir ihanet konuşması gibi.
Yağmur çiseliyor,
beyaz ve çıplak mürted ayaklarının
ıslak ve karanlık toprağın üstünde
koşması gibi.
Yağmur çiseliyor,
Serezin esnaf çarşısında,
bir bakırcı dükkânının karşısında
Bedreddinim bir ağaca asılı.
Yağmur çiseliyor.
Gecenin geç ve yıldızsız bir saatidir.
Ve yağmurda ıslanan
yapraksız bir dalda sallanan şeyhimin
çırılçıplak etidir.
Yağmur çiseliyor.
Serez çarşısı dilsiz,
Serez çarşısı kör.
Havada konuşmamanın, görmemenin
kahrolası hüznü
Ve Serez çarşısı kapatmış elleriyle
yüzünü.
Nazım Hikmet

Kıssadan Hisse
Dostluk, dürüstlük, kolektivizm, insancıllık, bunlar bizim yoldaşlarımızdır.
Cesaret ve kahramanlığın eğitimi, devrime fedakarca bağlılık ve düşmana karşı nefret duymak bunlar bizim yasalarımızdır. Silahlanmış bir düşman, vatanımızda ölüm ve imhadan başka bir şey bulamaycaktır. Silahını indiren ve savaşmayı bırakan bir kapitalist ordu askeri, artık bir düşman değildir.
Kendisinin beynini temizlemesine ve silahını kendi zalimlerine yöneltmesine yardım ederiz. Ancak, elinde silahla gelen düşman için, nefretimiz hiçbir
sınır tanımaz. Savaşçının, silahlı mücadelede bir tek amacı vardır: Düşmanı
yok etmek. Anavatan için duyulan sevgi düşman için duyulan nefretle birlikte
daha da artar. Ancak bu tür sevgi bizi zafere götürür. Ve nefret etmek için halk,
düşmanı tanımalıdır. Onun alçaklığını, gaddarlığını bilmelidir.
(Selam Yaşam Ateşi)

