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AKP, ‘Demokrasi’ Diye Faşizmi Halka Yutturmaya Çalışıyor!
Artık Halkımız AKP’nin Yalanlarını Yutmuyor!
Halkımız Faşizme Karşı Ayaklandı!

Ekmek, Özgürlük, Adalet İçin
Halk Anayasası İstiyor!
Halkımız, AKP’nin demokrasi
diye yutturmaya çalıştığı faşist terörünü artık yutmuyor. AKP’nin
faşist terörüne Türkiye çapında
ayaklanmayla cevap verdi.
İki haftadır bir milyonu aşkın
insanımız geceli gündüzlü polisin
TOMA’larına, gaz bombalarına,
coplarına karşı direniyor, faşist terörüne boyun eğmiyor.

Halkımız!
AKP Faşizmi, Terörle,
Yalanlarla, Demagojilerle
Saldırmaya, Halkı
Aşağılamaya, Tehditler
Savurmaya Devam Ediyor
Çünkü AKP faşizmi, yalan ve demagoji olmadan halkı yönetemez.
Kimse AKP’den demokrasi beklemesin. Faşizmin olduğu yerde demokrasi olmaz.
Neden?
Çünkü; AKP iktidarının yönetememe krizi halkı başka türlü yönetmeye olanak tanımaz. Onun için demokrasi hayalleri kurmayalım. AKP
faşist terörü tırmandırmak zorundadır.
İki haftadır yaşadıklarımız bunun en somut göstergesidir.

AKP Tam Bir İkiyüzlülükle
Halkın Direneşini Bölmeye
Çalışıyor!
Polis İstanbul Taksim Gezi Parkı’nın dışında yapılan tüm eylemlere TOMA’larla, gaz bombalarıyla,
coplarla, ellerinde çivili sopalar taşı-

yan özel, sivil polis timleriyle pervasızca saldırıyor.
Sokak sokak 35 saat süren direnişimiz sonucunda AKP, Taksim’den
polislerini çekti. Burjuva medya aracılığıyla Gezi Parkı’ndan gösterdiği
görüntülerle demokrasi yalanlarına
devam ediyor. Bazı AKP’liler, Gezi
parkındakilere ilk günkü saldırıdan
dolayı “özür” dileyerek halkı kandırıyor. Biz özür değil adalet istiyoruz. Taleplerimiz çok somut.
Milyonlarca insanımız AKP’nin
faşist terörüne karşı somut talepleri
için ayaklandı.
AKP ne yapıyor?
Faşist teröre karşı ayaklanan milyonların taleplerini “çevre sorunu”na
indirgiyor.
Hayır, milyonlarca insanımızın
ekmek, adalet, özgürlük sorunu vardır, yalanlarla halkın ekmek, adalet,
özgürlük talebinin üstünü örtüyor.
Tüm halkımızı aptal yerine koymaya, aşağılamaya, devam ediyor.
Çevreyi, doğayı katlediyor, sözde
özürlerle, “biz de çevreciyiz” diyor.
Gezi Parkı’nı kazmaktan vaz mı
geçti?
Hayır, “AVM yapmayacağız, Topçu Kışlası yapacağız” diyor.
Gezi Parkı AKP’nin çevre ve
doğa katliamlarında sadece bir semboldür. AKP tüm ülkede ormanlarımızı, nehirlerimizi, derelerimizi, madenlerimizi emperyalist tekellere peşkeş çekerek katlediyor.
Başbakan Erdoğan “Çevrecinin
daniskası benim, şu kadar milyar ağaç

diktik” diyor. Tabi, kimse soramıyor
AKP’ye; Nereye diktiniz o ağaçları?
Halkı aptal yerine koyuyorlar.
Açıkça yalan söylüyorlar.
Halkı, “çapulcu” diyerek aşağılamaya devam ediyorlar.
Halkın hiçbir talebini dikkate almıyorlar.
Direnen halkı “marjinaller”, “provokatörler” diye bölmeye çalışıyorlar.
Devrimcilere “provokatörler” diyerek halkla arasına duvar örmeye çalışıyorlar.
Halka gaz bombalarıyla, coplarla,
TOMA’larla, çivili sopalarla saldıran
AKP’nin faşist polisidir. AKP faşizmine karşı direnen milyonlarca insanımızı provokatör ilan ediyor.
Halkı provokatör ilan ederse faşist
teröne meşruluk kazandıracak.
Faşizme karşı direnmek meşrudur. Provokatör AKP’dir.
Hitler faşizmi katletmek için gaz
odaları kurdu. AKP faşizmi, tüm
Türkiye’yi gaz odasına çevirdi.
Şehirlerimizde, mahallelerimizde halkın üzerinde gaz bulutları dolaşıyor.
Şu ana kadar üç insanımız katledildi. Onlarca insanımız, polisin nişan
alarak ateş etmesi sonucunda, gaz fişeklerinden gözlerini kaybetti. Onlarcası başından aldığı yaralarla komalık oldu. Eli çivili sivil polis timlerinin saldırısı sonucunda, insanlarımız öldürülesiye dövüldü. Hastane
kayıtlarına göre 5 binin üzerinde insanımız yaralandı. Üç binin üzerinde
insanımız gözaltına alındı. Her gün bu

saldırılar devam ediyor.
Peki AKP ne yapıyor?
Taksim Gezi Parkı’nda
“yoga” yapanları göstererek
“aman provokasyona gelmeyin” diyor. “Provokatörlerle
aranıza mesafe koyun” diyor.
“Barışçıl göstererilerinizi selamlıyoruz” diye, insanlarımızı katledenler, ikiyüzlüce
“Twitt” atıyorlar.

Halkımız!
AKP, İkiyüzlü
Politikalarıyla Bizi Bölmeye
Çalışıyor
Artık AKP’nin Oyunlarına
Kanmayalım!
Bir tarafta özürler, diğer tarafta saldırılar.
İyi Polis, Kötü Polis, faşizmin en
iyi bildiği iştir.
İstanbul Büyük Şehir Belediye
Başkanı Kadir Topbaş, Başbakan
Yardımcısı Bülent Arınç, İstanbul
Valisi Hüseyin Avni Mutlu özür üstüne özür diliyor. Aynı günlerde İzmir’de, Ankara’da, Adana’da internetten mesaj atarak halkı isyana teşvik ettiler diye AKP’nin polisleri
baskınlar düzenliyor.
İşte faşizm budur.
Bir tarafta halka karşı her türlü terör saldırısı yapılırken diğer taraftan
demokrasicilik oyunlarıyla, yalanlarla, demagojilerle taleplerimiz çarpıtılıyor.
Halkımızın açlığı, yoksulluğu
gündemde yok. İşsizlik gündemde
yok. Bugün parasız eğitim istediği için
yüzlerce öğrenci hapishanelere dolduruldu.
AKP’nin köleleştirme yasalarına
karşı çıktığı için, demokratik yasal,
sendikal haklarını kullandığı için
yüzlerce devrimci memur hapishanelere dolduruldu.
Hapishanelerde hasta tutsakların
tedavilerini engelleyerek katlediyor.
Alanlar halkımza yasaklandı.
Hala yasaklı alanların açıldığına
yönelik bir açıklaması var mı

AKP’nin? Hayır!
Kentsel Dönüşüm adı altında milyonlarca insanımız şehir dışına sürülecek. Oturduğumuz mahallelerimiz
emperyalist ve işbirlikçi tekellere
peşkeş çekiliyor. AKP düzeni tam bir
yağma ve talan düzeni. İşte Taksim’in halka kapatılması ve Gezi
Parkı’na yapılan “yayalaştırma projesi” halkın şehir merkezlerinden sürüldüğü bu yağma ve talanın parçasıdır.
AKP, yağma ve talandan vaz mı
geçti? Hayır!
Her gün “şafak operasyonları”
adı altında mahallelerimiz binlerce polisle basılıp halkın yatak odalarına kadar girip insanlarımız teşhir ediliyor.
Aşağılanıyor.
AKP, halkımızı aşağılamaktan
vaz mı geçiti? Hayır!
Alevi halkımızın inançları, değerleri yok sayılıyor. Alevi çocuklarına zorunlu din dersi dayatılıyor.
Asimilasyon politikalarıyla Alevilik
tamamen yok edilmek istendiği gibi
her fırsatta aşağılanıyor. 40 bin Aleviyi katleden Yavuz Sultan Selim’in
adı, Alevi halkımızdan da kesilecek
olan vergilerle yapılacak, 3. boğaz
köprüsüne veriliyor.
Peki, AKP Alevi halkımıza saldırmaktan, aşağılamaktan, inançlarını
yok saymaktan vaz mı geçti? Hayır!
Bütün bunları yok mu sayacağız?
Hayır!
Artık faşizme boyun eğmiyoruz.
Artık AKP’nin yalanlarına kanmıyoruz. Artık AKP’nin polisinden, copundan, gaz bombalarından, TOMA’larından korkmuyoruz. AKP’nin
tüm tehdit ve saldırılarına rağmen,
hergün milyonlar olup alanları dol-

duruyoruz.
Halkımız!
AKP, halkın gücünü gördü. Sadece
AKP de değil, tüm
dünya bizim gücümüzü gördü. Birleşen
halkın gücünün önünde hiçbir güç duramaz. AKP’nin kuyruğu dik tutmaya çalıştığına bakmayın. AKP on yıllık iktidarı boyunca ilk kez temellerinden
sarsıldı. İlk kez halkın gerçek gücüyle
karşı karşıya kaldı.
Halkımız!
Kendimize güvenmeliyiz.
Halkın gücüne güvenmeliyiz. Tüm
dünya halkları bugünlerde halkımızın
onurlu direnişinden umut alıyor. Tüm
dünya haklarının yüreği Taksim’de ve
tüm Türkiye’de direnen halkımızla
birlikte atıyor.
Tüm Türkiye’de milyonlarca insanımız günlerdir faşizmin tüm saldırılarına rağmen onurluca direniyor. Faşizme meydan okuyor.
Halkımızın bir sözü var: “Osmanlı da oyun çoktur.”
Osmanlı’nın torunları AKP’lilerde de oyun çok. AKP, emrindeki
tüm medya ile direnişimizi bölmeye
çalışıyor. Milyonlarca insanı birleştiren faşizmin terörüdür. AKP’yi temelinden sarsan bizim birliğimizdir.
Faşizme karşı birliğimizin bölünmesine izin vermeyelim.
Halkımız! İşçiler, memurlar, aydınlar, sanatçılar, meslek örgütleri,
sendikalar, dernekler, çevreciler,
taraftar grupları, Alevi, Sünni tüm
inanç ve mezheplerden, Kürt, Türk,
Çerkez, Laz, Gürcü tüm milliyetlerden halkımız!
Faşizmle uzlaşılmaz! Faşizmle
uzlaşmak ölümdür.
Faşizme karşı direnmek meşrudur.
Çünkü faşizm tüm halk kesimilerinin düşmanıdır.
Faşizm demokrasinin düşmanıdır.
Faşizmle yönetilen bir ülkede hiç
bir hakkın kalıcılığı yoktur.

Faşizme Karşı
Birleşelim
Savaşalım
AKP halka karşı
açıkça savaş ilan etti.
AKP’nin itidal çağrıları
halkın faşizme öfkesini
bastırmaya yöneliktir.
Başbakan Erdoğan 9 Haziran’da
Adana, Mersin ve Ankara’da yaptığı
konuşmalarda halka açtığı savaşı sürdüreceğini açıkça ortaya koydu.
“Bir derdiniz varsa Belediye Başkanımla görüşün, Valimle görüşün,
Kültürle ilgili bir talebiniz varsa
Kültür Bakanımla görşün. Daha
olmadı toplayın temsilcilerinizi Başbakanınız olarak benimle görüşün”
dedikten sonra “yoksa” diyerek tehditlerini savurdu. “Sabrın da bir sınırı var” diyor Erdoğan. Yani bazı
AKP’lilerin tüm özürleri sahtedir.
Devam ediyor Erdoğan; “bu ülkeyi dünyada adeta terörün estiği bir
ülke olarak gösteremezsiniz” diyor.
Halkın taleplerini dinlemek yerine AKP, halkın karşısına mitinglerle
çıkma kararı alıyor.
Sıradan bir miting kararı değil
bunlar: Halkın taleplerinin karşısına
faşist, ırkçı, şovenist propagandayla
“YOL VER GİDELİM, TAKSİM’İ
EZELİM” diye sloganlar attırarak
LİNÇÇİ BİR GÜRUH hazırlıyor.
Bunlara boyun eğmeyeceğiz!

AKP’ye Oy Veren Yoksul
Müslüman Halkımız!
AKP on yıldır yalanlarla yönetti
halkımızı. Bugün gerçek olan tek
şey açlığımız, yoksulluğumuz, işsizliğimiz, işi olanların köle gibi çalıştırıldığıdır. AKP iktidara geldiğinden
beri 6 olan milyarder sayısı 44’e çıkmıştır. Bizim payımıza düşen ise sadece açlık ve sefalettir. Bugün ayaklanan, direnen halkımızın da önemli
bir kesimi geçmişte AKP’ye oy verdi. Ama artık AKP’nin yalanlarına
kanmıyor.
Biz ekmek, özgürlük ve adalet istiyoruz.

AKP NE YAPIYOR?
Sizlerin inançlarını sömürerek yalanlarına devam ediyor. İnananlar,
inanmayanlar diye sizleri bize karşı
kışkırtıyor.
Eylemciler için Beşiktaş’taki camiyi bastılar, kapılarını zorla kırıp içeri girdiler. İçeride içki içtiler, yerleri
kirlettiler” gibi fütursuzca yalan söylüyor. Caminin imamı bizzat Erdoğan’ın sözlerinin hepsinin yalan olduğunu açıkladı. Eylemcilerin hiçbir
saygısızlık yapmadığını söyledi. Caminin polisin yaraladığı insanların tedavisi için kullanıldığını açıkladı.
İnancı olan bir insan böyle bir iftira
atabilir mi?
İşte Başbakan Erdoğan başta olmak üzere AKP’liler halkları birbirine böyle düşmanlaştırıyor.
Neden? Çünkü bizler birbirimizi
düşman gibi görüp soygunculara,
yalancılara, talancılara karşı birleşemiyelim. Haklarımızı alamıyalım.
Birbirimize düşman olup gerçek düşmanları görmeyelim diyedir.
Müslüman halkımız; Hepimizin sorunları aynı. Bizim evlerimizi
yıkarken AKP, ‘oy verdi’ diye sizin
evlerinizi yıkmamazlık yapmıyor.
Bizi üç kuruş asgari ücretle çalıştırırken, sizlere daha fazla ücret vermiyor. Sorunlarımız ve taleplerimiz
aynıdır. AKP, sizlerin dini duygularınızı kullanarak bize düşman ediyor.
AKP’nin müslümanlığı da sahtedir.
Onların dini imanı her şeyi paradır.
AKP Amerikancıdır. İnançlarınızın
kullanılmasına izin vermeyin.

Halkımız!
Faşizme Karşı Direnmekten, Savaşmaktan Başka
Şansımız Yoktur!
AKP iktidara geldiği ilk günden

beri halkın çeşitli kesimlerini “demokrasi paketleri”,
“açılım” gibi politikalarla
kendine yedeklemeyi başardı. Rakip gördüğü güçleri bir
bir ya dize getirdi ya da yok
etti. Bugün iktidarını sağlamlaştırdıktan sonra halkın
tüm kesimlerini düşman olarak görmektedir. Bunu artık
gizlemiyor. Benim iktidarıma hizmet etmeyen tüm kesimler düşmanımdır diyor. Onun için tüm halk güçleri taleplerimiz etrafında birleşerek
faşizme karşı direnişi büyütmeleyiz.
AKP’nin savaş ilanına, direnişi
büyüterek cevap vermeliyiz. Burjuva
basın sürekli “barışçıl” gösteriler
diye Gezi Parkı’nı örnek göstererek
halkın faşizme olan öfkesini söndürmek istiyor. Direnişi düzen içine
çekmek istiyor.
Saldırıları başlatan biz değiliz.
Bugüne kadar hiç bir saldırıyı halkımız başlatmadı. Tüm saldırıları başlatan polistir. “Provokasyon” demagojileri halkın faşizme karşı direnişini
karalamak için yapılmaktadır. Taksim’de eğer hiçbir olay olmuyorsa
bunun nedeni polisin Taksim’i terk
edip gitmesinden dolayıdır. Polisin olduğu her yerde saldırılar pervasızca
sürmektedir.
Halka savaş açan AKP’dir. Biz de
AKP’ye “savaşınız kabulümüzdür”
diyerek gücümüzü göstermeliyiz.
AKP saldırı hazırlıkları yaparken biz
de direniş hazırlıklarımızı yapmalıyız.
FAŞİZME KARŞI DİRENMEKTEN BAŞKA ŞANSIMIZ YOKTUR!
EKMEK ÖZGÜRLÜK, ADALET İÇİN DİRENİŞİ BÜYÜTMELİYİZ
GERÇEK BİR DEMOKRASİ
İÇİN HALK ANAYASISI İSTİYORUZ!
FAŞİZME KARŞI OMUZ OMUZA!
FAŞİZME KARŞI BİRLEŞELİM
DİRENELİM KAZANALIM!
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Halk Cephesi

Biz Yeni Bir Hayat Kuracağız
YENİ HAYATI
YENİ İNSANLA
KURACAĞIZ!
YENİ İNSANI CEPHE
YARATACAK!
YENİ İNSAN CEPHELİ
OLACAK!
CEPHELİLER; YENİ
İNSAN ŞİMDİ;
AYAKLANMANIN EN
ÖNÜNDE,
HALKI KAVGAYA,
HALKI AKP
FAŞİZMİNE KARŞI,
BARİKATLARIN
ARKASINDA
BİRLEŞTİRMEKTİR!
Biz Cepheliler; sömürü ve soygun
düzenini yıkmak, eşit ve özgür bir
dünya kurmak için mücadele ediyoruz.
Bu mücadelede, temel görevimiz;
emperyalizmin ve onun işbirlikçisi
faşist iktidarlarının zulmü, yaratıkları
açlık, yoksulluk ve yozlaşmayı halka
göstermek; desteğini almak, onları
halk komiteleri, halk meclislerinde
örgütlemek, mücadeleye sevketmek
ve bu mücadelelerine önderlik edip
silahlandırarak; onları bu mücadele
içinde iktidarı alacak ve kendi kendilerini yönetecek hale getirmektir.
Sonuçta da halkın davasından
başka bir şey olmayan devrimi, zafere
taşımaktır.

Şimdi ki GÖREVİMİZ;
Bugünkü görevimiz halkın her
kesimini ayaklanmaya katmak, ayaklanmayı Türkiye’nin en ücra köşesine
kadar yaymak ve ayaklanma ateşiyle
Amerika’ya, tekellere ve onların iktidara getirdiği AKP faşizmine tüm

Türkiye’yi cehenneme çevirmektir.
Halkın anti-emperyalist, anti-faşist
birliğini tek barikatta, alanlarda sağlamaktır.
Halkı, haklılıklarına olan inançlarını hergün büyüterek tek güç haline
getirmektir.
Halka, kendi sorunlarının çözümünün ekmek, adalet, özgürlükler
mücadelesinden geçtiğini göstermektir.
Halkı, örgütlü halkın yenilmezliğini göstermek, gücünü görmesini
sağlamaktır
Bunun için halk komitelerinde,
halk meclislerinde, halkı iktidar karşısında birleştirmek ve bu gücü ayaklanmalarla büyütmektir.
Mahallelerde başta olmak üzere;
Sanatçılarda, memurlarda, işçilerde, mimar-mühendislerde, avukatlarda, gençlikte her alanda KOMİTELER
OLUŞTURARAK,
HALK CEPHESİNİ BÜYÜTMEKTİR!

Nasıl Yapacağız?
 Kadro...
Her şey; İnsan
Peki bütün bunlar için bize en
başta ne gereklidir? Gelişmiş ve teknik olarak donatılmış bir örgüt mü?
Güçlü silahlara ve disipline sahip
bir ordu mu? Para mı? Ya da herhangi
başka bir maddi, teknik araç gereç
mi? Kitlelerin güven ve desteği mi?
Düzenin alternatifi olduğumuzu
göstermek ve devrimi gerçekleştirmek
için, bunlar gibi, olmazsa olmaz olan
daha birçok şey sıralayabiliriz burada.
Bunların hepsinin bir devrim hareketi
için hayati şeyler olduğu herkesçe
bilinir.
Ancak bütün bunların en başında
gelen ve aynı zamanda bunları da
yaratacak olan birşey vardır ki: o da
insandır. Devrimin insanıdır. Devrimin kadroları ve halkın önderleridir...
O halde düzen alternatifi olmak;

halk ayaklanmasını büyütmek için
bize en başta gerekli olan şey insandır!.. Devrimin insanıdır. Devrimin
insanı ise sıradan bir düzen insanı
değil YENİ İNSANDIR..
Yeni insan cepheyi büyütecek,
yeni cepheler yaratacak, yeni insan
CEPHELİ olacak.
HER ŞEYİ YARATAN O DUR
Lenin, devrim ne zaman ne yapacağını bilen bir avuç insanın işidir
demiştir.
Mao, "Kanımız pahasına çıkardığımız ders, devrimci güçlerden oluşan sağlam bir çekirdek olmadıkça,
devrimin yenilgiye uğrayacağıydı."
demiştir.
Stalin, "Dünyadaki bütün herşey
içinde en değerlisi ve en belirleyici
olanı insandır, kadrolardır. Şunu kavramalıyız ki, içinde bulunduğumuz
koşullarda, her şeyi kadrolar belirler"
demiştir.
Ustaların bize anlattığı şey, devrimci mücadelede her şeyi yaratanın,
her şeye kan ve can verenin devrimin
insanı, yani yeni insan olduğudur.
Bu yüzden bütün büyük devrimciler
insan unsuruna olağanüstü değer vermişlerdir. Devrimin insanlarını yaratmayı her şeyin üzerinde bir görev
olarak ele almışlardır.
Elbette hepimizin bildiği gibi, insan kendi rolünü, belli nesnel şartlarla
sınırlandırılmış olarak, oynayabilir.
Nesnel şartların gerçekleşmesine izin
vermediği hiçbir şeyi gerçekleştirme
olanağına sahip değildir insanoğlu.
Örneğin köleci toplum şartlarında
ne kadar yetkin insanlara sahip olunursa olunsun, sosyalizmi kurmak
ve yaşatmak mümkün olamazdı. Ancak bir kez bu nesnel şartlar oluştuğunda, işte orada artık belirleyici
olan insandır. Onun düşünsel ve
pratik eylemliliği ve yetenekleridir.
Kitlelerin güven ve desteğini kazanmaktan, örgüte, orduya, paraya
tekniğe kadar devrim için gerekli
olan bütün araçları yaratacak olan
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Tut Bayrağı
Çık Sokağa
Yüreğini Koy
Barikata
Sar Şehirleri
Haykır Öfkeni
Düşman Yenilecek
Zafer Yakında
Canlar Verilecek
Kardeş Var Ayakta
Halkımıza Can
Feda
Zafer Yakında

tek şey, YENİ
İNSAN'dır.
Aşılmaz
denen sorunları aşacak
olan, yenilmez denen orduları yenecek
olan
O'dur. O olmadan, ne kadar örgüte, orduya, teknik
araç ve gerece
sahip olursak
olalım, bunlar hiçbir işe yaramaz.
Her şey onun sayesinde hayat bulur,
kanlı, canlı hale gelir.

Yeni İnsan = Cepheli
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CEPHELİ YENİ İNSANI BUGÜNDEN, ÖNCE KENDİNDEN
YARATMAYA BAŞLAYANDIR!
Yeniyi yaratmanın yolu önce kendimizi yenilemek ve eğitmekten, sonra doğru düşünen militan kadroların
sayısını artırmaktan ve yeni insanlar
yetiştirmekten geçiyor.
YENİ İNSAN TORTULARINDAN KURTULMAK İÇİN MÜCADELEYİ ELDEN BIRAKMAYAN!
ZAAFLARI SÜRDÜRMEDEKİ DİRENÇ KARŞISINDA SAVAŞANDIR!
CEPHELİLER!
Zaaf ve eksiklerimizi kabul etmemeli, meşru görmemeliyiz. Zaafları
kendimize yakıştırmamalıyız. Zaafların üstesinden gelmek için ısrar ve
inançla savaşmalıyız.
Yeni insan tarifi kusursuz bir insanı tarif etmez. Aksine hata yapmaktan korkmayandır yeni insan.
Çünkü pratiğin içindeki insandır. Düzenden gelirken getirdiğimiz zaaflar
vardır. İşte yeni insan; mücadelesi
bunlara karşı yürüyen bir savaştır.
Sürekli ileriye, sürekli yeniye doğru
bir yürüyüş bazı süreçlerde yani bugün gibi süratli bir koşuştur.
YENİ İNSAN, STATÜLERİ DAYATMANIN ZAAFLARI MEŞRULAŞTIRMAK OLDUĞUNU Bİ-

LENDİR!
CEPHELİLER!
Zaaflarımızla bir ömür boyu devrimcilik yapamayız. Zaaflarımızı mücadele içinde büyütmek, kalıcılaştırmak değil, aşmak için savaşmalıyız.
“Ben”in büyümesi, “biz”in yani devrimciliğin bitişidir.
YENİ İNSAN, İRADESİNİ GEREKÇELERLE BİTİREN DEĞİL,
DİSİPLİNLE BİLEYENDİR!
CEPHELİLER!
Bürokratik hantanlık, ertelemecilik, gerekçecilik, konformist eğilimler devrimciliği bitirir. Ahlaki dejenarasyonu yok etmeliyiz.
Bu niteliklere sahip insanlar olmamalıyız.
Biz CEPHELİLER gelişen ve geliştiren olmayı hedeflemeliyiz her
zaman. Durağan değil, ilerleyen ve
ilerleten olmalıyız.
Tüm gerekçeleri ortadan kaldırmalı buna yol açacak her şeyin önüne
alternatiflerle karşı durmalıyız.
Olmayan işlerimiz karşısında durup kendimize bakmalıyız; “neden
olmadı, hangi gerekçelere sığınıldı?
Görevim neydi ve görevimi ne kadar
yerine getirdim?” diye sormalıyız.
Yaşanan olumsuzluklar karşısında
gerekçelere sığınmamalıyız. Gerekçecilik gelişmenin önündeki en büyük
engellerden birisidir.
DEVRİMCİ SAFLIK VE SİYASİ
UYANIKLIK DEMİŞTİR DAYI
BİZE. DEVRİMCİ SAFLIĞINI YİTİRMEMİŞ, KENDİNİ DEVRİME
SUNMA RUHU İLE DOLU CEPHELİLERLE AŞACAĞIZ SÜRECİ.
YENİ İNSAN, ÇÜRÜYEN
YANLARINI TEREDDÜTSÜZ KESİP ATANDIR!
CEPHELİLER!
Çürüyen, yozlaşan, sıradanlaşan
yanlarımızı kesip atmalıyız. İdeolojik
mücadele ile lanetlenmiş kapitalist
toplumunun kalıntılarının, bu artıkların, çürümüş kangren olmuş bu organların, bulaşıcı hastalığın, vebanın,
kapitalizmin sosyalizme miras bıraktığı yaranın, üstesinden gelece-

ğiz.
YENİ İNSANI YARATMALI
YENİ BİR HAYATI KURMALIYIZ!
CEPHELİLER!
Yeni insana, zaaflı ve hatalı yanlarımızı atarak ulaşacağız.
YENİ İNSAN, BEN DEĞİL,
BİZ DİYENDİR!
CEPHELİLER!
BEN değil BİZ olmay başardığımız zaman yeni insanı yaratacağız.
Yeni insanla örgütlülüğün gücüne
ulaşacağız. Bunun eğitimin gücünden
doğru düşünen militan kadroların sayısını artırmaktan geçtiğini, bilincimize kazımalıyız. Düşüncede ve yaşamın her alanında kişisel çıkarlarımızla değil örgütün çıkarlarıyla hareket etmeliyiz.

Cepheliler;
Her şey cephe için, her şey devrim
için, her şey halk için demek yetmez.
Mesele bunu yaşamda somutlamak,
savaşı buna göre büyütmektir. Bu
bir fedakarlık olarak değil, doğal bir
görev olarak görülmelidir.
YENİ İNSAN; HAYALLERİNİ
GERÇEĞE DÖNÜŞTÜREN, ÜRETEN, ÜRETİMİ SÜREKLİ BÜYÜTENDİR!
CEPHELİLER!
Mücadeleye tembel, miskin değil,
üretken beyinler gereklidir! 12 yıldır
süren tecrite karşı, tutsaklarımız üreterek var olduklarını, tecritin kendilerini asla teslim alamayacağını göstermiştir. Tutsaklık koşullarında yoktan var ederek, istenirse nelerin baÖRGÜT
şarılabileceğini
Kuraldır.
herkese gösterKurumlaşmaktır.
miştir devrimci
Talimattır,
tutsaklar.
gelenektir,
Her cepheli
böyle bakmalıdır.
gelecektir,
Nerede olursak
programdır,
olalım, üretimin
hedeftir.
beynimizi diri tutacağını düşma- Hepsinden önemlisi örgüt, insandır.
nın düşüncelerimizi asla teslim

alamayacağını göstermeliyiz. Onun
için ÖNCE KENDİMİZDEN BAŞLAMALIYIZ. Emeğin ve üretimin
halka ve bize ne kazandırdığını görmeli ve göstermeliyiz.
İçeride veya dışarıda ancak kendimizi her şeyiyle devrime verirsek
hayallerimizi gerçekleştirebiliriz.
Kendini katmak, yoğunlaşmak, soru
sormak; gelişen üretimi getirecektir.
YENİ İNSAN, DÜŞMAN KARŞISINDA KARARLI BİR ŞEKİLDE
TEREDDÜTSÜZ DURAN, UZLAŞMAKTANSA ÖLMEYİ TERCİH
EDENDİR!
CEPHELİLER!
Her türlü icazeti reddetmeliyiz.
Düşmandan izin istemek, eylemlerimiz için onay beklemek, onun karar
vereceği sınırlar içinde kalmak demektir. Baştan teslimiyeti kabul etmek
demektir. Yaptığımız tüm eylemlerimizde de bunu gösterdik. Meşruluğumuza her zaman inandık. Meşruluğumuzdan aldığımız güçle icazet
istemedik.
Biz meşruluğu ideolojimizin netliğinden aldık. HER DUVARI AŞAN
KAHRAMAN 122’LERİMİZ DEV-

RİMCİ İRADENİN TÜM İRADELERDEN DAHA GÜÇLÜ OLDUĞUNU ÖĞRETTİLER BİZE YEDİ
YIL BOYUNCA.
Kahramanlarımıza sözümüz var:
Biz de onların yolundan yürüyeceğiz.
Onlar gibi direnerek onlar gibi devrimcilik yapacağız.
YENİ İNSAN; YARATANDIR,
YARATICILIĞIYLA MÜCADELEYİ, KAVGAYI SÜREKLİ BÜYÜTEN, DÜZENİN TÜM MADDİ ÜSTÜNLÜĞÜNE KARŞI HAKLILIĞINDAN ALDIĞI GÜCÜ YARATICILIĞIYLA BÜYÜTÜP DÜZENİN GÜCÜNÜ TUZLA-BUZ
EDENDİR.
CEPHELİLER!
Yaratıcılık; çaba ve iradenin birleştiği yerde, olmazı olur kılmaktır.
Olmazı olur kılmak için hiçbir emeği
harcamaktan kaçınmamaktır!
Emek verdikçe olmazların olurluğunu görürüz. Zorluklar aşıldıkça,
yeni zorlukların karşısında daha güçlü
durmamızı sağlar. Çünkü mücadele
zorluklarla büyüyor, hiçbir şeyin
kolay olmadığını ve olmayacağını
söylüyoruz. Gücümüze ve ideoloji-

mize güveniyoruz. Her zorluğun bir
çözümü olduğuna inanıyoruz, emek
harcıyoruz ve çözüm yolunu buluyoruz. Yüreğimizi ve beynimizi devrim için emeğimizle birleştiriyoruz.
YENİ İNSAN; DÜNÜN DEĞİL,
BUGÜNÜN DEĞİL SÜREKLİ YARININ İNSANIDIR.SÜREKLİ GELECEĞE BAKAN, GELECEK GÜZEL GÜNLERİ BUGÜNDEN VARETMEYE ÇALIŞANDIR
CEPHELİLER!
Küçük dünyaların değil, hepimizin
uğruna mücadele ettiği bir dünyanın
insanı olma bilinci ile mücadele etmeliyiz. Geleceği kurmak için hazır
olmalıyız.
Geleceği hepimiz görmek istiyoruz, gelecekte kurmak istediğimiz
yeni dünyada yaşamak istiyoruz.
Yaptığımız her işimizi devrimi bir
adım daha yakınlaştırmak için yapıyoruz. Devrimi yakınlaştırmak ve
adımları hızlandırmak bizim elimizde.
Milyonları örgütleme, milyonları
devrime kazandırma hedefimizi büyütmeli bu hedefimize tüm benliğimizle sarılmalıyız.

Sayı: 369

Yürüyüş
16 Haziran
2013

CEPHELİ KİM OLACAKTIR!
YENİ İNSAN; kendini devrime
ve halka adayandır!
YENİ İNSAN; ideolojik, siyasi,
ahlaki, moral ve kültürel değerlere
sahip insandır.
YENİ İNSANIN anası mücadeledir.
YENİ İNSAN; üstün bir halk ve
vatan sevgisine sahip olandır.
YENİ İNSAN; anti emperyalist
ve anti-faşist bilinçle donatılmıştır.
YENİ İNSAN; emekle, özveriyle,
candan davranışlarıyla aldığı her işi
sorumluluk duyarak yapandır.
YENİ İNSAN; yüksek bir savaş
bilinciyle, kazanmaya kendini motive
etmiş, zorluklardan yılmayan insandır.
YENİ İNSAN; kendine, halkına,

örgütüne güvenli, yüksek bir devrimci
ahlaka sahip, ömrünü devrime adamış
insandır.
YENİ İNSAN; bilimsel düşünen
insandır.
YENİ İNSAN; bitmeyen bir enerjiye sahiptir.
YENİ İNSAN; halka öğretirken,
halktan da öğrenmesini bilendir.
YENİ İNSAN; eleştiri ve özeleştiri
kalkanıyla düzenden kendini koruyan,
ilerleyendir.
YENİ İNSAN; düzenle bağlarını
koparan insandır.
YENİ İNSAN; devrimciliğin coşku ve heyecan işi olduğunu bilendir.
YENİ İNSAN; inancını, coşku
ve heyecanını bilgi ve pratikle sürekli
büyütendir.

YENİ İNSAN; feda kültürüyle
donanan insandır....
.....
SONUÇ OLARAK yeni insanı
özetleyecek olursak süreci omuzlayan,
sürecin ve savaşın ihtiyaçlarına cevap
verendir.
Yani yeni insan barikatın arkasında, halkı birleştirendir ve dövüştürendir!
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İftiracı, Kışkırtıcı, Yalancı AKP, Yalanlarla
Terörlerini Meşrulaştırmaya Çalışıyor!
19 Aralık’taki Gibi Katliamlarına Zemin
Hazırlıyor!
YALAN: “Dolmabahçe Camii,
ayakkabılarla caminin içine gireceksiniz, orada içeceksiniz ve bu
ülkenin dini mabetlerine karşı bu
saygısızlığı yapacaksınız, ne adına
çevre adına? Müezzini tehdit edeceksiniz, farklı şekilde göstereceksiniz. Ne olmadı yahu? Bütün görüntüler elimizde. Görürler, görürler
merak etmeyin”
GERÇEK: Erdoğan’ın içki içtiler
dediği caminin imamı açıklama yaptı
ve camide içki içilmediğini, herkesin
camiye ayakkabılarını çıkartarak girdiklerini söyledi. Ama Erdoğan ve
onun anlayışı dinci yobazlar alışkındır
iftiralarla, yalanlarla halkı galeyana
getirip yüzlerce kişiyi katletmek. 67 Eylül olayları, Kanlı Pazar, Maraş,
Çorum, Sivas katliamlarını hep aynı
şekilde yaptılar...
YALAN: “Polisimizi köprüden
attılar” dedi.
GERÇEK: Polis köprüden eylemcileri kovalarken ayağı kayıp
kendi düştü. Düşmeden önce yaptığı
iş yakaladığını öldüresiye dövmekti.
YALAN: “10 Yıl boyunca 2 milyar 700 bin ağaç dikti” dedi.
GERÇEK: Bu kadar ağaç dikmeleri matematik olarak imkansız.
10 yıl boyunca her gün 700 binin
üzerinde ağaç dikmesi gerekiyor.
YALAN: “Benim başörtülü kızlarıma ve bacılarıma saldırdılar,
yerlerde sürüklediler.”
GERÇEK: Kimse onlara saldırmadı. Tamamen yalandır. Aksine
Gezi Parkı’ndaki direnişçilerin yanındaki türbanlılar eylemlere destek
veriyor.
YALAN: “Meydan'da bayrağımızı ateşe verdiler.”
GERÇEK: Tarihleri iftira, kışkırtma, katliam ve linçlerle dolu din-

cilerin. Tabanlarını kışkırtıyorlar
bu yalanlarla, linççi bir güruh
yaratmaya çalışıyorlar.
YALAN: Gençler, Gezi
Parkı’ndaki kuş sesleri, ıhlamur kokusu ve arı vızıltısıyla huzurlu bir sbah varmış, doğru mu? Aranızda olmak isterdim. Olaylardaki
ferdi hata ve aşırılıklar özür
gerektirir. Bir gönül için bin
özür dilerim. (Vali Hüseyin
Avni Mutlu'nun 9 Haziran
terihli Twitt'i)
GERÇEK: Valinin bu mesajından iki gün sonra sabaha
karşı Taksim’e binlerce polisle operasyon duzenlediler.
Halk 24 saat boyunca direndi. Direniş sürüyor.
TEHDİT: “Taksim başta
olmak üzere çeşitli yerlerde
gösteri yapan gençlere sesleniyorum, 'artık bu işi bitirin'
diyorum. Bu iş sona ermiştir.
Devam etmek isteyenler olursa, bunlara artık tahammül
yoktur.” (Başbakan Erdoğan,
11 Haziran Meclis Grup Toplantısı)
TEHDİT: “Bunların karşısında biz konuşunca Başbakan sert konuşuyor. Buna
sert diyorsanız kusura bakmayın bu Tayyip Erdoğan
değişmez. Şu anda gerek bakanımıza, gerek valimize, il
emniyet müdürümüze, bu
sabah yaptıkları operasyon
sebebiyle teşekkür ediyorum.”
Başbakan Erdoğan’da
19 Aralık katliamından
sonra devlet görevlilerinin yaptığı gibi her şey bitti
sandı ama direniş devam ediyor.

19 Aralık Katliamını Yalanlarla Meşrulaştırmaya
Çalıştılar! Bugün de Halkımızın Faşizme Karşı
Direnişini Yalanlarla, Bitirmeye Çalışıyorlar!
19 Aralık 2000 yılında dönemin
DSP, MHP, ANAP’tan oluşan koalisyon hükümeti, F Tipi hapishaneleri
açmak için hapishanelerde yapacakları
katliamı meşrulaştırma amacıyla bugün Taksim’de olduğu gibi, burjuva
basını da yanlarına alarak psikolojik
bir savaş başlattılar. Yalan ve demagojilerle katliama meşuruluk zemini
yarattılar. Onlardan bazılarını bugün
aynı yalanlara halkımız kanmaması
için yayınlıyoruz...
***
- Adalet Bakanı Hikmet Sami
Türk basın toplantısında diyor ki;
“Devlete karşı şüpheci ifadeler içeren
sorular sormamalısınız.”
Devleti şüpheye düşürecek sorular
hiç sorulur mu? Kimin ne haddine...
“Kendini yakan bir mahkumun
gü venlik görevlilerine saldırması
üzerine, mahkum öldürüldü.” (Kanal
7 muhabiri)
- Bir başka Kanal 7 muhabiri
Bayrampaşa hapishanesinin önü nden
konuşuyor: “Operasyon bü yü k başarıyla tamamlandı.”
Nedir başarı? 28 devrimci tutsak
katledildi. Yüzlerce yaralı...

-Katliamdan Hemen
Sonra Ölüm Orucu Bitti
Yalanı: Başbakan Bülent Ecevit,
“Böylelikle bü tü n Tü rkiye’de ölü m
eylemi ortadan kalkmış oluyor.” (22
Aralık tarihli açıklaması) Büyük Direniş tam 7 yıl sürdü.
- 28 devrimcinin katledildiği 19
Aralık katliamından sonra Milliyet
gazetesinin manşetidir: “Sahte oruç

kanlı iftar”

- Katliamı Meşrulaştırmak İçin Hapishanelere Girilemiyordu Yalanı:
- “On yıldır girilemeyen hapishaneler...” (Tü m gazeteler ve devletin
katliam saldırısını destekleyen tü m
köşe yazarlarının ortak yalanı)

-Kendi Arkadaşlarını
Yaktılar Yalanı: Devletin katliamını gizlemeye çalışan tü m gazete ve TV’ler Çanakkale Hapishanesi’nde katliamı protesto etmek
için kendini yakan Fidan Kalşen
için; “Arkadaşları tarafından
yakıldığı...”nı söylediler.

- Aczin Söylettiği Yalan lar; SaadettinTantan’dan:
“İçişleri Bakanı Tantan, Ümraniye Cezaevi’ndeki mü dahalenin 4 gü nden fazla sü rmesinin nedeninin tutuklu ve
hü kü mlü lerin binanın yapısını
içerden değiştirmiş olmalarına
bağladı. Tantan, gü venlik
gü çlerinin ü zerinde çalıştığı
planın farklı olduğunu bildirdi.”
Zavallılar. Kendi hapishanelerinden haberleri yok!
- “Ümraniye’de direniş
sü sü verildi. 400 mahkumu
40-45 kişilik grup rehin aldı
ve direnme sü sü verdi.”
(Tü rkiye, 23 Aralık 2000)

- Örgüt Liderlerinin Zoruyla Direniyorlar Yalanları: “Ümraniye’de 378 hü kü mlü 45 liderin zoruyla direndi.” (Milliyet, 23 Aralık)
- “Manşetimizle; cezaevlerindeki direnişin, hü r iradeyle
değil, örgü t liderlerinin baskısıyla gerçekleştiği... ortaya çıkmıştı...” (Türkiye 26 Aralık 2000)
- “423 tutuklunun eylemi yönlendiren 45 kişi zorla direnmelerini
sağladı” (Sabah, 23Aralık) Akıl mantık kalmayınca, andıçların gereği bu
kadar cansiperane savunulunca olacak
olan bu komedidir.
400 kü sur kişi bir tarafta, diğer
tarafta 45 kişi ve ü ç gü n sü ren direniş... Yalan ve acz.

- Ölüm Orucu Yapma-

dıkları Ortaya Çıktı Yalanı:
“İzmir Atatü rk Hastanesi’ne kaldırılan 6 ölü m orucu eylemcisinde
‘ölüm orucunun etkilerinin görülmediği’ raporu yazıldı.” (22AralıkSabah)
- “Sabah’ta İzmir Atatürk Hastanesi’nde 6 ölüm orucu eylemcisinde
ölüm orucunun etkileri görülmediği
raporu yazıldı haberinde adları geçen
dört hekim, açıklama yaparak haberi

yalanladı.” (23 Aralık Cumhuriyet)
Yalancının mumunu, ancak dü rü st insanlar, gerçeği açıklayacak sorumluluğa ve cesarete sahip insanlar söndü rebilir.

- Zorla Ölüm Orucu Yaptırıyorlar Yalanı:
“Elbistan Cezaevi’nde ölü m orucu yapan Cengizhan Pilav,
bu eylemi ü vey annesinin baskısıyla yaptığını söyledi ve
ölüm orucunu bıraktı.” (Sabah, 23 Aralık) Ölü m orucundakilerin
listesi defalarca basına açıklandı. Böyle bir isim ölü m orucu
direnişçileri içinde yoktur...
Ölü m orucu bitiyor yalanı içinyapılmış uydurma haberlerden
biridir.

- “Kurtarma” Yalanı;

“Ölü m Orucundakileri
örgü tü n elinden ve ölü mden kurtarmak için bugü n hapishanelere mü dahale ettik” (19Aralık, Ecevit, Sami Tü rk...)
Gerçek dört gü n sonra itiraf edildi: “F Tipi uygulamasıyla
terör ü lke gü ndeminden çıkarılacaktır” (23Aralık, İçişleri ve
Jandarma Komutanlığı’nın basın brifinginde Kurmay Albay
Ali Aydın)
- “Kurtarılacağı” söylenen Ölü m Orucundakilerden 12’si
operasyon sırasında katledildi. İki direnişçi de daha sonraki
gü nlerde şehit dü ştü .

- “F Tipleri İçin Gerekli Değişiklikler Yapılacak!” Yalanı; F Tiplerini katliamla, işkenceyle açtılar.
“Açmayacağız” diye söz vermişlerdi. Katliamı alkışlayanlar
bile bu noktada “bu devlet ciddiyetsizliğidir” diye eleştirdi
iktidarı. Şimdi, yarım ağız söylenen “söz verilen yasal değişiklikler yapılacaktır” sözleriyle F Tiplerini meşrulaştırmaya
çalışıyorlar. Bunların hiçbir ciddiyeti yokki, sözlerinin ciddiyeti
olsun!

- “Cephanelik Gibi... Ağır Silah lar...” Yalanı...
Bakın şu haberin söylediğine: “Ümraniye’den bir askeri
birliği donatacak kadar silah çıktı.” (Kanal 7, 24 Aralık ana
haber bü lteni)
Belli ki, akıl, izan, bir andıçla tatile çıkmış! Bir de şuna
bakın;
- “Bir çok hapishanede neredeyse tüm kontrol mahkumların
eline geçmiş. Adamların ağır silahlarla gü venlik gü çlerine
karşılık vermesi bile bunu çok açık gösteriyor.” (Yeni Asya,
Ahmet Said AKGÜL, 24 Aralık)

- Gözü nü Kan Bü rü mü ş Yalanlar:
“Cezaevlerinde tezgahlanan son ihtilalci komü nist ayaklanma bir askeri darbe davetiyesi idi.” (Güngör Mengi,
Sabah, 24 Aralık)
Gü ngör Mengi, yukarıdaki satırların gösterdiği kadar
CAHİL birimi acaba?

- Bu da “Dini” Yalan!
Diyanet İşleri Başkanı Nuri Yılmaz, iktidarın katliamını
ve zorla mü dahale işkenceciliğini aklamak için “Dini açıdan
mü dahale edilmesi lazım. Çü nkü insan hayatı dinde çok kutsaldır...
İnsan hayatı kendine ait değil-dir, aynı zamanda topluma
aittir.” (25Aralık) buyurdular.

Saldırdıkça Çoğalan Halkın
Karşısında Korkak Aciz ve Zavallı AKP
AKP iktidarı Tayyip Erdoğan’ın tehditlerinin
ardından saldırılarına yeniden başladı. 11 Haziran
sabahı Taksim Meydanı’nda bulunan devrimcilere
biber gazlarıyla saldırdı.
Polis bir yandan saldırırken bir yandan da eyleme
saldırmadıklarını söyleyerek, Gezi Parkı’nda bekleyenlere devrimcileri aralarına almamaları yönünde
anons yaparak kitleyi bölme hesapları yapıyordu.
TOMA’larla meydana giren polis Taksim Anıtı
altındaki Halk Cephelilerin çadırlarını dağıttı ve
malzemelerine el koydu. Polisin saldırısına karşı
devrimciler taşlarla, sapanlarla direnişe geçerken,
Gezi Parkı içinden de destek vermek isteyenlere,
yine grupların temsilcileri engel olmaya çalıştı.
Polisin meydanı işgaline karşı devrimci-demokrat
yapılar ara sokaklardan meydana yeniden çıkmaya
çalıştılar. Çatışmalarda atılan gazlardan yaralananlar
ve gazdan etkilenerek fenalaşanlar hastaneye ve
sağlık merkezlerine kaldırıldılar.
Polisin saldırıları sonucu Gençlik Federasyonu
üyesi Cemray Baş ve Grup Yorum elemanı Sultan
Kavdır üzerlerine isabet
eden plastik mermilerle yaralandılar.

HALKIN AYAKLANMASI ÜZERİNE YAPILAN

ÇARPITMALAR VE
GERÇEKLER!
Düşman tarafından bilinçli yapılan
demagojiler ve ayaklanma güçleri
tarafından düşülen yanlış söylemler
üzerine kısa da olsa değinmekte fayda
vardır.

Deniliyor ki;
BU DİRENİŞ APOLİTİK:
Gezi Parkı direnişi vesilesiyle
patlayan halkın öfkesinin kendiliğinden olması, temel olarak örgütlü
kitlelere dayanmıyor oluşundan yapılan bu değerlendirme yanlıştır. Halkın çeşitli kesimleri öncelikle kendi
talepleriyle de olsa temel olarak iktidara karşı ayaklanmıştır. İktidar
karşıtlığının ve değişim talep etmenin
kendisi doğalında politikliktir. Kİ,
DİRENMEK EN GÜÇLÜ POLİTİKADIR!
Başbakan’nın “Gezi Parkı adı
üstünde Gezi Parkı’dır. İşgal alanı
değil” söylemi AKP’nin zeytinyağ
gibi üste çıkma politikasının sonucudur. İnsanlar Gezi Parkı, Gezi Parkı
olarak kalsın diye orada eyleme başladılar.

Diyorlar ki;
SOKAKLARDA DEĞİL,
SANDIKTA HAKKINIZI
ARAYIN:
Gerek hükümetten, gerekse de
direniş saflarından sıkça, “Hükümet
değişikliğinin adresi sandıktır” deniyor. Meydanları dolduran milyonların attığı ilk sloganlardan birisi
“Tayyip/Hükümet/AKP İstifa!”dır.
Ülkemizde demokrasicilik oyunu
vardır. Demokrasi ise halkın kendi
kendini yönetmesidir, geleceği konusunda doğrudan söz ve karar hakkına sahip olmasıdır, kendisi adına

gönderdiği vekilini işlevsiz bulduğu anda
geri çağırma hakkının
olmasıdır. Asla sandıktan sandığa oy atmak
demokrasi değildir.
DEMOKRASİ SEÇİMDEN SEÇİME
OY kULLANMAK
DEĞİLDİR!

Deniliyor ki;
GEZİ
PARKI’NDA KARNAVAL
HAVASI / FESTİVAL
HAVASI:
Şenlik ve eğlence anlamındaki
bu sözler bir yanıyla 35 saat direnişin
ertesinde Taksim’e girmenin yarattığı
coşkuyu anlatmakla birlikte, direnişe
sansür uygulayan burjuva basının
direnişi magazinselleştirerek talepleri
gizlemesinin, başka türlü bir sansürün adı oldu.

Deniliyor ki;
MARJİNAL GRUPLAR
“Marjinal” kelime olarak “halka
aykırı” demektir. Aykırı olan nedir?
AKP’nin yaptığı hiçbir şeye boyun
eğmeyip el etek öpmemek mi? Ne
olursa olsun halkın hakları için direnmek mi? Haklı talepler karşısında,
yasal hakların kullanımının yasaklanması noktasında gaz, su, cop, kurşun dahil her şeyi kullanan bir iktidara
karşı taş, sopa, molotofla kendini ve
haklarını savunmak mı?
Evet bunlar AKP’ye aykırı şeylerdir. Ancak halkın kültürüne uygundur. Bugün Türkiye çapında sokaklara çıkan milyonlar “Marjinal”
değil, marijinal olan AKP’dir.

Deniliyor ki;
PARKTA BİR GENÇLER
VAR BİR DE ONLARIN
ARASINA SIZMIŞ
PROVOKATÖRLER:
Bu da AKP ve yalakalarının tekerlemesi: “Provokatörler ile araya
mesafe koymak.” Nedir provokatör,
kışkırtıcı! Kışkırtan kim, kim döktü
insanları sokağa, kim saldırınca olaylar çıkıyor, kim halka ana avrat sövüyor, aşağılıyor, horluyorsa provokatör odur. İş, ekmek, adalet, özgürlük
ve onur için direniş çağırısı yapanlar
ise provokatörlere karşı olanlardır.

Sayı: 369

Yürüyüş
16 Haziran
2013

Deniliyor ki;
İTİDALA ve SAĞ
DUYUYA ÇAĞRIYORUZ:
İtidal; aşırı olmama durumu, ılım,
ölçülülük, soğukkanlılık anlamlarına;
Sağduyu ise; doğru akla uygun yargılar verme yeteneği, aklıselim, hissiselim anlamlarına geliyor. Bu durumda AKP’nin provokasyonları karşısında 10 yıldır susan halka daha
da ‘sabredin’ deniliyor, aman daha
büyük karışıklılıklar olur, hükümet
öldürür vb. diye uzlaşmayı da akla
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uygun olmak olarak öneriyorlar. Faşit
AKP iktidarının ve emperyalistlerin
bu çağrıları yapması doğaldır. Ancak
direniş saflarındakilerin bu çağrıları
yapması hiç de sağduyuluk değildir.
Faşizmin varlığı başlı başına bir ölçüsüzlüktür. Sağduyulu olmak ise
faşizmi ortadan kaldırmak için ne
gerekiyorsa onu yapmaktır. Faşizme
hizmet edecek her türlü davranıştan,
açıklamadan kaçınmaktır. “İtidal ve
sağduyu”ya çağrı: ZULME DİRENMEYİN DEMEKTİR!

Deniliyor ki;
BAĞIMSIZ TEMSİLİYET

Sayı: 369

Yürüyüş
16 Haziran
2013

Örgüt düşmanlığının sonucu ortaya çıkan bu söylem AKP’nin kendi
beğendiği insanları seçerek, direnişi
yok saymanın başka bir yöntemidir.
Aynı zamanda, direnişi bölme girişimidir. Direniş saflarında ise bir
fantezidir ve Taksim’e yapılan son
saldırıda görüldüğü gibi direniş içinde
AKP temsiliyeti yaratmıştır. Tarihte
ne bağımsız kişilerce kazanılmış bir
hak vardır, ne de insanlar bağımsız
olabilir. Hak kazanmak güçlü olmayı,
güçlü olmak örgütlenmeyi gerekli
kılar. Tarafsızım demek ise güçlüden
yana taraf olmaktır.

Direniş saflarından yapılan
bölücülük: “TAKSİM
DAYANIŞMASI
ÇATIŞMAZ”
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Faşizmi tanımamış, yıllardır uygulanan zulüm ve günlerdir verilen
yaralılar ve şehitlere rağmen, Taksim’e yapılan müdahale karşısında,
polis aracından polis yerine yapılan
bu açıklama direnişi hedefinden saptırma amacı taşımaktadır. Taksim ve
İstanbul’un diğer ilçelerinde, İstanbul
ve 77 ilde yapılan ayaklanmanın talepleri vardır. Bu talepler karşılanmaz
ve saldırılırsa elbette ki çatışılacaktır. Halk verdiği vergileri gaz
atılsın, işkence görsün diye mi veriyor.
Bu bedenen direnişin içinde, ruhen
ve beynen AKP trübünlerinde olanların sözleridir.

Direniş saflarındaki diğer
bir çarpık söylem:
“MÜDAHALE AKM’DEKİ
PANKARTLAR İÇİNDİR
“Gezi Parkı’na müdahale olmayacak sakin olun.” Tamamen aynı
idealleri paylaşmasan da, günlerdir
aynı gazı soluduğun hatta polisin direnişi karşısında canlarını siper edenlerin pankartlarına yapılan müdahale
karşısında bu şekilde sessiz kalmanın
halk arasındaki açık adı “adam satma”dır. Birkaç ağacı insan canına
değişmektir. İnsan canına değer vermeyen AKP birkaç ağacı bağışlayacağı düşüncesiyle rüşvet vermektir.
Bunun halk kültüründe yeri yoktur.
Ki, bu tavrın temelinde bencillik ve
korku vardır. İcazetçilik vardır. Faşizmin bilinen söylemini tekrarlamayacağız. Taksimdeki direniş söküp
atılırsa sıra Gezi parkı olacaktır. Nitekim AKP, saldırı için zemin hazırlamaktadır. İcazetle direnilmez.

Direniş saflarındaki diğer
bir çarpık söylem:
“ŞİDDET İSTEMİYORUZ
TAMAMEN BARIŞÇIL
EYLEM”
Yapılan eylemlerin tamamı demokratik barışçıl eylemlerdir. Barışçıl
olmak demek uzlaşmak, her türlü
tehdide, saldırıya boyun eğmek
değildir. Tam tersine eğer hakkın
bir kısıtlanması varsa gösteri hakkını,
kendini ifade etme hakkını savunmak
gerekir. Bütün hakların kazanımı
böyle olmuştur. Gezi Parkı’na oturulması için bile 36 saat kesintisiz
çatışılmıştır. Polis kaçıp gitmek zorunda kaldı ve şimdi de Gezi Parkı’nı
“barışçıl” diyerek makul gösterip diğer yerleri bir grup marjinal, terör
gruplarının provokasyonları olarak
gösteriyor. Bütün bunlar, direnişin
dinamik gücü devrimcilerle diğer
kesimler arasında ayrılık ekip direnişi
bölmektir. Bu AKP’nin bilinçli bir
politikasıdır. Mesele “Gezi Parkı”
meselesini çoktan aşmıştır. Halkın
çok çeşitli kesimlerinden milyonlarca

insanımız AKP’nin zulmüne karşı
taleplerinde ortaklaştı. AKP’nin faşizmine karşı omuz omuza direniyor.
AKP ve burjuva medya bu gibi bilinçli propagandayla milyonların teleplerini tekrar “Gezi Parkı”na hapsederek faşist politikalarının üstünü
örtmek istiyor. Ve böylece faşizme
karşı birleşen halkı tekrar bölmek
istiyor.
Sonuç olarak; Halk, AKP’nin
10 yıldır süren zulmüne, halkı aşağılayan küstahlığına, açlığa, yoksulluğa, adaletsizliğe karşı ayaklanmıştır.
“Özgürlük istiyoruz’’diye AKP’den
hesap soruyor. Faşizme karşı direniyor.
AKP güçsüzdür. Faşist terörürü
artık halkı korkutmamakta, direniş
AKP’nin “demokrasi, özgürlük, refah” gibi pembe tablolarını yerle bir
etmektedir. Onun gücü direnişin bölünüp parçalanmasındadır. Bu yüzden
de nifak tohumlarını ekmektedir. Bu
söylemlere çanak tutan çevreciler ve
reformistler, devletin demagojilerine
alet olmamalıdır.

Gerçek olan;
1) Olayların sorumlusu faşist
AKP’nin yalan, demagoji ve terör
üzerine kurulu yönetimidir.
2) Faşizmi dize getirecek tek yol
direniştir.
3) Faşizme karşı halkın her türlü
araç ve yöntemlerle direnmesi meşrudur.
4) Emperyalizm, oligarşi ve onların hizmetçisi AKP’ne diyorsa tersi
doğrudur.
5) Ayaklanma 10 yıllık AKP iktidarını ilk kez temellerinden sarsmıştır.
Görev diranişi büyütmektir.

Bunun için;
1- “Hepimiz birimiz için, birimiz
hepimiz için‘‘ diyerek AKP faşizmine
karşı taleplerimiz doğrultusunda Güçlerimizi birleştirmektir.
2- Faşizme karşı tüm halk kesimlerinin birliğini örgütlü bir güce
dönüştürmektir.

HALK ÜRETİCİDİR;
YAĞMACI, TALANCI DEĞİL!
ÇAPULCU OLAN
EMPERYALİZM
VE İŞBİRLİKÇİ AKP’DİR!
Gerçek Bir Çapulcu:
Cem Boyner;
ABD’nin uşağı Erdoğan, halka yönelik
küfürlerine “çapulcu”yu
da ekledi. Çapulcu ne demek? Erdoğan diyor ki,
"Biz birkaç çapulcunun
yaptıklarını yapmayız.
Onlar yakarlar, yıkarlar. Çapulcunun tanımı budur.”
Bu tanımdan da yola çıksak sadece son iki haftadaki
polis terörünün bilançosu bile çapulcunun AKP olduğu
ortaya koyar.
Bir de sözlük tanımına bakalım: “Başkasının
malını alan, yağma, talan eden kimse, talancı”, “Düşman toprağına atla hücum edip yağma eden. Akıncı,
yağmacı.”
Peki kimdir bunu yapan? Tüm dünyayı kana ve gözyaşına boğan emperyalizm mi? Halk mı? Haklarımızı
gasp eden, yaşamımızı tehdit eden, gecekondularımızı
yıkan, ormanlarımızı yağmalayan, parklarımıza meydanlarımıza el koyan, vergi adı altında halkı soyup te-

Gerçek çapulculardan birisidir.
Oligarşi içi çatışmada burjuvazi de
halkın ayaklanmasını fırsat bilip AKP’ye ayar vermeye çalışıyor. Boynerlerin yeri halkın yanı değildir.
Onun amacı çapulunu büyütmektir.

Ergene Temizlensin, Fabrikalara
Arıtma Takılsın
Trakya Halk Komitesi Çorlu Sağlık Mahallesinde ''ERGENE TEMİZLENSİN, FABRİKALARA ARITMA TAKILSIN'' talebi ile başlattığı kampanyanın çalışmalarına
devam ediyor.
7 Haziran günü Sağlık Mahallesi Çorlu Deresi yanındaki
evleri ve esnafı tek tek dolaşarak bildiriler veren Halk Komitesi üyeleri halkı Ergene Nehri ve Çorlu Deresi’ni
kirleten fabrikalara karşı birlik olmaya çağırıyor. Nefes
alırken bile asit kokuları duyulan dere, halkın sağlığını
hiçe sayan AKP iktidarının halka reva gördüğü
zulmün bir göstergesidir. Halk Komitesi çalışanları tek tek konuştukları insanlara AKP
iktidarını teşhir ederken
birlik ve örgütlenme
çağrısında bulundular.

kellere peşkeş çeken, işsiz bırakan, işkence yapan, tutuklayan, katleden kim, AKP değil mi?
Halk neyi, kimi yağmalamıştır? Biz çapulcu değiliz,
halkız; biz üretenleriz, bu ülkenin gerçek sahipleriyiz,
bir dilim ekmek için saatlerce çalışıp alın teri dökenleriz.
Tayyip Erdoğanlar gibi çalıp çırpıp yemiyoruz. Ülkemizi
emperyalizme peşkeş çekmiyoruz. Halkın parasını yiyip
halka zulmetmiyoruz.
Çapulcu olan AKP’dir. Onlar düşman gördükleri
halkın malını yağmalayarak, çalışmadan yemeyi bilirler.
Çapulculuk da AKP’ye ‘ecdadım’ dediği Osmanlı’dan
kalmıştır. Osmanlı’nın en önemli gelirlerinden birisi
çapulculuktur. AKP de halkın neyi var neyi yok çapul
yapıp emperyalisitlere peşkeş çekiyor.
Çapulcunun, halkın meydanlarında halkı kovmak
için saldıran faşist AKP hükümeti olduğu çok açıktır.
Ancak bunları yapanlara karşı haklarını kullanmak
ve korumak için boyun eğmeyenler ise çapulcu değil
direnişçidir.
Her ne niyetle olursa olsun “çapulcu” kelimesini
kabullenerek kullanmak, AKP’nin ekmeğine yağ sürmektir.
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Ankara Hüseyingazi
Mahallesi’nde Yürüyüş
Dergisi Dağıtımı
6 Haziran günü Ankara Hüseyingazi Mahallesi’nde
Yürüyüş dergisinin 366. sayısının dağıtımı yapıldı. 4
saat süren dergi dağıtımı sırasında mahalle halkıyla
sohbetler edildi. Bu sohbetler sırasında biber gazının
kimyasal silah olduğundan ve yasaklanması ge- arşiv
rektiğinden bahsedildi.
Mahalle halkı, küçük büyük demeden ailelerindeki herkesin biber gazından etkilendiğini ve
halka yapılan bu zulmün
bir an önce bitmesini istediklerini dile getirdiler.
Dağıtım sırasında 10 dergi halka ulaştırıldı.
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GERÇEĞİN KARŞISINDA,
HİÇBİR GÜÇ,
HİÇBİR YALAN DURAMAZ!
- Türkiye'de ilk kez mi parklar
yok ediliyor, ağaçlar kesiliyor...
Bu, onyıllardır birikmiş öfkenin
tek bir olayda patlamasıdır.
Yıkılmaz denileni yıkan, değişmeş
denileni değiştiren, olmaz denileni
olur kılan bir birikimin sonucudur
bu...
BU AYAKLANMA, FAŞİZMİN
BUGÜNE KADAR SALDIRILARI
VE BUNUN KARŞISINDA DEVRİMCİLERİN MÜCADELESİ SONUCUDUR!

- Biz Halkız...
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Biz ne çapulcuyuz, ne provakatör,
ne ergenekoncu, ne de arkamızda
dış mihraklar var.
Biz halkız... Kadını-erkeği, yaşlısı-genci, öğrencisi, memuru, işçisi...
Türk’ü, Kürt’ü, Arap’ı, Laz’ı, Çerkez’i... Alevisi-Suninisi...
Milyonlarız biz... Faşizmin korkulu rüyası ona son verecek olan
tek gücüz. HALKIZ BİZ...
Dış mihrak - iç mihrak aramayın
boşuna..
Arkamızda bizim gibi ezilen milyonlar... Önümüzde ise gözümüzü
kapattığımızda gördüğümüz hayalini
gerçeğe dönüştüreceğimiz... Ekmek,
adalet ve özgürlük talebinin gerçek
olduğu bir TÜRKİYE...

- Halkı Aptal, Gücünüzü
Tükenmez Sanmayın!
Halkın Öfkesi Her Şeyin
Üzerindedir!
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Cemevi'ne çümbüş evi dediler...
İşkencede Engin Ceber'i katledip,
sonra da özür dileriz dediler...
Madende işçileri katledip "güzel
öldüler" dediler...
Tuzla'da cinayete "yüzme bilmiyor" dediler...
Reyhan'lı katliamına karşı çıkınca
Esadcısınız dediler...
AKP karşısında saldırıları eleştiren
herkesi DHKP-C'li diyerek katli vacip

ilan ettiler. Dün Hitler faşizminin
gaz odalarını bugün daha da büyütüp
pervasızlaştırarak TÜM ÜLKEYİ
GAZ ODASI HALİNE GETİRDİLER!

- Faşizm Her Şeye
Düşmandır...
FAŞİST DİKTATÖRDEN ÇEVRECİ DEĞİL, ÇEVRE KATLİAMCISI OLUR.... OLSA OLSA ÇEVREYİ YALAN, DEMAGOJİ OLARAK KULLANAN TAYYİP GİBİ
DİKTATÖRLER OLUR..
İktidar kendini en çevreci ilan
edecek ya...
10 yıllık iktidarı boyunca 2,8 milyar ağaç diktik diyen TAYYİP, yalanın ucunu iyice kaçırdı. Hesapsız
bir “atış” yaptı. Ellerine bir hesap
makinası alıp hesaplasalardı, böyle
bir şeyin olmayacağını görürlerdi.
İktidara geldikleri hergün ağaç dikseler günde 7 yüz binin üzerinden
ağaç dikmeleri gerekirdi. Ama nasıl
olsa kimse AKP’liler ne söylerse
söylesin hesap soramıyor ya; atıyorlar...
Bu sözleri söylerken bir taraftan
da İstanbul'da 3. köprüdür, 3. havaalanıdır diyerek İstanbul'un kuzeyine sıkışmış son ormanlık alanlarının
da talan hazırlığı yapılıyor.
İstanbul Maslak ile Hacıosman
arasında kalan 14 bin ağacın da kesim
hazırlıkları yapılıyor.
DİLLERİNDE YALAN, ELLERİNDE YAĞMA VE TALANLA
KİRLETİLMİŞ TOPRAKLARIMIZIN, HALKIMIZIN... KANI-CANIEMEĞİ VAR...

- “Bunlar Benim
Gençliğim Olamaz!”
Diye Bağıran Tayyip!
Elbette meydanlarda faşizme karşı
slogan atanlar senin gençliğin olamaz.
Bağımsızlık, demokrasi, özgürlük
isteyenler senin gençliğin olamaz.

Dayanışma için de bir ekmeği
paylaşmanın mutluluğunu yaşayanlar
senin gençliğin olamaz.
Faşizme karşı omuz omuza, senin
faşist diktatörlüğüne karşı çatışanlar
senin gençliğin olamazlar
Gazına, copuna, TOMA’sına karşı
birbirini koruyan, ‘’Taksim halkındır’’
diyenler senin gençliğin olamaz.
BU ÜLKEDE BAĞIMSIZLIK
İSTEYEN,
BU ÜLKEDE AÇLIĞIN, YOKSULLUĞUN BİTMESİNİ İSTEYEN,
BU ÜLKEDE TALAN VE SOYGUNUN BİTMESİNİ İSTEYEN
VATANINI VE HALKINI CANINDAN ÇOK SEVEN GENÇLER
SENİN GENÇLİĞİN OLAMAZ.
Senin gençliğin ancak çivili sopalarla halkı katletmek için saldıran
gençlerdir... “Hepimiz Tayyip’in askerleriyiz” diyen, “İzin ver gidelim,
Taksim’i ezelim” diyen linç güruhudur senin gençliğin. Ki onlara da
güvenme; gerçeği eninde sonunda
göreceklerdir.

- “Polisimizi Yedirmeyiz”
Diye Yeni Saldırıların
Haberini Tayyip Veriyor!
Bir taraftan polisi günlerdir parklarda, kaldırımlarda yatmaya zorla-

yan... Baskı altında tutan TAYYİP bir taraftan da
sanki polise sahip çıkıyormuş gibi yapıyor. FAŞİZM için he rşey çıkarlarıdır. Çıkarları gerektiğinde polisi poh pohlar... çıkarları gerektiğinde
de haklarını gasp eder, halk düşmanlığının simgesi
haline getirir.
İşte bundan dolayıdır ki son ayaklanmayla
birlikte 2'si ek görevindeyken toplam 6 POLİS
İNTİHAR ETMİŞTİR.
"Polisimizi yedirmeyiz" diyen AKP, polisinin
de başını yiyor...
Polis halk düşmanlığından vazgeç, devrimcilerin kurşunlarının, halkın öfkesinin hedefi olma!
Simit sat, onurunla yaşa...

- Faiz Lobisi Diyerek, Sağa-Sola
Saldırarak Korkusunu Gösteriyor!
SEN ONU BUNU BIRAK 340 MİLYAR DOLARLIK DIŞ BORCU HALKIN SIRTINA NASIL YÜKLEDİĞİNİ ANLAT!
Tekellerin karlarını katbe kat artırırken, boğaza
kadar borca batırdığın halkı IMF'yle ilişkileri bitirdiği yalanıyla nereye kadar kandırabileceksin.
Başarı diye pazarladığın 340 milyar dolar,
satıp savurduğun halkın malını, toprağını yabancıya
peşkeş çekmeyi, yabancı yatırım diye yutturduğuru
daha ne kadar halktan gizleyebileceğini sanıyorsun!
Kendilerinin yarattığı; yoksullar ve işsizler
ordusu faşizmin sonunu getirecek...

- AKP Mazlum Değil, Zalimdir!
Bütün Kendini Mazlum Gösterme
Çabası, Yaptıkları Zulmün
Büyüklüğündendir!
Yaptıklarının hiçbir açıklamasını yapamayan
sadece esip gürleyen TAYYİP, bugüne kadar
yaptığı "mağdur" edebiyatına devam etmeye çalışıyor.
Sanki tek başına iktidarda değil de, sanki "babalar gibi satan" kendileri değilmiş gibi, kazanılmış
haklarımızı gasp eden kendileri değilmiş gibi,
suyumuzu bile satan, GDO'lu ürünlerle zehirleyen,
gazı, TOMA'larını... işkencede ölümlere, video
kayıtlarına rağmen işkencecileri aklayan kendileri
değilmiş gibi...
Sanki muhalefet partisiymiş gibi sürekli yalan-demagojiye saldıran AKP, şimdi de halkın
haklı ayaklanmasına karşı çaresizliğini kendini
de "mazlum" göstermeye çalışıyor.
Yaptıklarını, yapacaklarını haklı gösterecek,
kaçacak, sığınacak bir bir yeri yoktur. ZALİMDİ
ZALİM KALACAK!

Antalya

Her Yer Taksim Her Yer Direniş!
İstanbul:
Gülsuyu: Gülsuyu-Gülensu Mahallesi’nde halk, Taksim Gezi
Parkı direnişine destek vermek için her akşam saat 21.00 de
tencere tavalarıyla genç, yaşlı, çocuk demeden sokağa dökülüyor.
Yürüyüşte, Gülsuyu Son duraktan başlanarak E-5’e iniliyor.
Burada yol trafiğe kapatılarak Maltepe İlçe Merkezindeki Emniyet
Müdürlüğü’ne yada AKP İlçe Binasına yürünüyor. Eylem de ilk
hafta 30 bini aşkın kişi yürüdü.

Ümraniye: 1 Mayıs Mahallesi’nde 8 Haziran akşamı saat
21.00 itibariyle 3001 Cadde üzerine toplanan aralarında devrimci
demokrat kurumların da bulunduğu kitle Cennet Düğün Salonu’nun
önünde toplanarak yürümeye başladı.
Mahalle halkının yoğun ilgisi ve çevredeki arabaların kornalarıyla halkın tencere tavalarıyla balkonlardan destek vermesi,
kitleye coşku kattı. Eyleme yaklaşık 4 bin kişinin katıldı.
7 ve 8 Haziran akşamları Taksim Gezi Parkı direnişine destek
için tencere tava çalma eylemi yapıldı.
1 Mayıs Mahallesi dışındaki mahalleler “Biz burayı güçlü bir
mahalle olarak görüp sizin gücünüze de güvenerek rahatlıkla çıkıyoruz” diyerek devrimcilerin kurduğu ve halen etkili olduğunu
bildikleri mahalleye güvenlerini ifade ettiler.
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Bursa:10 Haziran günü Gemlik’te devrimci, demokrat, vatansever
ve ilerici kurumlar bir araya gelerek taksim direnişine destek
vermek ve direniş sürecinde şehit düşenleri anmak için eylem
düzenlediler. Halk Cephesi’nin de olduğu Gemlik Taksimle Dayanışma İnisiyatifi çağrısıyla düzenlenen anma ve yürüyüş için
Dereboyu taş köprüde toplanan halk, buradan başlayarak “Abdullah
Cömert”, “Mehmet Ayvalıtaş”, “Ethem Sarısülük” ün resimlerinin
olduğu dövizler taşındı.
400 kişinin katıldığı eylemde Taksim Gezi Parkı direnişinde
şehit düşenler için 1 dakikalık saygı duruşu yapıldı. Ardından
Taksim Gezi Parkı direnişçilerinin taleplerinin ve okunan açıklamanın ardından eylem sloganlarla sona erdi.
11 Haziran günü İstanbul Adliyesi’nde avukatların işkenceyle
gözaltına alınması ÇHD ve Demokratik Kitle Örgütleri’nin katılımıyla protesto edildi.

Antalya: Taksim’deki direnişe yapılan saldırılarla ilgili Hükümet
Konağı çevresinde Halk Cephesi imzalı yazılamalar yapıldı. Duvarlarda “Polis Onurlu Ol Simit Sat, Kahrolsun Faşizm Yaşasın
Mücadelemiz” sloganları yer aldı. Ayrıca Taksim'e yapılan
saldırılar halka anlatıldı.
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Can Pahasına Kazandığımız
Alanlardan Devrimcileri Söküp
Atamayacaksınız

Sayı: 369

Yürüyüş
16 Haziran
2013

18

Gezi Parkı direnişinin halk ayaklanmasına dönüşmesi üzerine panikleyen Başbakan Tayyip Erdoğan, can
havliyle çıktığı, Fatih Altaylı’nın HaberTürk, Bloomberg TV, Show TV
ortak yayınında yayınlanan Teke Tek
programında, Taksim’deki direnişçileri oradan neden söküp atmak istediklerini anlattı. Erdoğan, "Bizde
bu tür bazı gruplar belli yerlere yerleştikleri zaman, oradan icabında
çıkmayı da bilmeyebilirler ve orayı
sürekli olarak terörize edebilirler.
Biz bunu mesela Ankara'da Tekel
işçileri meselesinde de yaşadık” dedi.
Yani Tekel işçilerini nasıl Ankara’dan söküp attıysak, sizi de atacağız
dedi Tayyip. Halkın haklı direnişinden
ödleri kopuyor. Taksim’de başlatılan
direnişin tüm ülkeye yayılması karşısında aciz durumdalar. Saldırılarının,
pervasızlıklarının kökeninde bu korku,
bu panik yatıyor. Ya oraya yerleşirlerse, direniş uzun sürerse ne yapacağız diye telaş ediyorlar. Onlar da
biliyorlar ki, Gezi Parkı direnişi artık
sadece basit bir Gezi Parkı direnişi
değildir. Halk ayaklandı ve AKP’den
hesap soruyor.
Bir yerde başlayan direnişin süreklileşmesinden korkmakta haklılar.
Çünkü, Cephelilerin olduğu bir yerde
kimse direnişi “ben istiyorum bitecek” diye bitiremez.
7 yıl aç kaldık biz… 7 yıl omuzlarımızda tabutlar taşıdık.
Ankara’da Abdi İpekçi Parkı’nda
tecritin kaldırılması için 1230 gün
direndi TAYAD’lılar. Kimse, o elin
altından söküp atamadı TAYAD’lıları.
Direniş, zaferle sonuçlandı.
Parasız eğitim hakkımız için,
Güler Zere’yi zulmün elinden almak
için ve daha onlarca hakkımız için
ısrarla, yeniden ve yeniden açtık çadırlarımızı.

“Amerika Defol Bu Vatan Bizim” dedikleri için linç edilmek
istenen Dev-Genç’lilere sahip çıkan Cephelilerin Edirne’ye girmesine izin vermediler. Cepheliler,
Edirne merkezinde, burunlarının
dibinde eylem yaparak cevap verdi
bu yasağa.
Tayyip’e korkulu rüyalar gösteren
bu direnişlerdir. Cephelileri kimse
söküp atamaz…
Tayyip’in sözünü ettiği Tekel direnişine bakalım bir de:
Tekel’in özelleştirilmesiyle birlikte
kazanılmış haklarını korumak ve
kamu kurumlarına geçiş hakkı için
Türkiye'nin dört bir yanında çalışan
binlerce Tekel işçisi, 15 Aralık
2009’da Ankara Abdi İpekçi Parkı’nda çadırlarını kurup oturma eylemine başladılar.
AKP’nin polisi daha işçiler Abdi
İpekçi Parkı’ndan çıkmadan tazyikli
suyla, copla, gaz bombalarıyla saldırdı. Onlarca işçi, kışın dondurucu
soğuğunda, parktaki su dolu havuzun
içine atıldı. Vahşi saldırıda yüzlerce
işçi yaralandı. İşçilerin çadırları sökülüp atıldı.
Dönemin Ankara Valisi Kemal
Önal, gelen tepkiler üzerine her
zaman olduğu gibi provokasyon yalanına sarıldı. Şöyle diyordu: “Keşke
sözler dinlenseydi ve müdahaleye
gerek kalmasaydı. Provokasyonla
ilgili bilgiler vardı, çok şükür atlattık.
...Bu müdahale olmasaydı, sıkıntılı
günler bizi bekliyordu. Bizi de üzdü
ama gerekliydi."
Tekel işçisinin direnişine her fırsatta düşmanca saldıran AKP’nin bu
tavrına karşı, binlerce Tekel işçisi,
Türk-İş Genel Merkezi etrafındaki
sokak ve caddelere çadır kurarak,
oturma eylemi başlattı.

“Müdahale planımız kesinlikle yok”
dediler. Ama 11 Haziran sabaha karşı
binlerce polisle Taksim’i işgal edip
gaza boğdular. 24 saat boyunca terör
estirdiler. Gezi Parkı’na saldırmayacağız dediler, saldırdılar. Ankara’daki
eylemlere saldırdılar.
NE GEÇTİ ELİNİZE?
BİTİREBİLDİNİZ Mİ DİRENİŞİ?
TÜM ÜLKEDE MİLYONLAR
FAŞİZME KARŞI DİRENMEYE
DEVAM EDİYOR!
Coplara, gaz bombalarına rağmen
direniş, bitmek bir yana, giderek
güçleniyor, kökleşiyordu. İktidar bu
kez demagojilerle saldırmaya başladı.
Tekellerin bir dediğini ikiletmeyen
Başbakan Tayyip Erdoğan direnen
Tekel işçisine “yatarak para kazanıyorlar, yatarak para kazanma
devri kapandı”, “yetim hakkı yiyorlar” diyerek hakaret etti.
AKP’nin demagojik saldırılarına
Tekel işçileri, 2 Ocak’ta üzerinde,
“Kefenleri giydik geri dönüş yok”
yazan kefenleriyle cevap verdiler.
“Eve dönme gibi bir kararımız
yok. Bizim eve dönmemiz durumunda
çocuklarımıza verebilecek bir cevabımız yok” diyen işçiler açlık grevine
başladılar. Açlık Grevi için 3000 gönüllü işçi arasından 120 kişi seçildi.
Bugün İstanbul Valisi Avni Mutlu
ayaklanan halkı bastırabilmek için
yalan ve demagojiye sarılıyor. Tekel
direnişi sırasında ise Ankara Valisi,
“Esnaf rahatsız oluyor, ilk ve ortaokul
öğrencileri okula gelip giderken korkuyor” yalanını söylüyordu.

Erdoğan’a Kendi Sözlerini Hatırlatıyor ve Diyoruz Ki:

“Allah Aşkına Sen Kiminle Savaşıyorsun
Kendi Halkıyla Savaşmak Kahramanlık
Değil Korkaklıktır!”
İşbirlikçi AKP iktidarı halk tarafından
öyle bir sarsıldı ki Tayyip Erdoğan iki dakika oturmak
nedir bilmeden gördüğü her kalabalığa konuşma yapıyor.
On yılı aşan iktidarında ilk kez, ciddi bir halk muhalefetiyle karşı karşıya kalan Tayyip Erdoğan yaşadığı
korkuyla halka saldırmaya devam ediyor. 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. Oysa emperyalizmden
aldığı destekle, zorbalıktan güç alarak ne güzelde ahkam
kesiyordu herkese. Kendi ülkesinde halkın her kesimine
karşı kinle saldıran, Büyük Orta Doğu Projesi’nin en
önemli parçası Tayyip Erdoğan emperyalizm tarafında
Orta Doğu halklarına ‘ideal demokrat lider’ kılıfıyla pazarlanmaya çalışıldı.
Bakın daha önce Orta Doğu liderlerine demokrasi
dersi veren Erdoğan, mayıs 2011’de Libya lideri Muammer
Kaddafi’ ye nasıl sesleniyordu; “Muammer Kaddafi,
Libya’nın geleceği, Libya’nın toprak bütünlüğü, Libya’nın barış ve huzuru adına bu tarihi adımı artık
atmak zorundadır. Mevcut şartlar altında, en uygun
çıkış yolu, emaneti sahibine, yani iktidarı ve yönetimi,
emanetin gerçek sahibi olan halka iade etmektir.”
Emperyalizmin eliyle katledilen Kaddafi’yi eleştiren,
egemenliği halka vermesi için uyaran Erdoğan’ın; “Orta
Doğu’nun parlayan yıldızının” tüm halkların gözünde
foyası ortaya çıkmıştır. Emperyalizmin gölgesi arkasında
konuşmak ahkam kesmek kolay geliyordu faşist işbirlikçi
Erdoğan’a. Hakları için sokağa dökülen milyonlara acı-

Bugün Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, halkın öfkesini yumuşatmaya çalışıyor. Tekel direnişi sırasında
da yumuşatma görevi Arınç’ındı.
Arınç o zaman bir açıklama yaparak
4-C'li çalışma süresinin 11 ay 25
güne çıkarıldığını söylemişti, yani

masızca saldıran, iki insanımızı katleden, onlarca insanı,
sakat bırakan Erdoğan, bunların hepsini 13 günde yapmıştır.
Bir de bakın 2 yıldan fazladır ülkesini emperyalizme
ve işbirlikçilerine karşı koruyan Esad’a ne diyordu. "Ey
Esed biz seni artık tanımıyoruz. Artık defol. Çünkü
halkının kabul etmediği liderler, o makamlarda kalamaz." Aralık 2012’de Suriye Devlet Başkanı Beşar
Esad’a kirli işbirlikçi beyniyle akıl veren katil, Erdoğan
"Allah aşkına sen kiminle savaşıyorsun. Kendi halkıyla
savaşmak kahramanlık değil korkaklıktır" diyordu.
Esad’a söylediği sözleri Erdoğan’a hatırlatma zamanıdır.
Halkın hiçbir talebini dikkate almayan, halkı her
fırsatta aşağılayan, halka açıkça savaş ilan eden Tayyip
Erdoğan Şubat 2011’de Mısır Cumhurbaşkanı Hüsnü
Mübarek’e ise şöyle seslenmişti; "Bizler halk için varız,
halkımız için bu görevleri yapıyoruz. Seninle beraber
gelen sadece kefen olacak, başka bir şey gelmeyecek.
O kefenin kadri kıymetini bilelim. Hem vicdanımızın
sesine, hem de halkımızın sesine, onların ya hayır
duasına veya bedduasına hazır olalım."
Yalancı, işbirlikçi AKP'nin yalanları, demagojileri,
boş atıp dolu tutmaları boşunadır artık. Asıl işbirlikçi
AKP’dir. Gerçek korkaklar onlardır. Kurdukları saltanat,
çaldıkları servet gidecek diye saldırganlaşanlardır kefenleri
giyecek olanlar. Halkımız tüm bu yalanlara günler boyu
süren direnişinde cevap vermiştir.
Tayyip Erdoğan Esad'a: "Halkın seni istemiyorsa
meşruiyetin de biter" dedi. “Zulümle abad olunmaz”
dedi. Biz de ona tekrarlıyor ve Defol! diyoruz.

tam olmasa da hakkınızı veriyoruz
demişti.
İşçilerin taleplerine “Avucunuzu
yalarsınız” cevabını veren, tehdit
eden Erdoğan, onlara, bulundukları
yerden temizlenmesi gereken bir sürü
olarak, öfke ve tiksintiyle bakıyordu...
Bugün yaşanan da aynısıdır. İşleyiş aynı, görevler aynı…
Ankara’nın göbeğinde 78 gün süren Tekel direnişi AKP işbirlikçisi
Türk-İş’in işçileri satması üzerine
çadırların sökülmesiyle sonuçlanmıştı.
Olumlu olumsuz tüm sonuçlarıyla

mücadele tarihinden öğrenmeliyiz.
1- Halk düşmanlarıyla uzlaşılmaz.
Çıkarlarımız birbirine zıttır.
2- Düzenle anlaşarak, insaflarına
sığınılarak, yasal sınırlara hapsolarak
bir direniş, zafer kazanamaz.
3- Faşizmin 3 çocuğu vardır: Yalan, demagoji ve terör… Dün de
böyleydi, bugün de böyle. Kanmayalım, inanmayalım, teslim olmayalım…
4- Korkularını boşa çıkartmamalı;
hakkımızı alıncaya, taleplerimizi kazanıncaya kadar mücadele etmeliyiz.
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Gazi

Halk Ekmek Adalet, Özgürlük İçin Ayaklandı!

FAŞİZME KARŞI OMUZ OMUZA

Faşizmi Yeneceğiz!
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Halkımız AKP’nin faşist terörüne
karşı İstanbul başta olmak üzere tüm
Türkiye’de yüz binler olup alanlara
aktı.
Gazi: 7 Haziran günü Gazi Mahallesi’nde bir araya gelen kitle “Tayyip İstifa Halkız Haklıyız Kazanacağız” pankartını açtı. Eski Karakol
önünde ellerinde tencere ve tavalarıyla
toplanmaya başlayan kitle buradan
yeni karakola kadar yürüdü.
Karakola doğru yürüyüş yapan
Gazi halkına polis yine biber gazı,
tazyikli su ve ses bombalarıyla saldırdı. Saldırıya Gazi halkı barikatlar
kurarak, taş ve sapanlarla cevap verdi.
2 saat süren çatışmada polisin attığı
bir gaz bombasıyla bir kişi yaralandı.
Çatışma gece 01.00’e kadar sürdü.
Bağcılar: 5 Haziran günü 2 bin
kişilik bir kitle Yeni Mahalle Karanfiller Kültür Merkezi önünde toplanıp
Bağcılar Çiftlik Meydanı ve Bağcılar
Meydanı’na doğru yürüyüşe geçti.
Çoğunluğunu ailelerin oluşturduğu
kitle ellerinde tencere ve tavalarla
yaptıkları yürüyüşün ardından Karanfiller Kültür Merkezi'nin düzenlediği konsere katıldı.
Okmeydanı: 6, 7 ve 8 Haziran
günleri Okmeydanı halkı Tayyip
İstifa talebiyle yürüyüşlerine devam
etti. Her gün 20.30'da Okmeydanı
sağlık ocağı önünde toplanıp mahalle
içinde yürüyüşe geçilerek başlayan

eylemlerde “Hükümet İstifa, Halkız
Haklıyız Kazanacağız” vb. sloganlarla
yürüyen halk “Sık bakalım sık bakalım biber gazı sık bakalım, Kaskını
çıkar, copunu bırak delikanlı kim
bakalım” diye slogan atarak, Gündoğdu marşını söyleyerek Okmeydanı
sokaklarını gezdi.
İkitelli: 6-7-8 Haziran tarihlerinde
yapılan eylemlerde, Taksim'de başlayıp
tüm ülkeye yayılan halkın faşizme
karşı direnişi selamlandı. İkitelli Cemevi önünde toplanılarak önce mahalle
içerisinde dolaşıldı. Yürüyüş boyunca,
"Halkımız Saflara Hesap Sormaya",
"Susma Sustukça Sıra Sana Gelecek",
Halkız Haklıyız Kazanacağız” sloganları haykırıldı. Yapılan yürüyüşe
binlerce kişi katıldı.
Esenyurt: 3 Haziran günü Beylikdüzü, Esenyurt, Kıraç Kuruçeşme’de, AKP zulmüne karşı yürüyüş
yapıldı.15 bini aşkın kişi Beylikdüzü
AKP’ye yürüdü. AKP önüne gelindiğinde polisler halka biber gazlarıyla
saldırdı. 2 saati aşan çatışma yaşandı.
4 Haziran günü Esenyurt Yeşil
Kentte AKP zulmüne karşı binlerce
kişi yürüdü.
6 Haziran günü Kıraç Kuruçeşmede yürüyüş yapıldı.
Nurtepe: 3-4-5-6 Haziran günlerinde Nurtepe'nin çeşitli mahallelerinde bir araya gelen halk, her gün

artan kitlesellikleriyle meydanlardaydı. Halk, “Hükümet İstifa Nurtepe-Güzeltepe Halkı” pankartının arkasında birleşti.
Alibeyköy: 6 Haziran günü
saat 21.00’de Alibeyköy halkı Saya
Yokuşu ve Cengiz Topel'den ellerinde
tencere ve tavalarıyla yürüyüşe başladı. Cengiz Topel son duraktan yürümeye başlayan binlerce kişi Saya
Yokuşu'na doğru yürüyüşe başlayan
kitleyle birleşerek AKP zulmüne teslim olmayacaklarını haykırdılar.
Yürüyüş boyunca araçlar kornalarıyla, evlerinde bulunanlar camlara
çıkarak ellerindeki tencere tavalara
vurarak, ışıklarını söndürüp yakarak
yürüyen binlerce halka destek verdiler.
Ataşehir: Ataşehir 1 Mayıs Mahallesi'nde 4 Haziran günü akşamı
saat 21.00' da başlayan yürüyüşe
halkın katılımı yine oldukça yoğundu.
Tencere-tava sesini duyan insanlar
her sokaktan akın akın toplanma yerine doğru akmaya başladı. Eyleme
yoğun bir ilgi gösteren mahalle sakinleri pencerelere ve balkonlara tencere-tavalarıyla çıkarak AKP faşizminin dayatmasını ve yasakçı zihniyetini bir kez daha teşhir ettiler.
Atakent Mahallesi’nden Işıklar'a
kadar yürüyerek buradan İstiklal Mahallesi’ne inildi oradan tekrar mahalleye dönüldü ve bir süre oturma

Alibeyköyü

Dersim

Gazi

Ankara

İzmir

eylemi yapıldı. Oturma eylemi sırasında AKP zulmüne karşı süren direnişte şehit düşenler selamlandı ve
saygı duruşunda bulunuldu.
Altınşehir: 3 Haziran’da Bayramtepe, Şahintepe, Orta Mahalle,
Yarım Burgaz Mahallesi’nde Halk
Sokaklara çıktı. Saat 2100’da Tokat
Mahallesi’nden Şahintepe Meydanı’ndan yürüyüşe başlayan halk Altınşehir Meydanı’nda diğer mahallelerle buluştu. E-6 yolunu 1 saat
oturma eylemi ile kapatan halk,
“Kahrolsun Faşizm Yaşasın Mücadelemiz", "Direne Direne Kazanacağız", "Halkız Haklıyız Kazanacağız", sloganlarıyla yürüyüşe devam
etti.
Bayramtepe Meydanı’na gelen
halk polis karakolunun önüne gelerek. “İşte Burası Faşist Yuvası",
"Katil Polis Mahalleden Defol” sloganlarıyla karakolu taşladılar. Bir
polis aracının camlarını parçaladılar.
Halk Kayaşehir TOKİ binalarına kadar yürüyüşe devam etti. Davullarla
tencerelerle yürüyen halka, Kayaşehir’de bulunan halk da evlerinin
ışığını açıp kapatarak yada eyleme
katılarak destek verdi. Gece 02:00
saatlerine kadar süren yürüyüşe yaklaşık on bin kişi katıldı.
Sarıgazi: 9 Haziran günü Sarıgazi 'deki İ.Ö.O önünde toplanan
halk saat 20.30’da yürüyüşe geçti.
Sokak sokak gerçekleştirilen yürüyüş
boyunca AKP faşizmi atılan sloganlarla halka teşhir edildi. Halk, yürüyüşe geçen kitleye camlardan zafer
işareti yaparak, tencere-tava çalarak,
ışık kapatıp-açarak, kornalarına basarak destek verdi. Kaymakamlık
önünde polisi gören halk "Katil Polis
Sarıgazi'den Defol" sloganını atrak,
işkence yapan insanları katleden polise öfkelerini haykırdılar.
Malatya: 3 Haziran günü akşam saat 21.00’da Paşaköşkü Mahallesi’nde toplanan sol parti ve örgütler, mahalle halkıyla birlikte AKP
il binasına doğru yürüyüşe geçti.
Mahalle halkı tencere-tavalarla eyleme katıldı. Paşaköşkü Mahallesi’nde toplanan yaklaşık 1500 kişilik

kitle, AKP İl binasına yürümek istedi
ama polisler Yeşilyurt Caddesi’nde
barikat kurdu. Kitle TOMA ve çevik
kuvvet barikatına taş ve şişeyle saldırdı. Halk Cepheliler kitleye dağılın
anonsu yapan polis aracını taşladı.
5 Haziran günü Paşaköşkü Mahallesi’nde toplanan halk sloganlarla
Taksim direnişini selamladı. Sloganlar
atarak yürüyen kitle saatlerce yolu
trafiğe kapattı. Hatay'da yaşamını
yitiren Abdullah Cömert şahsında
direnişte hayatını kaybedenler için
yapılan saygı duruşunun ardından
kitle, hep bir ağızdan "Kahrolsun
Faşist Diktatörlük" sloganını attı.
Eyleme yaklaşık 1500 kişi katıldı.
Dersim: 4 Haziran günü Cumhuriyet Meydanı’ndaki 500’ün üzerinde kitle Halk Cephelilerin gelip
ajitasyon ve sloganlar atması ile bir
araya geldi. Polis, Şehit Nahit Bulut
Karakolu’nun önünde yığınak oluşturdu. Bunun üzerine kitle Halk Cephesi öncülüğünde barikatlar kurup
sloganlar attı. Polisin müdahalesi ile
çatışma çıktı. Dersim’in bütün ara
sokaklarında sloganlar ve çatışma
sesleri yükseldi. İki akrep peş-peşe
dar bir sokakta kitlenin üstüne yürüdü.
Kitle tekrar toplanıp karakola yürüdü,
karakola molotof atıldı. Hep bir ağızdan “Katil AKP Hesap Verecek",
"Her Yer Taksim Her Yer Direniş"
sloganları atıldı.
Çatışmalar sırasında yoğun biber
gazı kullanıldı. Ayrıca polisin attığı
biber gazı Halk Eğitim Merkezi Parkı’nı tutuşturdu ve biber gazının bir
evden içeri girmesi ile bütün aile
küçük çocukları ile birlikte rahatsızlanıp ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Bu durumdan sonra öfkelenen
kitle, Halk Eğitimin Merkezi’nin
bahçesinde bulunan kamyonu yola
çıkartıp Okullar Caddesi’nde kurdukları barikatın arkasına getirip polislerin akrep ve panzerlerle geçişini
engellediler.
6 Haziran günü saat 20.00'de
Ovacık’ta bir kere daha yapılan meşaleli yürüyüşle Taksim'de ve Türkiye’nin dört bir yanında yapılan
polis saldırıları protesto edildi. 1000
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kişinin üstünde katılım oldu. Eylem, oluşturulan "Ovacık Halk
İnisiyatifi" platformu adıyla yapıldı. Ayrıca bütün ilçedeki esnaflar ışıkları kapatarak ve eyleme katılarak destek verdi 8
Haziran günü Gazik (Cumhuriyet) Mahallesi’nde Sivas Şehitleri
Caddesin de bir araya gelen kitle,
tencere-tava ve ıslıklarla, sloganlarla eyleme başladı.
Çorum: 4 Haziran günü
Özdoğanlar Sineması Kavşağı’nda halk tencere ve tavalarıyla
eyleme katıldı. Eylemde 'Halkız
Haklıyız Kazanacağız' ve devrimci gençliğin önderliğinde 'Eti
Lisesi Gençliği' pankartları açıldı.
Halkın kendi inisiyatifiyle açtığı
'Haklıyız Kazanacağız' pankartı
da dikkat çekti.
Devrimci gençlik dışında tüm
örgütler hep bir ağızdan eylemlerin bitmesini halkın artık sokaklara dökülmemesi için ne yapacağını tartıştı. CHP, TGB, İşçi
Partisi birlikte açıklama yaparak,
halkı sokağa çıkmamaya davet
etti. Bu çağrılarına rağmen halk
yine sokaklardaydı.
Bursa: Teleferik; 2-6 Haziran günleri arasınında saat 21.00
de Teleferik Halk Komitesi mahalle
içinde tencere tava döverek sloganlarla yürüyüşler düzenlendi. Yürüyüşlerin yapıldığı tüm sokaklarda
halkın balkon ve camlara tenceretavalarıyla çıkıp alkışladığı ve sloganlara eşlik ettiği görüldü. 5 Haziran
günükü yürüyüşte Teleferik Meydanı’nda bir polis aracı taşlanarak kovuldu.
Vatan Mahallesi; her akşam saat
21.00 de halk balkon ve camlara çıkarak tencere tava döverek AKP zulmüne karşı tepkisini gösteriyor.
Kestel İlçesi’nde 3 Haziran günü
binlerce kişi Kale Mahallesi’nde yürüyüş yaptıktan sonra İlçe Meydanı’nda açıklama yaptı.
Gemlik; her gün farklı bir eyleminin yapıldığı ilçede devrimci-demokrat kurumlar da yürüyüşler düzenliyor.

 On Binlerce Kişi
Olduk Aktık Taksim
Meydanı’nda

Dersim

Taksim
Malatya

Grup Yorum, Sanat Cephesi’nin çağrısıyla onlarca sanatçı
ve on binlerce insan 6 Haziran
saat 19.00'da Galatasaray Lisesi
önünde bir araya geldi.
Ellerinde Sanatıma Dokunma,
Parkıma Dokunma gibi dövizler
bulunan kitle "Halkın Sanatçısı
Direnişin Yanında", "Devrimci
Sanat Engellenemez", "Faşizme
Karşı Omuz Omuza", sloganlarıyla İstiklal Caddesi boyunca yürüdü.
Tüm İstiklal Caddesi'nin destek
verdiği yürüyüş sonrası Taksim
Meydanı'nda Pelin Batu, Cezmi
Ersöz, Pınar Aydınlar, Hakan Yeşilyurt, Grup Yorum, Barış Atay,
Ali Rıza Binboğa, Mehmet Gümüş, İbrahim Karaca birer konuşma yaptı. Konuşmaların ardından kitle, Gezi Parkı'nı ziyaret
etti.

 Yılmadan Yorulmadan
Samsun: 5 Haziran günü 200
kişi AKP Atakum İlçe binasına yürüdü. Atakum’un Türk-İş bölgesinde, her akşam tencere tavalarla
yürüyüşler yapılıyor. Halk Cephelilerin de içinde olduğu bu yürüyüşlerde, “Her Yer Taksim Her Yer Direniş, Katil Devlet Hesap Verecek”
sloganları atıldı Çav Bella ve Gündoğdu marşları da söylendi. Yürüyüşün sonunda AKP’nin önüne gelindi. Burada oturma eylemi yapan
kitle, sloganlarını haykırırken,
TOMA’lar, AKREP’lerle korunan
AKP’ liler yarım saatlik eylemle bir
kez daha halkın gücünü görmüş oldu.
8 Haziran günü Atakent’te yapılan yürüyüşle halk eyleme davet edildi. Halktan temin edilen bir davulla
yapılan davetin ardından Türk-iş’ e
gelindi. Burada saat 21:00’de başlayan eylemde sloganlarla kamp alanına
yüründü.

Meydanlarda Olmaya
Devam Edeceğiz
Her Cuma günü Taksim Meydanı’nda gerçekleştirilen yürüyüşlerle
devrimci avukatlar, devrimci gençlik
ve devrimci memurların tutuklanmasını protesto eden Grup Yorum üyeleri
10 Haziran günü saat 19.00'da Taksim
Meydanı'nda bir araya geldi. Yaklaşık
180 kişi Grup Yorum pankartı arkasında sloganlarla İstiklal Caddesi'nde
yürümeye başladı. Demirören'in önünde oturma eylemi gerçekleştiren grup,
daha sonra Çav Bella'yı yürüyüşe
destek veren kitle ile birlikte söyledi.
Tüm yürüyüş boyunca halk alkışlarla ve sloganlarla eylemi destekledi. Hüsnü Yıldız, Galatasaray
Lisesi önünde, süren direnişi ve hukuksuz baskınlarla yaşanan tutuklama
terörünü içeren bir konuşma yaptı.
Bu konuşmadan sonra yeniden Taksim Meydanı'na doğru yürüyüş yapıldı.

Halk
H alk Cephesi

http://www.bagimsizlik-demokrasiicin-halkcephesi.com

Halkımıza Çapulcu Diyenler Halkımızın Öfkesi Karşısında Yenilecek!

ÇAPULCU DEĞİL HALKIZ! FAŞİZMİ YENECEĞİZ!
HİÇBİR GÜÇ HALKIN ÖNÜNDE DURAMAZ!
Gecekondulardan, Okullardan, Dağlardan, Fabrikalardan,
Tarlalardan Geliyor Halkımız!

BÜTÜN İSTANBUL, BÜTÜN TÜRKİYE
TAKSİM OLDU ŞİMDİ!
Halkın Birleşik Gücünü, Halkın Direncini, Halkın Savaşını,
Tüm Ülkeye Yaymak İçin Faşizme Karşı İleri!
Tüm dünya bir kez daha tanık olmaktadır halkın gücüne. Tüm dünya
tanık olmaktadır faşizmin aczine.
İşte oligarşinin gücü bu kadar.
Tankınız, topunuz, copunuz, gaz
bombalarınız, TOMA’larınız, helikopterleriniz, onbinlerce katil polisiniz halkın gücü karşısında tam bir çaresizlik içinde.
Panzerlerinizden, TOMA’larınızdan, basınçlı sularınızdan, gaz bombalarınızdan, coplarınızdan KORKMUYOR HALKIMIZ!

İşte Halk, İşte Halkın Gücü!
Günlerdir gaz bombalarıyla, coplarla, tazyikli sularla halka terör estirdiniz. Gaz stoklarınız tükendi. İstanbul’un tüm sokaklarında kesintisiz
süren direniş şimdi tüm Türkiye’ye
yayıldı. Tüm Türkiye sokak sokak direniyor faşizme karşı...

Alanlar Halkındır!
Şehitlerimizin Kanı Var
O Alanlarda! Alanları Halka
Yasaklayamazsınız! Faşist
AKP, HalkaYasakladığınız
Tüm Alanları Açın!
1 Mayıs’ta emekçi halkımıza 1 Mayıs Alanı’nı yasakladı AKP. 1 Mayıs
Alanı halkındır. 1 Mayıs Alanı’nda şehitlerimizin kanı var. 1 Mayıs Alanı’nı
yasaklamaya gücünüz yetmez dedik.
1 Mayıs Alanı’na halkı sokmamak için
İstanbul’un tüm sokaklarında gün
boyu gaz bombalarıyla halka terör es-

tirdiler. Yüzlerce kişi yaralandı. Gözaltına alındı. Kafalarına nişan alınarak
gaz bombası atıldı. İnsanlarımız günlerce komada kaldı. AKP ağır yaralanan Meral Dönmez ve Dilan Poyraz’ın
hastanede tedavi olmasına dahi izin
vermedi, hastaneden attırdı.
Başta Başbakan Erdoğan, İstanbul
Valisi, İçişleri Bakanı olmak üzere
tüm AKP’liler adeta halkla alay eden
halkı aşağılayan açıklamalar yaptılar.
Beyinleri sokaklara akıtılan insanlarımız için “hak ettiler” dediler.
“Fevkalade orantılı güç kullanılmıştır” dediler. Zulmederek halkı
sindireceklerini sandılar.
AKP, on binlerce polisi ve faşist terörüyle emekçi halkımızın 1 Mayıs
Alanı’na girmesini engelleyince daha
da küstahlaştı. 1 Mayıs Alanı’nı yasaklamakla da yetinmediler. 1 Mayıs’tan sonra Taksim’i, İstiklal Caddesi’ni, Beşiktaş’ı, Adliye önlerini ve
halkın sesini duyuracağı tüm alanları halka yasakladılar.
Halk Cephesi’nin, TAYAD’ın,
Grup Yorum’un, direnen işçilerin
Taksim’deki, Adliye ve Adli Tıp
önündeki, eylemlerine azgınca saldırdılar.
Her gün kafamız, gözümüz patlatılması pahasına çıktık Takisim Meydanı’na.
İstanbul Adliyesi önünde adalet istedik, gaz bombalarına boğulduk.
Kafamız gözümüz patlatıldı. Adli
Tıp önünde hasta tutsaklara özgürlük

istememiz basınçlı sularla yerlerde sürüklenmemize neden oldu.
Haftalardır kimyasal silah kullanıyor AKP halkın üzerinde.
İşçiyi aşağılıyorlar, memuru aşağılıyorlar, çiftçiyi aşağılıyorlar. Alevi
halkımızı aşağılıyorlar. İşçilerin grevlerinde grev kırıcılığı yapıyorlar. Başbakan Erdoğan başta olmak üzere tüm
AKP’liler halkı aşağılayan, halkla
dalga geçen, alay eden küstahça tavırlar içindeler. Adeta “dağları biz yarattık” havasındalar.
1 Mayıs mı kutlayacaksınız? “Ancak benim istediğim yerde, benim istediğim şekilde kutlayabilirsiniz” diyorlar. Miting mi yapacaksınız? “Benim
izin verdiğim yerde, benim belirlediğim
şekilde yapabilirsiniz” diyorlar.
Tayyip Erdoğan, hergün talimat
yağdırıyor; “İstediğim yeri yıkarım
yakarım, istediğim yerde istediğim binayı yaparım, istemediğim binayı yıkarım, istediğim yeri satarım” diyor.
Taksim Gezi Parkı’na AVM yapılmasına karşı çıkan halkın üzerine
binlerce polisiyle, belediye zabıtasıyla,
iş makineleriyle, gaz bombalarıyla
“şafak operasyonu” düzenliyor.
Yüz binlerce ağacın kesilmesi pahasına havaalanı yapacağım, köprü
yapacağım diyor. Bir AKP’li çıkıyor
“bir çukur verdik 90 milyar aldık” diyor. Her şey para, her şey satılık AKP
için. Yapacakları köprünün adına 40
bin Alevi’yi katleden Yavuz Sultan
Selim’in adını veriyor. Alevi halkı-
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mıza açıkça hakaret ediliyor.

Halk da Kim Oluyor, Biz Ne
Dersek O Olur Diyorlar!
Halkın Kim Olduğunu
Gördünüz! Bu Daha
Başlangıç!
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1 Mayıs’ta Taksim’e sokmadığınız, aşağıladığınız o halk 1 Haziranda 35 saat kesintisiz süren direnişin
sonucunda girdi Taksim Meydanı’na.
1 Haziran’da 35 saat sokak sokak
süren çatışmaların sonucunda binlerce
polisiyle, panzeriyle, TOMA’sıyla,
gazıyla, copuyla sökülüp atıldı Taksim Meydanı’ndan. Halkımız yine
Taksim Meydan’ında. Hadi gücünüz
yetiyorsa sökün halkı Taksim’den.
Taksim halkındır, tekellerin değil.
Taksim’de şehitlerimizin kanı var.
Kanla yazılan tarih silinemez.
Kendinize göre tarih yazarak Taksim
gerçeğini değiştiremezsiniz.
Gerekirse yeni şehitler pahasına
Taksim’e sahip çıkacağız dedik. İşte
yine Taksim’deyiz. Onbinlerce Mehmet Akif Dalcı kucağında taşlarla
“Taksim bizim” diyor.
Halkın kim olduğunu gördünüz.
‘Marjinal’ kim? Çapulcu kim? Halk
kim? Öğreneceksiniz...
Halka hakaret etmenin, halkı aşağılamanın ne demek olduğunu öğreneceksiniz...
Kimyasal gazınıza, TOMA’nıza,
copunuza karşı taşla, sopayla, bedeniyle, yüreğiyle direniyor halk...
Beyinlerini akıttınız insanlarımızın, gözlerini çıkarttınız. Daha ne yapabilirsiniz? Halk artık kaçmıyor
bombalarınızdan, coplarınızdan, basınçlı sularınızdan gözaltılarınızdan
korkmuyor...
Halkı Taksim’e sokmuyordunuz:
Binlerce insanımız gözaltına alındı,
binlercesi yaralı...
Yasaklarınızı tanımıyor halkımız.
Bütün İstanbul, bütün Türkiye Taksim
oldu şimdi. 68 ilde halk sokak sokak
çatışıyor, zulmünüze karşı direniyor.

Kimse Halka Sağduyu,
İtidal Çağrıları Yapmasın!
Faşizme Karşı Direnmeden,

Savaşmadan Zulüm Son
Bulmaz Faşizme Karşı
Savaşı Büyütelim!
AKP’nin halka karşı savaşı bir
günlük olay değildir. İktidara geldiğinden beri AKP, halkı düşman olarak görmüştür. Yalan, demogoji ve riyakarlıkla gerçek yüzünü gizleyerek
halkı uzun süre aldattılar. Ama artık
halk AKP’nin yalanlarını yutmuyor.
AKP, kendisi gibi düşünmeyen
herkese düşmandır. Gün geçmiyor ki,
halkın bir kesimine “şafak operasyonu” yapılmasın. Faşizme “yeter
artık” dedi halkımız.
Şimdi kimse halkımıza “sağduyu”
masalları anlatmasın. Son bir aydır her
gün sokaklarda gaza boğulduk. AKP
gibi düşünmeyen herkese tüm alanlar
kapatılırken, AKP politikalarına hizmet eden kesimlerin önündeki tüm engeller kaldırılıyor.
AKP’nin “Akil İnsanlar”ı ülkenin
her tarafında AKP politikalarını anlatıyor. Polislerin özel koruması altında çalışıyorlar.
Mavi Marmara katliamını kınama
eylemi yapan dinci örgütler için İstanbul Adliyesi’nin önünde her türlü
olanak sağlanırken, aynı yerde Halk
Cephelilere eylem yapmak yasaklandı. Halk Cephelilerin kafası gözü
patlatıldı. AKP, “istediğime eylem
yaptırırım, istemediğimin kafasını
gözünü patlatırım” diyor.
İşte bu adaletsizliklerdir halkın öfkesini, kinini büyüten. Halkı isyan ettiren, halkta hesap sorma bilincini yaratan...
Bu düzen halka ekmek ve adalet
yerine yoksulluk, haksızlık, eşitsizlik,
yozlaşma, açlık veriyor. Yoksulluğun
ve haksızlığın olduğu yerde, halk
acı çeker, açlık çeker. İnsan yerine konulmaz, horlanır. Onuru çiğnenir,
“ayaktakımı” denilir. Ve AKP’liler
ağızlarından çıkan her kelimeyle halkı aşağılamaktadırlar.
Halkın öfkesi küstah AKP’den
hesap soruyor.
Adaletin olmadığı yerde halk kendi adaletini uygular.
Halkımız faşizmin adaletinden
hesap soruyor.

AKP’nin Yargıtayı, Danıştayı,
mahkemeleri... hepsi halka karşı süren faşist terörü meşrulaştırma işlevi
görüyor.
AKP “istediğimi tutuklar, istediğimi serbest bırakırım” diyor.
Domuz bağlarıyla onlarca kişiyi
katleden Hizbullahçılar için, Bahçelievlerin faşist katilleri için, Mehmet
Ağar gibi kontrgerilla şefleri için
yargı paketleri çıkartıp hapishaneden
çıkarttı. Devrimciler için ise yine
özel yargı paketleri çıkartarak resim
taşıyanı bile ‘yasa dışı örgüt’ suçlamasıyla hapse atıyor. Devrimcilerin
derneklerini, sendikalarını, gazete
bürolarını, hukuk bürolarını, kültür
merkezlerini basıyor. Komplolarla,
sahte belgelerle yüzlerce ilerici, devrimci, demokratı tutukluyor.

Bu Adaletsizliğe, Faşist
Teröre Halk Sonsuza
Kadar! Susar mı Sandınız!
Halk Denilen Deryanın Çok
Büyük Bir Sabrı ve Engin Bir
Sınıf Bilinci Vardır!
Şimdi Halkın Öfkesi Alev Alev
Sokakları Tutuşturuyor!
Halkın suskunluğu yanıltmasın
sizi. Sessiz, pasif durduğuna bakmayın halkın. Sessiz sessiz, alttan alta biriktirir, büyütür öfkeyi. “Yeter” dedi
mi bir kez halk; artık önünde hiçbir
güç duramaz.
Yeter dedi halkımız!
İşte faşizmin hali: Copunu, kaskını, telsizini, bariyerlerini bırakıp
kaçtılar Taksim’den. Halka tepeden
bakan, aşağılayan küstah AKP’lilerin
zavallı halini görün.
Kimse Halkın Öfkesine Ket Vurmaya Kalkmasın! Kimse Halka “itidal” çağrıları yapmasın! Halkın öfkesi
adalet demektir. Halk tarihsel sınıf bilinciyle, sabırla büyüyen öfkesiyle
AKP’nin küstahlığına nasıl cevap
verilmesi gerektiğini göstermiştir.

Faşizmle Uzlaşılmaz!
Faşizme Karşı Direnmek En
Meşru Haktır!
Biz sustukça AKP’nin terörü pervasızlaşıyor. Yağma, talan, soygun, sö-

mürü, zulüm büyüyor. Yok sayılıyoruz. Hergün aşağılanıyor, hergün horlanıyoruz.
Bu duruma son vermek için halkın öfkesini yatıştırmak değil, öfkeyi büyütmeliyiz. Faşizme karşı direnişi büyütmeliyiz.
Faşizmle uzlaşılmaz. Faşizme karşı bütün yurtta direnişi büyütmeliyiz.
Faşizm bugün AKP ile özdeşleşmiştir.
Ancak faşizm ne Başbakan Tayyip
Erdoğan’ın kişiliğinden, ne de
AKP’den ibaret değildir.
“Faşizm sermayenin emekçi kitlelere yöneltebileceği en azgın saldırıdır,
Faşizm dizginlenmemiş bir şovenizm ve yağma savaşıdır,
Faşizm kudurmuş bir gericilik ve
bir karşı devrim hareketidir,
Faşizm işçi sınıfının ve bütün
emekçilerin en korkunç düşmanıdır.
Faşizm, tekelci kapitalizmin en
gerici, en şoven, en emperyalist unsurlarının açık terörcü diktatörlüğüdür’’ diyor Dimitrov.
Faşizm oligarşik devletin karakteridir. Oligarşinin halkı yönetme biçimidir. Faşizmle uzlaşılmaz. Faşizm yıkılmadan halk için asla demokrasi olmaz. Halk için adalet olmaz. Halk için özgürlükler olmaz.
Halk için ekmek olmaz, aş olmaz, iş
olmaz, inançlarımıza, kültürümüze,
değerlerimize saygı duyulmaz.

Daha Kararlı, Daha Cüretli
Olmalıyız! Faşizme Karşı
Direnişi Büyütmeliyiz!
AKP’nin örmeye çalıştığı korku
dağları aşıldı. Korku duvarları paramparça yıkıldı. Halk olarak
AKP’den korkmamız için hiçbir nedenimiz yok. Bir canımız var, neyimizi alacak!
Faşizmin dayattığı onursuzca yaşamayı kabul etmiyoruz.
Vatanımızın parsel parsel satılmasını, yağmalanmasını, talan edilmesini, sömürüyü, zulmü kabul etmiyoruz.
Kültürümüzün, inançlarımızın,

değerlerimizin aşağılanmasını kabul
etmiyoruz!
Adaletsizliği, küstahlığı kabul etmiyoruz!
Halkımız! Daha cüretli, daha kararlı olmalıyız. Faşizme karşı direnmek en meşru haktır. Faşizme karşı direnişi bütün ülke çapına yaymalı ve
direnişi büyütmeliyiz. Direnişi sürdürmeliyiz. 1 Mayıs’ta halka kapatılan Taksim’in 1 Haziran’da açılması,
onca teröre rağmen ısrarla alanlara
çıkmamızdandır.
Sürekli bir direniş olmadan faşizme geri adım attıramayız. AKP
halkı yönetmek için faşizmi tırmandırmak ve daha çok terör uygulamak
zorundadır. Başka türlü yönetemez.
Bu faşizmin tükenişidir.

Faşizme Karşı
Omuz Omuza!
Direniş boyunca bütün halkın en
güçlü haykırdığı slogan “Faşizme
Karşı Omuz Omuza’’ sloganıdır. Faşizme karşı bütün halk birleşmeliyiz.
Aramızda birçok farklı düşündüğümüz
noktalar olabilir. Ancak faşizm ayrım
gözetmiyor, kendi düzenine hizmet etmeyen tüm halk kesimlerini düşman
olarak görüyor ve saldırıyor. Onun için
aramızdaki çelişkileri bir tarafa bırakıp tüm halk güçleri olarak faşizme
karşı omuz omuza verip direnişi tüm
ülke çapında büyütmeliyiz!

Halk Cepheliler!
Halkı Birleştirmek, Direnişi
Büyütmek Sizin
Görevinizdir!
Son bir aydır Faşizme karşı omuz
omuza diyerek çağrılar yapıyoruz.
AKP’nin faşist terörüne karşı ısrarla
yasaklanan alanlara çıktık. Gaz yedik.
Coplandık, kafamız, gözümüz patlatıldı. Tazyikli sularla yerlerde sürüklendik. Yılmadık. Israrla çıktık alanlara. Boyun eğmedik, teslim olmadık
faşizme.
Direniş bizim geleneğimizdir. Direnişimiz halkta da karşılığını buluyor. Halkımız faşizme karşı direniş
içinde birleşti. Bütün ülke çapında
omuz omuza verdi. Faşizme karşı na-

sıl direnileceğini gösterdi. AKP’nin
“marjinal” demogojisi de bitmiştir.
Devrimciler nasıl direniyorsa halk da
öyle direniyor. Devrimciler nasıl barikat kuruyorsa halk da öyle kuruyor.
Devrimciler halktır. “Marjinal”
olan AKP’dir. Faşizmdir.
Tüm Cepheliler! Büyük bir sorumlulukla karşı karşıyasınız!
Halk sokaklarda. Halkın öfkesi
alev alev sokakları sardı. Tüm mahallelerde tüm sokakları tutuşturalım.
Amerikan uşaklarına ülkemizi dar
edelim!
Her Cepheli, halkın direnişinde
doğrudan inisiyatif almalı, direnişe
öncülük yapmalıdır. Her bir Cepheli binlerce kişiyi yönetmeli ve doğru
bir şekilde yönlendirmelidir.
Cepheliler; halkın birleşik gücünü,
halkın direnişini, halkın savaşını,
tüm ülkeye yaymak için Faşizme
Karşı İleri!

Faşizmi Yeneceğiz!
Biz Halkız!
Haklıyız Kazanacağız!
1- GAZ BOMBASI KİMYASAL
SİLAHTIR! GAZ BOMBASI
YASAKLANSIN!
2- HASTA TUTSAKLAR
SERBEST BIRAKILSIN!
3- TAKSİM HALKINDIR!
HALKA YASAKLANAN TÜM
ALANLAR AÇILSIN!
4- ‘KENTSEL DÖNÜŞÜM’ ADI
ALTINDA SÜREN YAĞMA VE
TALANA SON VERİLSİN!
5- HALKIN AŞAĞILANMAYA,
İNANÇ VE DEĞERLERİNE
SALDIRILMAYA SON
VERİLSİN!
6- SALDIRI EMRİNİ VEREN
VALİ VE EMNİYET
MÜDÜRLERİ İSTİFA ETSİN!
7- BÜTÜN GÖZALTILAR
SERBEST BIRAKILSIN,
HAKSIZ TUTUKLANANLAR
TAHLİYE EDİLSİN!
8- DİRENİŞÇİLER HAKKINDA
HİÇBİR TAKİBAT
YAPILMASIN!

Halk Cephesi
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AKP, Hırsızlığın, Yolsuzluğun,
Adaletsizliğin Başıdır!
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Gezi Parkı eylemleri ile başlayıp
bütün ülkeye yayılan AKP karşıtı eylemler, herkes için öğretici oldu.
Halkın da sabrının sınırsız olmadığını
gördü AKP. Halk kendi gücünü gösterdi. Nazım Hikmet, bir şiirinde
halkı şöyle anlatmıştı.
O, "Yunusu biçaredir,
Baştan ayağa yaredir",
ağu içer su yerine
Fakat bir kere bir derd anlayan
düşmeye görsün önlerine
ve bir kere vakterişip
"-Gayrık yeter!.." demesinler.
Bunu bir dediler mi,
"İsrafil surunu urur,
mahlukat yerinden durur"
toprağın nabzı başlar
onun nabızlarında atmağa.
Ne kendi nefsini korur,
ne düşman kayırır,
"Dağları yırtıp ayırır,
kayaları kesip yol eyler abı hayat
akıtmağa..."
Şiirde anlatıldığı gibi: Halkımız,
ekmek, adalet ve onur mücadelesi
için direniyor günlerdir.
Ekmeğe aç olduğu gibi adalete de
aç halkımız.
AKP 11 yıllık iktidarı boyunca hukuk üzerinden yürüttü politikalarını.
Kendisine karşı olan herkese davalar
açtı. İktidar savaşını davalar üzerinden yürüttü. Bir gecede çıkarttığı yasalarla halkın malını yağmaladı,
kamu malını, halkın malını yandaşlarına peşkeş çekti, kelimenin gerçek
anlamı ile ülkeyi emperyalist tekellere parça parça sattı.
Halkın her kesimi AKP’nin adaletsizliğini tanıdı, yaşadı, öfke duydu. Halk öfkesini biriktirdi.

İşçiyi, Memuru
Köleleştiren, Çocuklarımızı
Sokaklara Atan AKP, Adaletsizdir
İşçiler; taşeronluk sistemiyle kö-

leleştirildi. Kıdem tazminatı gasp
edilmek isteniyor. İş cinayetlerinde hergün üç insan katlediliyor.
Hiçbir patron iş cinayetlerinden dolayı çezalandırılmıyor. Açılan bir
kaç davada ise göstermelik para
cezaları verildi sadece. İşçilerin işten atılmaları patronların iki dudağının arasında. Hiçbir iş güvenceleri yok. AKP her zaman patronların çıkarını korudu.
Sadece 2002-2011 yılları arasında gerçekleşen iş cinayetlerinde
ölen işçi sayısı 10 bin 297, iş göremez raporu alan işçi sayısı 16 bin, iş
kazası sayısı 706 bin 608...
İşten atılıp tazminathaklarına el
konulan işçiler, bu konuda dava açmaları için kendilerinden 900 TL talep edildiğinden dolayı dava açmaz
hale geldiler. İşten atılan işçiler adaletsiz kaldılar. Çalınan emeğin hesabı
ödenmedi. Hırsız patronlardan hesap
sorulmadı.
Çoçuklarımız, okula gitmeleri gerekirken ağır koşullarda çalıştırılıyorlar. Binlerce çocuğumuz kayıp. Çocuklarımız kanalizayson, yol kazılarında öldü. Ölen çocuklarımızın kazayla öldügü söylendi. Oysa kazalar
için önlem almayanlar bu ölümlerden
sorumluydu. Sorumluların cezalandırılması gerekirken, bırakın cezalandırılmalarını haklarında dava bile
açılmadı.
Halka üç değil beş çocuk istiyorum diyen Tayyip Erdoğan’a ölen ve
kaybedilen çocukların hesabını sormalıyız. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) rakamlarına göre
27 bin çocuk kayıp, 84 bin 916 çocuk suça karışmış. 81 ilde yapılan
araştırmaya göre 2008-2010 yılları arasında kaybolan çocuk sayısı
27 bini geçti. Kayıp çocukların 16
bin 289'u kız çocuğu. Çocuk yetiştirme yurtlarından kaçan çocuk
sayısı son 4 yılda 3 bin 277 iken,
bunların bin 620'si kız çocukları-

dır. Dört yılda 676 bin 637 çocuk
hakkında adli işlem yapıldı. 2008
yılında132 bin 592 çocuk, 2009
yılında 151 bin 961 çocuk, 2010 yılında 188 bin 44 ve 2011 yılında 204
bin 40 çocuk polis karakollarına
götürüldü.
Çoçukları suçlu ilan eden sistem
adaletsizdir. Binlerce çocuğumuzu
karakollara götüren sebeplerin varlığı
adaletsizliğin nedenidir.
Tayyip, Alkol yasağının gerekçesini açıklarken halkı ve gençliği korumaktan bahsediyordu. Koruması altına aldığını iddia ettiği çocukları koruyamayan sistem gençliği de koruyamaz.
Memurların tabi olduğu 657 sayılı
Devlet Memurları Kanunu’nda yapmayı planladıkları değişiklik ile iş güvencesinin kaldırılmasına, esnek çalışma ve performansa dayalı çalışma
sisteminin getirilmesine çalıştılar.
Devlet Memurları Kanunu henüz
değişmedi ancak son yıllarda kamuda sözleşmeli çalışanların sayısı
14 binden 214 bine yü kseltilerek
yü zde 1438 oranında artırıldı. Taşeron işçilerinin sayısı yü zde 2831
oranında artarak17 binden 498 bine
ulaştı. KİT'lerde iş gü vencesi ile çalışan personel sayısı 136 binden 64
bine, yine gü venceli istihdam sayılabilecek kamu işçilerinin sayısı ise
276 binden 156 bine dü ştü . Memur
sayısı ise okullarda öğretmen, hastanelerde hemşire açığına rağmen
2001 ile 2012 yılları arasında 1 mil-

yon 642 binden 1 milyon 824 bine
yü kseldi. Memurların kazanılmış
haklarını çalan, eğitilmiş işsiz ordusu yaratan sistem adaletsizdir.

Nehirlerimizi,
Ormanlarımızı Katleden
AKP Adaletsizdir!

Alevi halkımız, aşağılandı, yok
sayıldı, horladılar... Aleviler’in yaşadığı evlerin işaretlenmesi, duvarlara Aleviler’i hedef alan tehdit ve küfürlerin
yazılması, Alevi bir ailenin Malatya
Sürgü'de linç edilmeye çalışılması, cemevlerinin Başbakan tarafından “ucube” olarak nitelendirilmesi, Kartal
Cemevi'nin yakılmaya çalışılması,
Yargıtay kararı ile “cemevlerinin ibadethane olmadığı”kararı verilmesi,
Aleviler’in yoğun olarak yaşadığı
mahallelerin isminin değiştirilmesi
ve son olarak 3. köprüye de Yavuz Sultan ismi verilmesi... AKP iktidarının
Aleviler’e beslenen tarihsel düşmanlığı sürdürdügünün açık kanıtıdır.
İnançlara saygısız, ayrımcı ve tahammülsüz AKP iktidarı adaletsizdir.

HES inşaatları ile köylerimiz, tarım
alanları tahrip edildi. Doğal hayata, bölgenin kültürel ve tarihsel dokusuna zarar veren HES’ler emperyalizmin politikalarının ürünüdür. AKP iktidarında HES inşaatlarında bir patlama
oluşmuş ve bugün HES'lerin sayısını
1601'e ulaştırmıştır. Trabzon, 119
HES’le bu sıranın başındadır. HES’ler
yaparken halkın iradesini çiğneyen, yasadışı ve sahtekarlıklarla yapan AKP,
adaletsizdir.
Köylülerin yıllardır işledikleri
topraklarına 2B uygulaması ile el konulmaya çalışıldı. Orman vasfını yitirmiş alanların sahibine devredileceği
yalanı ile orman alanları emperyalist
ve işbirlikçi tekellere peşkeş çekildi.
Arazilere biçilen fiyat nedeniyle 2B
arazisi üzerinde bulunan yoksul halkımız yıllardır işlediği ya da yaşadığı yerleri satın alamadılar. Orman
vasfını yitirmiş alanları sahiplerine
dağıtmak yerine tekellere dağıtan
AKP adaletsizdir.

Halkın Evlerini Yıkıp
Tekellere Peşkeş Çeken
AKP Yağmacıdır!

Halkın Sağlık Hakkını
Gasp Eden AKP
Adaletsizdir!

Yoksul halkımızın barınma hakkına saldırdılar. Kentsel dönüşüm adıyla yürüttükleri talan, yağma, sürgün politikaları ile halkın evlerini ellerinden
aldılar. Sulukule örneğinde olduğu
gibi tarihi alanları yok ettiler, projeyi
yaşama geçirmeden önce AKP’liler
Sulukule’yi parsel parsel ucuza hatta
tehditlerle satın aldılar. Kentsel Dönüşüm politikaları halkın sosyal ve kültürel hayatlarını hiçe sayarak, zorla uygulandı uygulanıyor. Kentsel Dönüşüm
uygulamaları altında 7 Milyon evi yıkacaklarını açıkladılar. Kentleri bir şantiye alanına dönüştürdüler, halkı beton
yığınları arasına gömdüler. Tarihsel ve
kültürel güzellikleri yok ettiler. Barınma hakkının gasp edilmesi, sağlık
ve güvenli ortamlarda yaşama imkanın ortadan kaldırılması AKP’nin adaletsizliğidir.

Genel Sağlık Siğortası (GSS) nedeniyle milyonlarca insan sigorta
borçlusu haline getirildi, halkın sağlık hakkından yararlanması kısıtlandı, hastanelerin özelleştirilmesinin
yolu açıldı. Performansa dayalı sistem ile doktorların etik kurallarını
çiğnenmesi istendi. Sağlık sistemindeki düzenlemeler ile doktorlar ve
hastalar karşı karşıya getirildi. Halkın sağlık hakkını gasp eden AKP
adaletsizdir.

Alevi Halkımızın
İnançlarını Yok Sayan,
Hakaret Eden AKP
Adaletsizdir!

Hapishaneleri Tıkabasa
Dolduran AKP
Adaletsizdir
Siyasi Tutsak sayısında Türkiye,
dünyada birinci sırada yer almaktadır.
"2000 yılında 25 bin 545 olan hükümlü sayısı, 2012 yılında 93 bin 970
olmuştur.” (Cumhuriyet-20 Mayıs

2012) AKP'nin iktidar olduğu 2002 yılından 2010 yılına kadar olan 8 yılda
87 bin 840 kişi "terörist” denilerek
gözaltına alınmıştır. 9 bin 989 kişi "terörist" denilerek polis, jandarma ve güvenlik görevlilerinden sistemli işkence gördü. 2 bin 20 kişi "terörist"
denilerek faili meçhul, infaz ve çatışmalarda katledildi. AKP iktidarının
8 yılında 763 kişi infaz edilerek katledilmiştir. (Yürüyüş-Sayı:286 )
Halkın hak alma mücadelesini terör ile bastıran, ifade, örgütlenme
hakkına saldıran, gerektiğinde katleden, katilleri cezalandırmayan AKP
adaletsizdir.
Uludere'de kaçakçılıkla geçimini
sağlayan 34 köylünün üzerine bomba atıp katlettikten sonra kurulan göstermelik komisyonlarla katillerini
akladılar.

Sessiz İmha İle 10 Yılda
2763 Tutsağı Katleden
AKP Adaletsizdir!
Hasta Tutsaklar hapishanelerde
katlediliyor. AKP'nin iktidar olduğu
son 10 yıl içinde hapishanelerde
2763 tutuklu katledildi. Ölüm sınırında olan onlarca hasta tutsak yasal haklarına rağmen tahliye edilmiyorlar. Hasta tutsaklara haklarını tanımayan AKP adaletsizdir.
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Sanatçıları Aşağılayan
AKP Adaletsizdir!
Tiyatro sanatçıları da AKP’nin
saldırısından payını aldı. Çalışma
güvenceleri ortadan kaldırıldığı gibi
oynayacakları oyunlara da müdahale edilmeye çalışıldı. Tiyatrolar ile ilgili düzenlemeler yapıldığında Başbakan Sanatçılara “Mesele kendilerine küçük iktidar alanları oluşturmuş, kendilerine küçük rant alanları oluşturmuş, köşeleri tutmuş ideolojilerin arkasına sığınarak, kendi
doğrularını 75 milyona dayatıyorlar.
Bunlar tanzimattan bugüne kadar her
şeyi en iyi kendilerinin, en doğruyu
sadece ve sadece kendilerinin bildiğini iddia ederler. Bunlar millete tepeden bakarlar, bunlar kendi üret-
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Hayatın
Öğrettikleri
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Halkı Örgütlemek

Emek İster
"Sevgi Güzellik İster Gülüm
Güzellik Emek İster
Yürekte Ateş İster"
Her zaman düzenli olarak dergiye çıktığımız, mahalle
halkıyla ilişkilerimizin iyi olduğu Sarıyer tarafında bir mahalle vardı. Bu mahalle boğaza karşı küçük şirin evleriyle,
sıcak halkıyla rant sahiplerinin "kentsel dönüşüm" kapsamında yıkım bölgesi ilan ettiği güzel bir mahalleydi.
Buraya dergi satışına çıktığımızda halk ile "kentsel dönüşüm" üzerine de konuşuyor, buranın asıl sahiplerinin
onlar olduğunu evlerini yıkmak isteyenlere karşı birlik olmaları gerektiğini anlatıyorduk.
Buraya dergi satışına çıktığımızda polis otoları da sık
sık çevremizden geçiyor, taciz ediyorlardı.
Bir gün yine buraya dergi satışına çıkmıştık. Her zaman yaptığımız gibi son durakta inip evlerin kapılarını
sırayla çalmaya başladık. Yalnız, çaldığımız çoğu kapı açılmıyordu. Bu nedenle şaşırmıştık. Çünkü hem hafta
sonu olduğundan kaynaklı insanların çoğu işte değildi hem
de daha önce hiç böyle olmamıştı.
Aradan 2-3 saat geçmişti ama elimizdeki dergilerin ancak 10-15 tanesini verebilmiştik. Yine de evleri dolaşmaya
devam ediyorduk. Daha sonra her zaman gidip dergi bıraktığımız bir eve uğradık. Kapıyı açan ablaya selam verdik. Mahalleye her geldiğimizde bu eve uğradımızdan abla
bizi tanıyordu. "Kızım dergiyi bu sefer de alayım ama
kendinize dikkat edin. Buralarda çok dolaşmayın"
dedi. Nedenini sorduk. "Geçen hafta siz gittikten sonra
polis geldi. Sizden bir daha dergi alırsak başımızın belaya gireceğini söyledi. Siz iyi, temiz çocuklarsınız ama
tiklerinin yüksek sanat olduğunu iddia ederler. Soruyorum, yahu siz
kimsiniz? Bu ülkede tiyatro sizin tekelinizde mi? Bu ülkede sanat sizin
tekelinizde mi? Sanat konusunda
söz söyleme ehliyetine sahip olan sadece sizler misiniz? Geçti o günler.
Artık despot aydın tavrıyla parmağınızı sallayarak bu milleti küçümseme, bu milleti azarlama dönemi geride kalmıştır” demiştir.

AKP Yolsuzluğun,
Hırsızlığın,
Adaletsizliğin Başıdır!
28

Yolsuzluk yapılmadığını söyleyen
AKP yalancıdır. Deniz Feneri, YİM-

ben bir daha dergi almayacağım" dedi.
Evden ayrıldık. İnsanların neden kapıyı açmadığını anladık. Çünkü biz dergi dağıttıktan sonra polis mahalleyi
gezerek halkı tehdit etmişti. Moralim çok bozulmuştu.
Kendi kendime söyleniyordum: “Bu kadar korkak olunur mu?” Bir daha burada kimse bize evini açmaz, dergi almaz diye düşünüyordum. Çok kızmıştım ama kızgınlığımı yanlış yere, halka yöneltiyordum.
Derneğe döndüğümde durumu arkadaşlara anlattık.
Ama moralim hala bozuktu. Arkadaşlar benimle konuştu. "Burada kızmamız gereken halk değil. Asıl kendimize kızmalıyız dedi. İnsanlar korkabilir bu çok normal. Demek ki biz onlara kendimizi tam anlatamamışız. Polis nasıl tek tek evleri gezip onları korkutmuş.
Biz burada eksik kalmışız. Bize düşen moral bozukluğu olmamalı. Biz de daha çok emek vereceğiz. Bu
mahalleye haftada bir gün gidiyorsak her gün gideceğiz. Polisin yaptığı bu ahlaksızlığı teşhir edeceğiz"
dedi.
Daha sonra mahalleye toplu gittik. Sokak sokak ajitasyon çektik. Polisleri teşhir ettik. Evleri tek tek dolaştık. Sonrasında da mahalleye sık sık gitmeye başladık. İnsanlara bıkmadan usanmadan polisin ahlaksızlığını, bizim meşruluğumuzu anlattık. Emeğimizin karşılığını da
yavaş yavaş görüyorduk. Yüzümüze kapanan kapılar açılmaya başlamıştı.
İnsanları korkaklıkla suçlamak yerine onları anlayıp,
kendi meşruluğumuzu anlatmak, insanların kafasını açmak gerekiyordu. Çünkü insanları suçlamak kolay olandı. İnsanları böyle suçladığım için utanmıştım kendimden. Çünkü çok az emekle her şey hemen olsun istemiştim.
İnsanları suçlamaksa kolayıma gelmişti. Böylelikle anladım ki her şeyin temelinde emek vermek var...

PAŞ, KOMBASSAN gibi dev yolsuzluk dolandırıcılık dosyalarının
kilit ismi Erdoğan ve AKP'dir. İhalelerde usulsüzlük yaparak yandaşlarını zenginleştiren ancak yolsuzluk
açığa çıktığında üstünü kapatan,
yandaşlarının yolsuzluğunu araştıran
savcıların görevini değiştiren ve haklarında dava açan AKP adaletsizdir.
Sonuç olarak, AKP’in politikaları, icraatları, kararları, çıkardığı yasalar
halka düşmanlığının açık kanıtıdır.
Halkımız AKP’nin politikaları nedeniyle daha da yoksullaştı, düşünceleri yok sayıldı, inançları horlandı, haklarını savunanlar tutuklandı, terörist
ilan edildi. AKP her türlü yasadışılı-

ğı kendinde hak gördü. İşlenen suçlar
olağan kabul edilsin istendi. Ama
işte bir yere kadar. Halkımız onuruna,
ekmeğine, hakkına sahıp çıktı. Halkımız zulme karşı direniyor. Zulme
karşı direnmek bütün yasaların üstündedir. İnsan olmanın birinci şartıdır. AKP saldırıyor, halkımız direniyor. Halkımızın canına, malına, hakkına yönelik saldırı olduğunda ona
karşı direnmesi yasal hakkıdır. Halkımızın meşru müdafa hakkını kullanmamasını istemek ahlaksızlıktır. Tarihsel sorumluluğunun inkarıdır. Biz
adalet istiyoruz, adaletsizliği ancak
adalet ile yok edebiliriz.

Halkın
Hukuk
Bürosu

Halkın Hukuk Bürosunu Bitiremezsiniz

HHB’nin Müvekkilleri
Avukatlarını Savunuyorlar -5-

Tüm saldırı, tehdit, tutuklama,
gözaltı terörüne rağmen elbette biz kazanacağız. Bu tarihsel gerçekliği hiç
bir güç değiştiremez. Tarihsel akışı geriye saramazsınız, nehir denize varacaktır, önüne engin dağlar da çıksa,
akan nehir engelleri aşar. Müvekkillerimiz de bunun farkındadırlar. Saldırıların başladığı andan itibaren avukatlarını sahiplenmeye, avukatların
serbest bırakılması mücadelesine katılmışlardır.

Özgür Tutsakların
Avukatlarını Sahiplenmeleri
Operasyon sonrasında avukatlarının en değerli sahiplenenleri, kuşkusuz Özgür Tutsaklar oldu. Sıradan
bir tutsağın avukatı tutuklanınca bir
an önce başka bir avukat bulma telaşına girer, duruşması yaklaşmadan ailesine haber gönderip avukat tutar.
Hatta avukatını azletmeye kadar gidebilirler. Oysa Halkın Hukuk Bürosu müvekkilleri kendi mahkemelerinde avukatlarının serbest bırakılmasını ister, tutuklamaların keyfi ve
haksız olduğunu anlatırlar. “Acaba bu
söylediklerim tahliyemi engeller mi”
gibi bir tereddüte düşmeden ne söylenmesi gerekiyorsa, nasıl düşünüyorlarsa onu ifade ederler. Bu sahiplenme, dünyanın hiç bir yerinde yaşanmamıştır. Halkın Hukuk Bürosuna özgüdür.
Bu nedenle bu bölümde tutuklanmalardan sonra müvekkillerin
avukatlar için yazdıklarını ve yaptıklarını aktarıyoruz.
Sevgili avukatlarımızın onurunu savunuyoruz.
Zulme karşı direnme hakkının,
sömürüye karşı hak arama özgürlüğünün yaşatılmaya çalışıldığı heryerde görebilirsiniz onları. Onlar; bu
toprakların emekçi insanlarının, bizim,
halkın, devrimci avukatlarıdır. Zulüm
neredeyse, onlar orada çıkarlar kar-

şısına ve üstüne yürürler zalimin. Ki halkın hakkını,
hukukunu savunmaları,
mahkeme salonlarıyla sınırlı kalmamıştır asla.12
Eylül'ün sıkıyönetim mahkemelerinden bu yana, halkın devrimci avukatları iş
başındadırlar. 'İşleri,sömürü ve zulme karşı halkın
hak ve özgürlük davasını savunmak
olmuştur her zaman. Ve açık ki, işlerini iyi yapmışlardır, uğruna ölüm dahil sayısız bedeli gülerek karşılayacak
kadar hem de...Özgür Tutsaklar'ın yanında olmuşlardır her zaman. Öyle ki,
yeri gelince duvarların bu tarafında
voltaya duracak kadar hem de...İşlerinden atılan emekçilerin, 'kaza' denilen ama burjuvazinin taammüden işlediği iş yeri cinayetlerinin, ülkemizde işkenceyle katledilen Festus
Okeylerin, “durmadı, biz de vurduk
öldürdük” diyen seri katilin öldürdüğü Çağdaş Gemiklerin, sırtından
vurulan Ferhat Gerçeklerin, işkencede katledilen Engin Çeberlerin, 19
Aralık davalarının, “Parasız Eğitim” isteyen devrimci gençliğin,
tecrite karşı direnen tutsak ailelerinin,
sesleri boğulmak istenen onurlu sanatçıların kamu emekçilerinin, 1 Mayıs alanının kazanılma mücadelesini,
Kentsel Dönüşüm saldırısına karşı gecekondu halkının, “Füze Kalkanı Değil, Demokratik Eğitim” isteyen liseli gençliğin, inanç özgürlüğü isteyen Alevi halkının, Kürtlerin, bağımsızlık mücadelesi veren vatanseverlerin... avukatlarıdır onlar. Bizim
avukatlarımızdır. Ve işte bu yüzden bu
saldırı hepimizedir. Bize, halkadır.
Onların savunurken gerçekleştirdikleri insanlık onurunun büyüklüğü
karşısında, hayli alçak kalmıştır faşizmin kara kaplı kitapları, kara gözlüklü Amerikancıları, karanlık kararları ve o en büyük adliye sarayları, kampüs hapishaneleriyle bir bütün

olan hukuku. Onlar; emperyalistler ve
işbirlikçilerinin “hukuk” diye dayattığı zulme, Büyük İnsanlık diliyle karşı çıkmışlardır.
Bakın, katledilen yoldaşları Avukat Fuat Erdoğan anısına “Özgürlük
Mücadelesi ve Hukuk” başlığıyla
düzenledikleri uluslararası sempozyumda ne diyorlardı: “Hukuk; özgürlüğe, eşitliğe, bağımsızlığa izin ve
imkan verdiği sürece meşrudur. Bunların karşısına geçip direnenlerin mücadelesini yoketmeye kalkıştığında
egemen siyasetin basit bir aracından
ibarettir. Biz böyle bir hukuku tanımıyoruz ve onun icazeti üzerinden yaşamlarımızı kurmak niyetinde de
değiliz.” (Özgürlük ve Hukuk - Boran Yayınevi -Önsöz'den)
Bizim avukatlarımızın emperyalistler ve işbirlikçileri katındaki “büyük
suç”u bu sözler ile özetlenmiş sayılır.
Ki bu sözler, sadece mesleki onurlarını
ifade etmez, bununla birlikte ve daha
çok insanlığın neden“büyük” olduğunun da “hukuki” ifadesi sayılır. İnsalık, egemenlerin zulüm aracı olan
“hukuk”un karşısına geçip en gür ve
güçlü sesiyle “Biz böyle bir hukuku tanımıyoruz”diyebildiği için hala Büyük
İnsanlık'tır. Amerika'nın “küçük çocukları” CIA'dan aldıkları akıllarla, psikolojik savaş yöntemlerini uygulayarak o büyüklüğü yok edemezler. Olsa
olsa o büyüklüğün altında ezilirler ancak. Öyle de olmuştur. Halkın devrimci
avukatları “egemen siyasetin basit bir
aracı olan” faşist hukukun bu komplosunu meşrulukları, onurlu tavırla-
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rı ve dayanışmalarıyla ezip geçmişlerdir. Elbette, emperyalizm ve işbirlikçilerinin katında, halkın devrimci
avukatlarının “büyük suç”u, faşizmin
hukukuna boyun eğmemeleridir. Bakın, ne diyordu halkın hukukçuları: “...
Hukuku ait olduğu karanlık ve küflü mahkeme binalarına geri kovalamalıyız, siyasal alandan def etmeliyiz.
İhtiyacımız olan şey özgürlük, ihtiyacımız olan şey eşitlik, ihtiyacımız
olan şey bağımsızlık...” (Age -syf: 89)
Kim, ihtiyaç duyar bunlara: Halklar... Kimdir bu ihtiyacın önünde engel olanlar: Emperyalizm ve işbirlikçileri... İşte bu yüzden, emperyalistler
ve yerli maşaları için, halkın devrimci avukatları “düşman” sayılmıştır
öteden beri. Halk düşmanları tarafından «düşman» sayılmak, elbette, büyük bir onurdur. Ki halkın devrimci
avukatları bunun bilincinde olarak, bakın, ne diyorlardı: “... bugün ‘düşman’
kabul ediliyor olmamız bizimle ilgili
değil emperyalizm ile ilgilidir daha
çok. Alttan almanın, boyun eğmenin,
uyumlu davranmanın, reformların,
sistem içinde kalmanın; ezilenlere,
yoksullara, halklara iyilik getireceğini ve egemenlerin onlara düşmanlık etmeyi bırakacağını düşünmek hayalperestliktir. Eğer yeterince iyi yoksullar,
yeterince iyi ezilenler olur isek belki
üzerimize bu kadar şiddet uygulamazlar diye düşünmek ve inanmak bizleri yanıltacaktır.” (Age, syf: 90)

Onlar Halkın Avukatlarıdır

30

Onlar, halktan hiç kimsenin vurulması ve yanıltılmasını istemedikleri için zulüm karşısında boyun eğmeyi değil, direnmeyi önermişlerdir.
Kapitalizmin sömürüsünü 'makul'

bulmayı değil, sömürüye karşı yeni bir hayatı yaratmanın mücadelesi içinde bedelleri
onur bilerek, bakın, ne
demişlerdir: “Ülkemizde ve tüm dünyada zulüm alt edilene kadar,
insanlığın en özgürce
yaşayacağı sosyalizm
kuruluncaya kadar mücadelemiz devam edecek. Belki büyük kısmımız, belki de hepimiz o günleri göremeyecek. Ama biliyoruz ki o günler gelecek. Çocuklarımız, olmazsa onların çocukları o
güzel günleri görebilecekler...” (Age,
syf:68)
Halkın devrimci avukatları, sanatçıları, gazetecileri, devrimci gençliği
şahsında saldırıya uğrayan, işte bu
umuttur. Zulüm ve sömürü düzeninin
acuze hukukçuları, kirli kalemlerini kırdılar halkın devrimci avukatları hakkında ama halkın hukukçularının onurlarını kıramadılar. Esas olan budur ve
buna, bütün dünya tanık olmuştur.
Bu da bu değerli avukatların müvekkilleri olan bizlere büyük bir onur yaşatmıştır. Ki selam olsun halkın hukukçularına, bin selam... Onlar, halkın
avukatıdır. Her yerde, yanıbaşında olmuşlardır halkın. Halk sofrasında,
halkın kavgasında, halayında yerleri
daim olmuştur herzaman. Küçük-burjuva aydını değil, halk aydını olmayı
seçmişlerdir. Hapishanelerin daracık
avukat görüş yerlerine sığmayan bir
büyük yüreği paylaştığımız avukatlarımız şimdi hücrelerde ve tecrite karşı direnişteler. Sevgili avukatlarımızın
onurunu selamlıyoruz.
Sevgi ve saygılarımızı iletiyor,
"Görüşmek üzere" diyoruz...(Özgür
Tutsaklar adına.)

“Onlar Avukatlık
Mesleğinin Yüz Akı,
Onurumuzdur!”
18.01.2013 günü, sabaha karşı
yüzlerce polis, ağır silahlar ve helikopter eşliğinde gerçekleştirilen "Şafak Operasyonu"nda; hukuk büroları,

dernekler kapıları kırılarak talan edildi... Avukatlarımız işkencelerle gözaltına alındı, tutuklandı...Suçları büyüktü... Onlar avukatlık statüsünün
keyfini sürmek, avanta peşinde koşmak
varken, halkın avukatlığına soyunmuşlardı.Suçları büyüktü; hakları elinden alınıp kapı dışarı edilen işçilerin,
parasız eğitim istediği için tutuklanan
öğrencilerin, işkencelerde-infazlarda
katledilen devrimcilerin-kimsesizlerin; evlatları toplu mezarlara gömülen
anaların kardeşlerin; on yedi yaşında
sırtından kurşunlanan Ferhatlar'ın;
tecrit altında gün gün ölüme mahkum
edilen hasta tutsakların; evi yıkılmak
istenen yoksul gecekonduluların ve bil
cümle haksızlığa uğramışların, ezilenlerin hakkını savundular. Suçları büyüktü; haklar ve özgürlükler mücadelesinin sadece destekçisi değil, en
önünde oldular. Avukatlık mesleğinin
sadece mahkeme salonlarında değil,
hayatın içinde, meydanlarda da yapılacağını herkese gösterdiler. Suçları büyüktü; biz müvekkillerine her zaman
inandı, her koşulda sahiplendi, yanı başımızda oldular... Yeri geldi canlarını
ortaya koymaktan da çekinmediler...
Suçları büyüktü; onlar paranın-pulun
değil, onurun, erdemin davasını güttüler... Ağrın, acın acımdır dediler insan kardeşlerine.... Onlar avukatlık
mesleğinin yüz akı, onurumuzdur!
Sevgili avukatlarımız, siz hep yanımızdaydınız; hep yanınızda olacağız.
Sizleri seviyoruz! Halkın Avukatları
Susturulamaz! Devrimci Avukatlara
Özgürlük
25.02.2013 (Kandıra Hapishanesi Özgür Tutsakları)

Merhaba Emekçilerin
Işığı Avukatlarımız!
Yüreklerimize pranga vurmak istediler. Ama başaramadılar. Çünkü siz
bizim yüreklerimizle konuştunuz zalimin karşısında
Düşüncelerimizi yok saymak istediler
Ama başaramadılar.Çünkü siz yeri
geldi ölüme yattınız, yeri geldi kavgaya atıldınız. Can oldunuz canımı-

za soluk oldunuz nefeslerimize.
Emeğimizi çalmak istediler.
Ama başaramadılar.
Çünkü siz karanlığın en zifiri
anında ışık oldunuz emekçilere...
Yollarını aydınlatıp güç oldunuz güçlerine. Umut oldunuz umutlarına.
Ve aldınız bir cümle soysuzun, kan
emicinin elinden alnımızın terini.
Gerçekleri savundunuz, at izinin
it izine karıştığı bir dönemde
Dik durdunuz, birileri en pençe divan düzenden icazet beklerken.
Öç alma vakti gelmiş dediler.
Ve çaldılar bir gece vakti kapınızı... Adına demokrasi, adına özgürlük,
adına insan hakları diyerekten!..
Kırıp döktüler dört bir yanı...
Yerlere saçtıkları yüreğimizde
saklı hıncımız...
Yerlere saçtıkları işçinin, öğrencinin, memurun,devrimcinin yani
halkımızın bilcümle hakikatin büyüyen öfkesidir...
Dağıttılar öfkemizi vatanın dört bir
yanına.
Ve sonra...Sonra panikle sarıldılar
yalana...
Yazılısı, görseli, bil-cümle medyasıyla başladılar bombardımana. Ve
lakin unuttular;Aşılıyız biz bunlara
Ve şimdi siz... Müvekkillerinizle
yan yana umudun türkülerini söylerken en koyu sohbetlere dalarken voltada...
Bir volkan patlamaya hazır. Ve
şimdi sizleri dört duvar arasında susturmak isteyenler ellerini ovuşturup
kahkahalar atmakta.
Ve lakin unutmuşlar volkan kaynamakta.
Söz çok elbet. Söyleyeceklerimizi
zamanı gelince bir bir söyleyeceğiz. Ve
lakin şimdi gerek yok. Şimdi adalet konuşuyor. O zaman tüm özgür tutsaklar voltaya devam. Ve tabii yüreğimizde türkülerle...
"Özgürlük ellerimizde engel çaresiz" (Tekirdag F Tipi Hapishanesi
Özgür Tutsakları)

Halkın
Avukatlarını
Halk Sahiplenir!
Halkımız iyiyi ve
doğruyu seçmede ustadır, Nazım Hikmet ne
demiş halkımız için,
Topraksız öğrenip / kitapsız bilendir / Hoca
Nasreddin gibi ağlayan
/ Bayburtlu Zihni gibi
gülendir.
Ferhat'tır / Kerem'dir /ve Keloğlan'
dır. Müvekkillerimiz, halkımız şimdi
avukatlarını serbest bırakılması mücadelesine katılıyorlar, sahiplenmelerini eylemlerle, sloganlarıyla anlatıyorlar. Keyfi olarak tutuklananların
serbest bırakılması için Her Çarşamba günü saat 12.00- 12.30 da İstanbul
Adliyesi önünde oluyorlar. Her Cuma
günü ise saat 19.00 da İstanbul / Taksim / Tramvay Durağı’nda oluyor,
Galatasaray Lisesi’ne kadar yürüyor,
sloganlarını haykırıyorlar.
Örneğin, Her eylemlerinde birlikte olduğumuz, hakları için mücadele
eden işçiler ne diyor bakın.
“Geçtiğimiz hafta hukuksuz bir şekilde avukatlarımız tutuklandı. Mahkemede avukatlarımıza ‘İşçilerle ne konuştun?’ gibi akla ziyan sorular yöneltilmiştir. Bir avukat müvekkilleriyle
ne konuşması gerekiyorsa onu konuşmuştur. Avukatlarımız biz işçilere
yasal haklarımızın neler olduğunu
göstermiştir. Bu nedenle bu direnişi zaferle sonuçlandırarak onları ziyaret edeceğiz. Bu zaferi onlara armağan edeceğiz” “Baskınlar, Gözaltılar, Tutuklamalar Bizleri Yıldıramaz. Avukatlarımız Serbest Bırakılsın! (Direnen
Hey Tekstilİşçileri)
Avukatlarımız sadece fiziki olarak
aramızda değiller, direnişlerimizde
hala yanlarımızdalar, avukatlarının tutuklanmış olmasının direnişlerimizi
bitiremeyecek. (Direnen Hey Tekstilİşçileri)
***
Hırsızlara, soygunculara karşı du-

ran hep emekçilerin yanında olan
hep devrimci - demokrat olan Avukat
Taylan Tanay... Emperyaliste, kapitaliste karşı olan Özgürlük ve hak ihlallerini savunan emek hırsızlarına tek
tek hesap soran Avukat Taylan Tanay
olan... (Ali Ekber Alp, Hey Tekstil Direnişçisi)
Sonuç olarak, avukatları serbest
kalsın diye mücadele eden müvekkillere sahip olmak onuru vericidir, bu
bir avukatın sahip olacağı en büyük
değerdir. Bu değer bütün maddi değerlerden üstündür. Bu güne kadar ilk
defa tutuklanan ya da ilk gözaltına alınan avukatlar Halkın Hukuk Bürosu
avukatları değildir ama avukatları
için mücadele eden müvekkillere sahip olan tek bürodur Halkın Hukuk
Bürosu. Bu sahiplenmenin kaynağı
Halkın Hukuk Bürosunun sahip olduğu gelenekler, yarattığı değerler ve
yürüttüğü mücadeledir. İnançları ve
ilkeleridir. Saldırıya uğrayanda, saldırıya karşı direnende bu ilke ve
inançlardır. Kişisel olarak çalışan
avukatlar değildir saldırıya uğrayanlar, Adaletsizlikte buradadır. Bizim hedef gösterdiğimiz kişileri savunmayın,
her işe burnunuzu sokmayın, suçlarımızı teşhir etmeyin, halka haklarını anlatmayın diyorlar. Biz ise Hayır,
Binlerce kez hayır, bizi yok etsenizde yarattığımız geleneğe zarar veremezsiniz, Halkın Hukuk Bürosunu
yok edemezsiniz. Doğdu, büyüdü, gelişti, gelişiyor ve toprağı tohum bıraktı, toprağa karışan tohumu toplayamaz, zehirleyemezsiniz. Diyoruz.
Haklı olan biziz, Biz kazanacağız.
Bitti...
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AKP Zulmüne Karşı Birleşmeliyiz
Avukatlar, Hukukçular Halkın Aydınıdır
Aydınlar Halkın Önünde Koşmalıdırlar
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AKP iktidarı halkın her kesimine
zulüm uyguladı. Her kesime saldırdı.
Kazanılmış hakları gasp etti. AKP’nin
adaletsizliğine en canlı haliyle tanık
olanlar ise hukukçulardır. Yoksul halkımızın hakkını arayamadığını, işten
atılan işçinin 900 tl ödemeden dava
açamadığını, iş kazaları adı altında
işçilerin katledildiğini ve patronların
cezasız kaldığını, işkenceye uğrayanların yaptıkları şikayetlerin sonuçsuz kaldığını, işkence yapan polislerin aklandığını, basın açıklaması
yapmak isteyen devrimcilerin engellendiğini, kimyasal gazlara boğulmaya çalışıldığını, AKP yandaşlarının
yaptığı eylemlerin ise önünün açıldığını en iyi siz gördünüz.
Sadece bunlar mı? Uyuşturucu
çetelerinin tahliye edildiğini, AKP
karşıtlarına komplo davaları açılarak
yıllarca hapiste tutulduğunu, haklarına
sahip çıkan öğrencilerin, mesleklerini
icra eden basın emekçilerinin, gazetecilerinin, düşüncelerini açıklayan
sanatçıların, adalet mücadelesi veren
avukatların tutuklandığını, cezalandırıldıklarını, terörist ilan edildiğini
siz gördünüz. Halkın çıkarını koruyan
yasaların uygulanmadığını, halkın
yararına verilen mahkeme kararlarının
çiğnendiğini, hukukun siyasete alet
edildiğini siz görüyorsunuz. Banka-

ların yoksul halkımıza uyguladıkları
icra takiplerini, onlara uygulanan faizleri, zenginlerin ihaledeki usulsüzlüklerini, vergi usulsüzlüklerini izliyor, tanık oluyorsunuz. Hukuk örümcek ağıdır, yoksullar bu ağa takılıyor,
hareketsiz ve çaresiz bırakılıyor. Zenginler bu ağı parçalayıp yollarına
devam ediyorlar.
Gerek yapılan yasal değişikliklerle, gerek mahkemelerin verdiği
kararlarla, halkın boyun eğmesi istendi. Bugün “Adil Yargılanma”,
“Hukuk Devleti”, “Hakim ve Mahkemelerin Bağımsızlığı”, “Mahkeme Kararlarının Bağlayıcı Olması”
ilkelerinin lafta kaldığı inkar edilemeyecek kadar açıktır. AKP kendini
herhangi bir yasa ya da mahkeme
kararı ile bağlı görmüyor.
Adalet açlığı fiziki açlıktan daha
sarsıcıdır. İnsan adalet açlığı ile yaşayamaz. Hukukçular, avukatlar buna
izleyici kalmamalıdır. Bize avukat,
hakim, milletvekili olun yasaları değiştirin, hatalı kararların önüne geçin
demişlerdir ya da demeye devam
ediyorlar. Bir çoğumuz halkın yaşadığı adaletsizliği gördüğü yaşadığı
için hukukçu olmaya karar vermişizdir. Ancak öyle bir sistem yaratılmış ki yaratılan sistemin dışına çıkma
imkanı tanımıyorlar, iyi niyetli savcı

ve hakimlere neler olduğunu herkes
biliyor. Deniz Feneri davası hakkında
soruşturma açan savcıların görev
yerleri değiştirildi ve aynı savcıların
haklarında davalar açıldı. Avukatlar
mahkemelerde olumlu kararlar alsalarda AKP Gezi Parkı’nda gördüğümüz gibi, kararları uygulamayacağını ilan etti. Ceza davalarında ise
avukatların adil yargılamayı sağlamak
konusunda çok az etkileri olabilmektedir. Çoğu zaman etkili olamıyorlar.
Hal böyleyken şimdi ne yapacağız.
AKP yalan ve demogoji ile yönetmekte halkı aldatmaktadır. Bunun
karşısında durmalıyız.
1- AKP’nin faşist terörü karşısında
halkın yanında olmalıyız. AKP’nin
yasalarının meşrulaşmasına hizmet
etmemeliyiz.
2- Katıldığımız tüm davalarda ve
bulunduğumuz her alanda, mahkemelerin verdiği keyfi kararları, hukuk
ilkelerine, halkın çıkarına dayanmayan yasaları, teşhir etmeliyiz.
3- AKP saldırıları ile gözaltına
alınıp tutuklananların savunmanlığını
üstlenmeliyiz.
4- Halkın başlattığı ayaklanmaya
destek vermeliyiz, birleşmeli ve adaletsizliğe karşı ortak bir cephede mücadele etmeliyiz.

Gün Omuz Omuza Örgütlü Mücadele Etme Günüdür!
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İzmir'de 8 Haziran günü her hafta düzenli olarak
yapılan "Faşizme Karşı Demokrasi, Keyfi Tutuklamalara
Karşı Adalet İstiyoruz" eylemlerine bu hafta Konak
YKM önünden Kemeraltı girişine kadar gerçekleştirilen
bir yürüşle devam edildi.
Yürüyüş sırasında sivil polisler "Kemeraltı'da yoğunluk
var" bahanesiyle eylemin başka bir yerde yapılmasını
istedi. Kemeraltı'da bu yoğunluğun her zaman olduğunu,
her haftaki yerde eylemin yapılacağı söylenerek eylem

gerçekleştirildi. 19 kişinin katıldığı eylem sloganlarla
sonlandırıldı.
Okunan basın açıklamasında; “Artık omuz omuza
örgütlü mücadele etme ve hesap sorma günüdür. Mücadeleyi birlikte örgütleyip, milyonlar olup zulme ve sömürüye son verelim. Hiçbir güç halkın örgütlü gücünden
daha güçlü değildir. Her türlü güzelliğin boy verdiği
eşit ve özgür bir dünya düşümüzü gerçekleştirelim”
çağrısı yapıldı.

GÜNÜMÜZÜ AYDINLATAN

Şubat 1967’de kurulan DİSK, Amerikan sendikacılığına karşı işçi sınıfı
sendikacılığını savunarak sendikacılığa
başlamasıyla, kısa sürede çekim merkezi olur. Bu da sermaye sınıfını korkutur. Bu duruma karşı önlem almak
için de sendikaların Türkiye çapındaki faaliyeti için işkolunda çalışan
sigortalı işçilerin en az üçte birini
üye yapma zorunluluğu getiren bir
değişiklik gündeme getirildi. O dönemin çalışma bakanı Seyfi Öztürk’ün
“yakında DİSK’in canına ot tıkanacak” diye ilan ettiği 274 ve 275 Sayılı
kanunlardaki değişikle hedeflenen
DiSK’ti. DİSK kendisini örgütsüzleştirecek, var olan örgütlülüğü dağıtacak
yasal düzenlemeleri engellemek için
tabanın görüşüne başvurdu. Fabrikalarda alınan kararlar 14 Haziran’da
DİSK kararına dönüştü.
“15 Haziran 1970 sabahı İstanbul,
Kocaeli, Ankara ve İzmir'in caddeleri
binlerce işçinin öfkeli, kararlı adımlarıyla sarsıldı. İşçiler ertesi gün Taksim'de birleşme kararı aldılar. 16 Haziran sabahı Kocaeli, Gebze, İstanbul
Kartal, Levent, Şişli, Bakırköy, Topkapı, Gaziosmanpaşa, Eyüp ve Silahtar'daki fabrikalardan nehirler gibi
işçiler akıyordu Taksim'e. Taksim'e
çıkan tüm yollar asker ve polis barikatlarıyla kesildi. Barikatların bir kısmı, çatışmasız aşılırken, birçoğunda
çatışma çıktı. İşçiler, taşlarla, sopalarla, yumruklarıyla ve öfkeleriyle yürüdüler barikatların üzerine. Çatışmalar sonunda üç işçi ve bir polis
öldü. Çatışmalar sürerken, gelecek
desteğin önünü kesmek için vapur seferleri iptal edildi, köprüler geçişe
kapatıldı. Başbakan Demirel'in "ayaklanma" dediği o iki günde, işçilerin
kararlılığı sadece iktidarı korkutmamıştı, bu militanlaşmadan ürken DİSK
yöneticileri radyolardan direnişi bitirmek için çağrı yapsa da bir kez
ayağa kalkmıştı emekçiler. İktidar yasayı geri çekmek zorunda kaldı ve iş-

çiler, işçi sınıfının mücadelesi ve
örgütlenmesi üzerinde oynanmak
istenen oyunu bozdu”
“15-16 Haziran iki açıdan
bir özlem, bir ihtiyaçtı: Birincisi, işçi sınıfının bu direnişte
yüzbinler halinde ve militan bir
tarzda harekete geçmiş olmasıydı.
İkincisi ise, kazanımla biten
bir direniş olmasıydı. İşçi sınıfının, tüm emekçilerin büyük ve kesintisiz saldırı karşısında büyük direnişlere, burjuvazinin
polis gücünün ve işbirlikçi ve reformist
önderliklerin kıramayacağı kadar
güçlü ayağa kalkışlara ihtiyacı vardı.”

Tarih Yazmak
Bizim
Geleneğimizdir,
Bu Tarih Bizimdir
Direnmek
Geleceği̇mi̇zdi̇r

bir
yasa da çıkarmıştı.
Ama karşısında direnen işçileri buldu.
İktidarın, milyonlarca emekçinin iradesini yok sayarak, işçi ve emekçileri
teslim alma saldırısı büyük bir direnişle
püskürtüldü. 2 gün süren ve yüzbinlerce işçinin, emekçinin, Dev-Genç’lilerin katıldığı direniş, işçi sınıfının
nicel ve nitel anlamda gücünü ve güçsüzlüklerini ortaya koyarken, aynı zamanda emekçilerin örgütlü olduklarında neler başarabileceklerini de herkese gösterdi.
15-16 Haziran'dan dersler çıkartmalıyız. İşçilerin örgütsüzleştirilmek
istendiği, ulusal istihdam strateji ile
AKP iktidarının sömürüyü artırarak
köle pazarlarını yaratmaya çalıştığı,
kıdem tazminatlarımızın gasp edilmeye çalışıldığı günümüzde, işçi sınıfının direniş tarihine yeni direnişler
ekleyerek mücadeleyi daha da büyütmek gerekir. İşçi sınıfı devrimci
politikalarla, doğru önderlik altında
yeni gelenekler yaratacak ve Sosyalizm mücadelesindeki yerlerini alacaktır. 15-16 Haziranların mirası bize
bunu söylüyor.
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Maltepe’de Çarpışıyor Yiğit
İki Ada’lım
İstanbul ve İzmit'te yüzbinlerce
işçi, iktidarın baskılarına, örgütlenme
hakkını ortadan kaldıran saldırısına
karşı direndi. İktidar ilerici-devrimci
sendikaların değil, Amerikan sendikacılığının hakim olduğu bir Türkiye
istiyordu. Bunun için anti-demokratik

15-16 Haziran direnişine önderlik
edenler arasında Dev-Genç ve DevGenç önderleri de vardı. Ve onlar
devrimi örgütlemek devrimci mücadeleyi büyütmek için Mahir Çayan
önderliğinde THKP-C’yi kurdular.
Parti masa başında ve kağıt üzerinde
kurulmamıştı. Savaş, savaş içerisinde
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Abdullah Meral
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Haydar Başbağ

öğrenilecek şiarıyla 50 yıllık reformist
ve revizyonist geleneği yıkarak pasifizmi kırarak anti-emperyalist, antioligarşik savaşı başlattılar. Emperyalizme karşı savaşta Arap halklarıyla
dayanışmak ve İsrail Siyonizminden
yaptığı katliamların hesabını sormak
için İsrail’in İstanbul Başkonsolosu
Efraim Elrom’u oturduğu apartmandan kaçırarak THKP-C’nin 1 nolu
bildirisini yayınladılar. Bildirinin yayınlanması üzerine, Nihat Erim hükümetinin kuşatma ve imha amaçlı
tüm İstanbul’da sokağa çıkma yasağı
ve arama operasyonu başlattı. Bu
operasyon sırasında 29 Mayıs 1971’de
Mahir Çayan ve Hüseyin Cevahir
birlikte İstanbul-Maltepe’de kuşatıldılar.
“Hüseyin Cevahir 51 saat süren
kuşatma sırasında güvenlik güçleri
tarafından getirilen ve Kürtçe olarak
yanındakini öldürüp teslim olmasını
söyleyen amcasına "Töreye uyar mı
bu dediğin" diyerek cevap verdi. Kuşatma 1 Haziran sabahı keskin nişancı, Deniz Binbaşı Cihangir Erdeniz’in, perde arkasında nöbet tutan
Hüseyin Cevahir’i vurması ile son
buldu.”
Mahir, Hüseyin ve Ulaş THKPC Kurucu ve önderleri olarak birbirlerinden ayrı direnişlerin yaratıcıları
olarak ölümsüzleştiler: ama birlikte
sayısız eylemler gerçekleştirdiler.
Masa başında partiyi kurmadılar ve
masa başın da yönetmeye kalkmadılar.
Teorileriyle, pratikleriyle, yönetme
yetenekleriyle, direnme ve savaşma
cesaretleriyle önder ve örnektirler.
Bu önder ve örnek kişilikleriyle kurtuluşa kadar savaş şiarlarını miras
bıraktılar bize. Bu mirası koruyarak
daha da geliştirerek zafere taşıyarak
kurtuluşumuzu sağlayarak onlara
karşı görev ve sorumluluğumuzu ye-

M. Fatih Öktülmüş

rine getirmeli onlar gibi savaşıp onlar
gibi yaşayıp onlar gibi ölmeyi bilincimize kazımalıyız. “KURTULUŞA
KADAR SAVAŞ”

Bir Türküdür Direniş
12 Eylül cuntası, 1982'den itibaren
teslim alma saldırısının merkezine
Tek Tip Elbise (TTE) uygulamasını
koydu. Tek Tip Elbise, devlet politikası idi. Aynı F Tipleri ve tecrit gibi.
TTE de, F Tipleri de nihayetinde bir
araçtı; devlet politikası ise, tutsakların
teslim alınmasıydı.
Direnmemenin bedeli, sınıflar mücadelesi tarihine teslimiyeti yazmaktı.
Halka örnek ve önder olma misyonundan vazgeçmekti. 12 Eylül'ün
katmerli hale gelmesi, ise halkın mücadelesinin yeniden ayağa kalkışının
daha uzun yıllara yayılması demekti...
"Direnmek, Türkiye halklarının
evlatlarının hiçbir koşulda teslim alınamayacağını göstermek, insanlık ve
siyasal onuru korumak için gerekiyordu. Bedeli ne kadar ağır olursa
olsun, direniş geleneği yok edilmemeli,
geliştirilmeli ve oligarşinin teslimiyet
politikasına karşı dalga dalga yayılarak kitlelere ulaşmalıydı... Bunun
için direndik... Direnmeyi onurlu bir
görev bildik..." (Direniş Ölüm Yaşam
1, Sf:12)
Hapishanelerin geleceğinde ve aslında içerisi, dışarısıyla tüm mücadelenin geleceğinde önemli bir rol
oynayacak olan o tarihsel anda, Devrimci Sol ve TİKB tutsakları, ölüm
orucuna başlarken, diğer siyasetler
TTE'yi giymenin hazırlıklarına başladılar.
Oligarşinin 10 Ocak'ta yaptığı
anonsa, kesin cevap, 11 Nisan 1984'te
devrimci tutsakların havalandırmada

yaptıkları
toplu anonslarla verildi.
Zulme karşı
açlığın koynuna
yatmışHasan Telci
lardı. Ertesi
gün direnişe
karşı saldırılar da başladı. Direnişçiler,
koğuşlardan toplanıp, Metris'in "Sibirya" denilen bölümünde diğer tutsaklardan tecrit edildiler. İşkenceler,
tutsakların bardaklarına varıncaya
kadar tüm kullanım eşyalarının gasp
edilmesi izledi. İktidar, direnişi kırmak
için hemen her yöntemi denedi. Ama
devrimci tutsakların iradesini kıramadılar. Süresiz açlık grevi, Haziran’da ölüm orucuna dönüştürüldü.
İşkenceler, yalanlar altında sürdü direniş. Hücre hücre eriyerek yürüdüler
ölümün üzerine. Hiçbir yöntem direnişi hedefinden döndüremedi. Dışarıda, daha sonra TAYAD'ı yaratacak
olan tutsak yakınları örgütlendiler,
direnişin dışarıdaki sesi oldular. İçeride, "ipi en önde göğüsleme" yarışında ölüm orucu direnişçilerinden
Abdullah Meral öndeydi. Önderi, 61.
gün, Meral'in alnına sade bir törenle
kızıl bir bant taktı; o kızıl bant artık
yıllar yılı zulmün zindanlarındaki direnişin simgesi olacaktı. Direniş ilk
şehidini 14 Haziran'da verdi. Bir
haziran gününde yendiler ölümü. Bir
haziran gününde kucakladılar zaferi.
Abdullah Meral'i, üç gün arayla
Haydar Başbağ ve Fatih Öktülmüş
izledi. Direnişin bitme aşamasında
da Hasan Telci şehit düştü.
Dört şehit, şimşek olup karanlığı
yardılar. 26 Haziran 1984'te Ölüm
Orucu bitirildi. Zafer direnişindi.
1984 Ölüm Orucu zaferine bağlı
olarak tüm haklar parça parça kazanıldı. Ölüm bedelini göze alarak direnenler bu tarihin asıl yazıcıları olurken, statükoculuk, geriye savunamayacağı bir tarih bıraktı. Ölüm orucu
direnişi, cuntanın üzerine ölü toprağı
serptiği halka, umut oldu. Açlık grevleri kısa sürede halkın elinde bir
silaha dönüştü. 1980'lerin ikinci ya-

rısında dışarıdaki mücadele adım
adım gelişirken, 1984 Ölüm Orucu
şehitleri, onların elindeki bir bayraktı
artık.
1984 Ölüm Orucu şehidi Hasan
Telci şöyle demişti: "Bu mücadele
içinde bizler ne ilk, ne de son olacağız"... Öyleydi; çünkü oligarşi,
halkı sindirme ve bunun için de en
başta tutsakları teslim alma politikasını
hiç terketmeyecekti. Hapishanelerdeki
mücadele, sınıf mücadelesinin bir
parçası olarak nihai sonucun belirleneceği o ana kadar sürecek bir mücadeleydi. Devrimci tutsaklar, gerektiğinde yalnız kalma pahasına,
"herkese ve her şeye" karşı, 12 Eylül
1980 cuntasından bugüne direniş çizgisini sürdürüyor. Bedeller ödemekten
tereddüt etmiyorlar. Bu çizgi içinde
1984 Ölüm Orucu'nun hiç kuşkusuz
özel bir önemi var. Çünkü o her şeyden önce bir "ilk"ti. Apoların, Hay-

darların kızıl bantlarını 1996 ve 20002007’de onurla, gururla, kararlılıkla
taşıdılar özgür tutsaklar. Ve Apolar
gibi, ölümü yendiler, zulmü de yenecek ve bu feda ruhuyla zafere ulaşacağız.
Sonuç olarak faşizme karşı direniş
savaşı büyüterek zaferi kazanılır. 1516 Haziranlardan 1Haziran Maltepe
direnişine ve 1984 Ölüm Oruçlarına
hepsinin ortak yanı mücadele etmek
ve kazanmaktır. Savaşma ve direniş
geleneklerini yaratarak tarihe; savaşmadan, mücadele etmeden, bedel
ödemeden hiçbir hakkın verilemeyeceğini, hiçbir kazanımın elde edilemeyeceğini ve kazanımların korunamayacağını gösteriyoruz. Direnme,
savaşma ve teslim olmama geleneği
bugün de Taksim Gezi Parkı direnişiyle bütünleşmiş durumda geleceğe
yürüyor. 1970’lerden bugüne kadar
Parti Cephe’nin yarattığı direnme,

Savaşan
Kelimeler
“TOPLUMSAL BARIŞ”
Sömürünün, adaletsizliğin, eşitsizliğin olduğu bir
dünyada yaşıyoruz. Bir tarafta egemenler kar için, her
türlü baskıyı, şiddeti uygularken diğer taraftan ezilenler
ekmek için, yaşamak için mücadele ediyorlar.
Ezen ve ezilenin olduğu sınıflı toplumlarda bu savaş
kaçınılmazdır. Bugün burjuvazi korkunç bir sömürüyle
halkı sömürmekte, zulmetmektedir. Bir yandan halka zulmedilirken, halk sömürülürken, bir yandan da "Toplumsal
Barış" denilmektedir. Düzen içi Alevi kurumlarının
sözcüleri bu sözü dillerinden düşürmüyorlar.
Oysa ezen ve ezilenlerin olduğu sınıflı toplumlarda
"Toplumsal Barış" olamaz. Burjuvazi doğası gereği
sömürecektir. O halde neden "toplumsal barış" denir?
Çünkü burjuvazi, hep daha fazla sömürmek ve
sömürünün de iktidarını korumak ister. Karşısında halkın
gücünü görmek istemez. Bu haksızlıklar kabul edilsin
ister. Bu durumda "Toplumsal barış"tan söz etmek, bunu
istemek ezilenlere boyun eğin, haksızlığı kabul edin
demektir.
Burjuvazi "Tüm toplumun çıkarları", "Hepimiz aynı
gemideyiz" gibi ifadeler kullanır. Sınıf gerçeğini görünür-

savaş ve teslim olmama geleneği, bu
geleneğin kesintisizliği ve kazandırdığı zaferler halka yol gösterici olmuştur. Bugün kitleselleşerek ülke
geneline yayılan direnişte bu kesintisiz
ve ilklerle dolu mücadelenin büyük
bir katkısı vardır. Ve tarihimiz açısından bir ilktir. Tarihimiz ilklerle
ve derslerle doludur. Burada önemli
olan şudur. Direnenler taleplerine sahip çıkmalı ve isyanı kazanımla sonuçlandırmalıdırlar. Direnişin sürece
yayılıp kendiliğindenliğe terk edilerek
bitirilmesine izin verilmemelidir. Ödenen bedeller, çekilen acılar, dökülen
kanlar boşa gitmemelidir. Devrimci
ve demokratik güçler birleşerek insiyatif alarak direnişi daha da büyütmeli, mutlaka kazanımlarla sonuçlandırmalıdırlar.
“Tarihin en güzel yerinde en
son sözü hep direnenler söyler” ve
söylemeye devam ediyorlar.

de inkar eder. "Toplumsal Barış" söylemleri de burjuvazinin bu yaklaşımına hizmet eder.
Bakın: Adana'da 13 yaşında hayatını kaybeden
Ahmet Yıldız, okula gidebilmek için çalışmak zorundaydı. Ahmet "iş kazası" denilerek katledildi. 13
yaşında Ahmet'i çalışmak zorunda bırakan, 13-14 yaşlarındaki çocukları ucuz iş gücü olarak kullanan burjuvaziyle, Ahmetler barışamaz.
Ezen ve ezilenin olduğu yerde ortak çıkarlardan söz
edilemez. İşte bu yüzden "Toplumsal barış" mümkün
değildir.
Kürt milliyetçi hareketin "barış süreci" dediği, tasfiye
süreci için Sabancılar, "Türkiye'nin ekonomik olarak
uçacağına inanıyorum" diyorlar. Kürdistan için
"Doğu'nun Çin'i" olacak diyorlar. Yani Kürt halkımız
tekellerin ucuz işgücü olacaktır. Çin'de olan, halkın 1
doların altında bir ücrete emperyalist tekeller tarafından
sömürülmesidir. Kürt halkımızı da acımasızca sömürerek
"uçmayı" istiyorlar. "Toplumsal Barış" bu sömürünün,
bu zulmün sağlanmasını istemektir.
İş kazasında binlerce insan katledilirken, milyonlarca
insan açlık ve yoksulluk içinde yaşarken, bu sömürü,
zulüm ve adaletsizlik sürerken "Toplumsal Barış" olamaz.
"Toplumsal Barış" kavramı bir uydurmadır. Bu açıkça
ezilenlere "susun, boyun eğin, haksızlığı kabul edin"
demektir.
Doğru olan, halktan yana olan, "Kurtuluşa Kadar
Savaş!"tır...
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barıktır.
DEVRİMCİLER
DUYGULUDUR,
AMA DUYGULARLA KARAR ALMAZLAR.
Elbette duygularımız
bizim için önemlidir. Mesele bu duygularımızı devrimcileştirebilmektir. Duygularımızı devrimcileştiremezsek mücadelede bir çok olumsuzluk yaratır. Bunlar kuralsızlık, adaletsizlik,
yanlış kararlar alma ve hata yapma, kararsızlık şeklinde sıralanabilir. Örneğin,
bir insan illegaldeyken ailesini ya da sevdiği birini özlediği için onların yanına gitmemelidir. Bu kuralsızlıktır. Devrimci yaşamın belli başlı kuralları vardır. Bizler
bu kuralları içselleştirmeliyiz. Bu kural-

Ders: Duygularımızı
Örgütlemeliyiz
Sevgili Devrimci Okul Okurları,
Merhaba,
Bu haftaki konumuz, karşılaştığımız durumlar karşısında duygusallığa
kapılmamak ve bu durumları devrimci bakış açısıyla çözmek....
Düzen insanların duygularını örgütleyerek sömürüsünü sürdürüyor.
Peki bunu nasıl yapıyor? Örneğin,
halkın vatansever yanlarını kendi ideolojisine göre şekillendiriyor. Bayrak
üzerinden siyaset yapıyor. İnsanların
milliyetçilik duygularını körüklüyor. Aslında insanların ırkçı olmasını istiyor. Türk ırkının diğer bütün
ırklardan üstün olduğuna inandırmaya çalışıyor.
Neden bunu yapıyor?
Çünkü halkları birbirine düşman
Sayı: 369
etmek, böl-yönet politikalarını uyYürüyüş
gulamak istiyor.Bütün bunlar ülke16 Haziran miz oligarşisinin sömürüsünü devam
2013
ettirmek için kullandığı en bilinen
yöntemlerdendir.
Düzen halkın açlık ve yoksulluğunu kullanır. Deniz Feneri gibi AKP'nin
yalakalığını yapan derneklerin amaçlarının halka yardım etmek olmadığını artık bilmeyen kalmadı.Deniz Fenerinde yaşananlar halkın emeğini sömüren AKP'nin hırsızlığını gizlemek
için yardım maskesi adı altında yaptığı dolandırıcılıktı. Yine Tayyip Erdoğan Somali'ye yardım için eşi Emine
Erdoğan ile birlikte gitmişti. Yoksul Somali halkının arasında görüntülenen
Emine Erdoğan'ın parmağındaki yüzük
bile ikiyüzlülüklerini gösteriyordu.
Devrimciler bir halk düşmanı polisi cezalandırınca, burjuva medya hemen o polisin karısını, çocuklarını ekrana çıkarır. Halkın duygularıyla oynayarak halk düşmanı polisin kirli yüzünü saklar. O polisin karısı, çocukları olabilir. Ama bu onun halk düşmanı olduğu gerçeğini değiştirmez. Katil
3 6 polisin halka karşı işlediği suçlar ka-

Devrimciler
Duyguludur,
Ama Duygularla
Karar Almazlar
ları içselleştirdiğimizde, ancak; devrimciliği hayata geçirmiş oluruz. Yada bir savaşçı silahını bırakıp başka yere gidemez.
Çünkü silah onun namusudur. Silahını
son nefesine kadar bırakmamalıdır. Silahını bırakıp gitmek demek, vatanına,
halkına ihanet etmek demektir.
Savaşçının yüreği halk ve vatan sevgisi ile çarpmalıdır. Aklı hesap sorma
bilinci ile çalışmalıdır. Olumsuz yani
burjuva ideolojisine ait duygulara yenik düştüğü anda savaşçı değil, ihanetçi
olur. O insan ailesinin ya da sevdiği birinin yanına gitmekle hem kendini
hem de yoldaşlarını tehlikeye atmış
olur. Daha da önemlisi partisine ve halkına yalan söylemiş olur. Devrimci olan
biri yalan söylemez. Hele ki partisine
asla söylememesi gerekir. Halkını kandırmış olur. Bu, affedilecek bir şey değildir.
Duygularımızla hareket etmek, adaletsizliği birlikte getirir. Duygularla karar verenlerin ölçüleri kişiseldir. Oysa

devrimciler ideolojik ölçülere göre
karar verirler.
Mesela bir yoldaşımızla paylaşımımız diğer yoldaşımızdan fazladır. O
zaman paylaşımımızın fazla olduğu
yoldaşımıza daha fazla emek harcamış
oluruz. Onun değişip dönüşmesi için
daha fazla çaba sarfetmiş oluruz. Biz
tüm yoldaşlarımızı eşit oranda sahiplenmeliyiz.
Aksi takdirde düzen insanından farkımız kalmaz. Ya da kendimize çok yakın olan yoldaşımızın savaşçı olmasını istemeyiz. Onunla hep birlikte olmak
isteriz. Ama burada faşizm gerçeğini
unutmuş oluruz. Faşizmin koşullarında elbette ayrılıklar olacaktır. Onu bir
daha görememek, onun şehitlik haberini almak, endişelendirir bizi. Bu onlar, bizim birer devrimci olduğumuzu, devrimi gerçekleştirmek için herşeyi yapmamız gerektiğini unuttuğumuz anlardır.
Nasıl bir ülkede yaşadığımızı, halkımızın yaşadığı acıları, sömürüyü
hiçbir zaman unutmamamız gerekir.
Duygularımızla hareket etmek,
kararsız kalmamıza yol açar. Bu işi,
ya da bize verilen bir görevi yapsak
mı yapmasak mı diye düşünürüz.
Kararsızlık en kötü haldir. Kararsız olmak bütün işlerimizi verimsizliğe götürür. Bir devrimcinin en temel özelliği kararlı ve net duruşudur. Düşman bu
kararsızlığımızı, her şekilde kullanır.
Düşmana asla taviz vermemek için her
konuda teredütsüz davranmalıyız.
Duygularımızla hareket edersek,
halkı değiştirip dönüştüremeyiz. Sonuçta halk devrimcileri kendine örnek
alır. Bizim duygularımıza yenik düşüp,
güçsüz olduğumuzu görünce, bizden
öğreneceği bir şey olmaz. Biz halka hiçbir şey katmamış oluruz. Dolayısıyla
halka örnek olamayız.
Duygularımızla hareket edersek,
halkın yaşadığı yoksulluğa, çektiği çileye karşı sadece acıma duyarız. Bunu
yaratanlara öfkemiz büyüyeceği yerde
acıma duygumuz büyür. Öfke olsa
bile sınıfsal bir yanı olmaz. Kişisel öfkeden öteye geçmez. Evet halk aç, yoksul. Evet, halk bir kuru ekmeğe muhtaç. Bunlara üzülmek çözüm değil. Çö-

züm bu açlığı, yoksulluğu yaratanları ortadan kaldırmaktır. Elbetteki Dersim'den 1 Mayısa, Beyazıt’a, Maraş'a, Çorum'dan Sivas’a, Gazi'den 19
Aralık’a, Uludere’ye, bizi katledenler,
diri diri yakanlara, kurşunlayanlara,
bombalayanlara öfke duymalıyız.
Ama üzülüp ağlamak çözüm değil.
Bize bunları yaşatanlardan hesap sormalıyız. Duygularımızı sınıfsal kine
dönüştürmeliyiz. Ancak o zaman
amacımıza ulaşmış oluruz.
Duygusallık devrimci düşünceyi
öldürür. Devrimciyi düzene yönlendirir. Çünkü düzen karşılaştığımız
acı olaylar karşısında üzülmemizi ister. Çözümün asla olamayacağına
inandırmaya çalışır. Devrimciler ise,
halkın yaşadıklarına çözüm bulan insanlardır. Eğer biz umutsuz olursak,
halkı da bunalımın içine sürüklemiş
oluruz. Düzen zaten bunalımlı in-

sanlar yaratmak istiyor. ÖSS'ye girdikten sonra sonucunun kötü gelmesi korkusuyla intihar eden öğrenciler
buna örnektir. O yüzden devrimciler
her zaman çoşkulu, moralli olmalıdır.
Duygularıyla hareket eden bir
devrimcinin sonu her zaman düzen
olur. Çünkü düzen aklımızı kullanmamızı istemez. Sormamızı, sorgulamamızı istemez. Robot gibi olmamızı ister. “Ben ne dersem onu yapacaksın” der. Eğer sorarsan, sorgularsan, düzene boyun eğmezsen, tutuklarım seni, der. Düzenin eğitim sistemi de buna yöneliktir. Ezberci ve gericidir. Sorma, sorgulama diye bir
şey yoktur.



Duygularımızı
Devrimcileştirmeliyiz
Duygularımızı devrimcileştirmek

demek, düşmana kini;halka ve vatana sevgiyi büyütmek demektir.
Devrime olan inancı büyütmektir.
Şehit düşen yoldaşlarımıza üzülmek
yerine, onların hesabını sormalıyız.
Çünkü onların şehit düşmelerinin nedeni düzendir.
Duygularımızı eğitmeliyiz. Eğitmediğimiz her duygu eninde sonunda düzene hizmet eder. Duygularımız
düzene hizmet ediyorsa, "ben" duygusu taşır. Yani düzene hizmet eden
her duygunun yapısında bencillik
vardır; burjuva ideolojisi vardır. Halkın açlığına, yoksulluğuna üzülmek
yerine, açlığı, yoksulluğu yaratanlarla mücadele etmeliyiz. Yoldaşlarımızın şehit düşmesine yol açanlardan
hesap sormalıyız.
Sevgili okurlar, haftaya başka bir
konuda görüşmek üzere...
Hoşçakalın.

İnançları Yok Sayılan, Katliamlarla, Kırımlarla Yok Edilmek İstenen Alevi Halkımız!

AKP ZULMÜNE KARŞI
AYAKLANMAYI BÜYÜTELİM!

AKP İktidarı, Alevi halkımıza
yönelik her konuşmasında, her politikasında tarihsel düşmanlığını göstermektedir.
Erzincan’ın, Malatya’nın, Maraş’ın, Çorum’un, Sivas’ın, ve Gazi
katliamının hesabını vermedikleri
gibi üstün kapattılar.
Madımak katliamını zaman aşımına uğratarak katliamcıları aklayan
AKP iktidarıdır. Akladığı katilamcılarının da alınlarından öpmüştür.
Alevi halkımız;
AKP’nin Alevi düşmanlığı tarihseldir. Çünkü, her fırsatta “ecdadımız”
diye ağzından düşürmediği Osmanlı yüzbinlerce Aleviyi katletmesine
rağmen bir kez bile dize getirmemiştir
Alevi halkını. Her kırımdan sonra Osmanlı’nın zulmüne karşı yeniden
ayağa kalkmış ve ayaklanmıştır Alevi halkımız.
Bin yıldır dize getiremediler. Bugün de dize getiremediler ve onun için
din bezirganlarıyla, Alevi çalıştayla-

rıyla düzen, Alevi köylerine cami yaptırarak asimile etmeye ve düzenin alevisini yaratmaya çalıştılar.
Ama başaramadılar. Yalanlarla,
sahtekarlıklarla Alevi halkını kandıramardılar. Ve şimdi AKP Alevi halkımıza daha açıktan saldırıyor.
“Cemevleri ibadet yeri değildir,
ibadetini yapacaksan camiye git” diyor. Çocuklarımıza zorunlu din dersi dayatarak, asimilasyon politikalarıyla Sünnileştirerek Aleviliği tarihten silmek istiyor.
Evlerimize işaretler koyarak Maraş’taki gibi ölümle tehdit ediyor.
İnançlarımızı yok saydığı gibi
her fırsatta aşağılıyor, hakaret ediyor.
Mahallelerimize bizi katledenlerin adlarını veriyor.
En son 40 bin Alevi’yi katleden Yavuz Sultan Selim’in adının 3. köprüye
vermeleri AKP’nin sadece yok saymayla, asimilasyonla, hakaret ve aşağılamalarla da yetinmeyip katliam politikalarını sürdüreceğini göstermektedir.

Alevi halkımız!
Aleviler tarihleri
boyunca bir kez bile
zulme boyun eğmemişlerdir.
Bugün AKP, sadece
Alevilere değil, kendi iktidarına hizmet etmeyen halkın tüm kesimlerine zulmetmektedir.
Milyonlarca insanımız bugün
AKP’nin zulmüne karşı ayaklandı.
Günlerdir meydanlarda.
Faşist AKP iktidarı saldırılarını
sürdürmekte. Bütün Türkiye’yi gaza
boğuyor. Taleplerimizle birlikte zulmün karşısına dikilelim.
"Ben burada bugün direnmezsem, yarın kimse direnmez" diyen
İmam Hüseyin'in yolunu yol, yaptığını biz yapalım.
Pir Sultan olup; "Dönen dönsün
ben dönmezem yolumdan" deyip direnelim. Ayaklanmayı büyütelim.

Halk Cephesi
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Devrimci mücadelede hiç bir sınır
yoktur. Dünyanın neresinde olursak
olalım, devrimci yine devrimcidir. Faşizmin olduğu her koşulda direnir,
mücadele ederiz. "Bu alanda mücadele edilir, şu alanda edilmez..." vb.
gibi seçim yapma lüksümüz yoktur,
olamaz da zaten.
Bu perspektifle baktığımızda hapishanelerdeki direniş tarihimiz oldukça öğreticidir. Özellikle belirtmek gerekir: 1980 faşist askeri darbe döneminde hapishanelerdeki direniş, Türkiye devrim mücadelesinde
devrimciliği yeniden şekillendiren, siyasi tutsaklık kimliğini kazandıran bir
muhtevaya sahiptir.
"Atılım sürecini önce hapishanelerde başlatanlar, dışarıdaki atılımın
da yaratıcısı oldular. Kurmay olarak,
savaşçı olarak misyon üstlenmişlerdir. Çünkü direnme çizgisi ve ÖO,
burjuva ideolojisinden açık bir kopuştur. Ve sonraki süreçte bir çok devrimcinin ideolojik ve kültürel şekillenmelerine de hizmet etti." (Bir Direniş Odağı, Metris Syf: 23) diye değerlendirir o süreci.
Bugünden baktığımızda bu değerlendirmenin doğruluğunu çok
daha somut görürüz. Buca direnişinden Ümraniye, Ulucanlar direnişlerine; 1996 Ölüm Orucu direnişinden 2000-2007 Büyük Ölüm Orucu
direnişine, bütün hapishane direnişlerimizin mayasında '84 Ölüm Orucu direnişiyle yaratılan gelenek vardır.
12 Eylül hapishanelerinde iki ayrı
çizgi vardı. Birinci çizgi Mamak,
Diyarbakır hapishanelerinde somutlaşan teslimiyetçi, uzlaşmacı, statü-

kocu çizgiydi. Bu çizginin başını
DY başta olmak üzere reformist ve
oportünist örgütler çekiyordu. Bu
çizginin sahipleri, "Hapishaneler
merkez değildir" vb bahaneler ileri sürerek, teslimiyetçiliklerini, uzlaşmacılıklarını meşrulaştırmaya çalışmışlardı. Bunu da direnenlere saldırarak yapıyorlardı.
İkinci çizgi hapishaneleri devrimci mücadelenin bir alanı olarak gören, bunun için hiçbir bedelden kaçınmadan direneceklerini belirten
çizgiydi. Bu çizgi Devrimci Sol kadro ve savaşçılarının başını çektiği çizgiydi. Ki bu çizgiyi ancak ML ideolojiye sahip, önderliğine sonsuz güven duyan bir hareketin kadro ve savaşçıları savunabilirdi.
1984 Ölüm Orucu direnişi salt baskının, işkencenin son bulmasını isteyen, belli haklar kazanmak için yapılmış bir direniş değildir. Koca koca
örgütlerin faşist askeri cuntaya karşı
direnmek yerine çareyi yurt dışına
kaçmakta bulduğu, direnen örgütlerin
ise kadro ve savaşçılarının büyük
oranda tutsak düştüğü koşullarda hapishaneler ön plana çıkmıştı. Dışarıda yaprağın kımıldamadığı koşullarda hapishaneler en etkili mücadelenin
verildiği yerler olmak zorundaydı.
Nesnel koşullar bunu gerektiriyordu.
Tersini düşünmek Marksist-Leninist
bakış açısından uzak teslimiyetin kapısını aralayan bir anlayışın ürünü olabilirdi. Bu bilinçle Devrimci Sol kadro ve savaşçıları tereddütsüz hareket
etmiştir. '84 Ölüm Orucu direnişi de
bu bilinçle ve tereddütsüzlükle örgütlenmiş, dört şehit verilerek zafer
kazanmış, tarihe bir direniş mirası, geleneği bırakılmıştır.
"1984 Ölüm Orucunun siyasi
tutsaklık kimliğinin ete kemiğe büründürülmesinde ve bu kimliğin fiili olarak kazanılmasında yatar. Sonraki süreçlerde eğer hapishaneler
devrimciliğin birer okulu olabilmişlerse, bunu '84 Ölüm Orucuna borçludurlar" (Bir Direniş Odağı Metris,

Sayfa 15)
Hapishaneler hiçbir dönem sadece devrimcilerin tutsak alınıp kapalı
kapılar ardına koyulduğu yerler olmamıştır. Dünya devrim tarihine baktığımızda da görürüz ki, hapishaneler
devrim ve karşı devrim iradelerinin en
şiddetli çarpıştığı yerler olmuştur.
Direnen örgütler devrim mücadelesini
büyüterek varlıklarını sürdürmüşlerdir. Direnmeyen örgütler ise ya tarih
sahnesinden silinmiş gitmişlerdir, ya
da reformistleşerek sisteme yedeklenmişlerdir. 12 Eylül hapishanelerinde yaşananlar da tamı tamına budur.
"Hareket çaresizlik içinde olduğu,
bir kitle hareketi haline gelemediği sürece, gericiliğin proletaryaya karşı
uygulamayı bildiği sadece bir yol vardır. O da hapis, Sibirya, Kazak kırbacı
ve darağacı idi. Gericiliğin her yerde ve her zaman izlediği bir tek amaç
vardır; proletaryayı küçük gruplara
parçalamak, öncü birliğini ezmek,
yansız kitleyi yıldırarak kendi yanına
çekmek ve bu suretle proletarya kampında anlaşmazlık yaratmak. Kazak
kırbacı ve hapishanelerle onun kusursuz bir şekilde bu amacına eriştiğini gördük" (Stalin Seçme Eserler,
Cilt 1, Syf 255)
Sonuç olarak;
1- Her devrimci, hapishaneleri
devrim mücadelesinin sürdürüleceği
bir alan olarak görmek, bilinç olarak
da buna hazır olmak durumundadır.
2- Bu anlamda '84 Ölüm Orucu direnişi ve bu direnişi örgütleyen Marksist-Leninist irade, bütün çarpık anlayışları tuzla buz ederek büyük bir
gelenek yaratmıştır. Bugün biz Cepheliler, bu geleneğin takipçileriyiz.
3- Tutsak olalım ya da olmayalım,
faşizm koşullarında her Cephelinin
tutsaklığa bakışı net olmalıdır. Hapishaneler dışarıdaki mücadeleden
ayrı yerler değildir. Tam tersine faşizmi en çıplak haliyle hapishanelerde görüp tanımaktayız...

Devrimci İşçi
Hareketi

Taşeron Köleliktir! Ölümdür!
Taşeronu Cehenneme
Gömeceğiz!

1990’ların başından itibaren özel sektörte yaygın uygulanmaya başlayan taşeronluk 2000’lerden sonra kamu
sektöründe de hızla yaygınlaşmaya başladı. Bugün gelinen aşamada taşeron sistemi çalışma hayatının önemli bir
kesimine hakim olmuştur.
Taşeronluk, emperyalist tekellerin daha çok kar elde
etmek için icadıdır. Taşeronluk hiçbir kural tanımayan,
işçilerin tüm kazanılmış haklarının gasp edildiği çalışma
sistemidir.
İşçilerin köleleştirildiği tekellerin azami kar elde ettiği bir çalışma sistemidir.
Tekellerin “daha çok kar” elde etmelerinin tek yolu
işçiyi daha çok sömürmesidir.
Taşeronun karı tamamen işçinin emeğine dayanır.
Bu ne demektir?
Birincisi; İşçiyi en düşük ücret ile çalıştırmaktır. Onun
için taşeron işçileri çoğu yerde asgari ücretin dahi altında çalıştırılır. Yani taşeronluk en ucuz işçiliktir.
Taşeronlar, işin asıl sahibi patronlardan işi alan “alt
işverenler”dir. Yapılan işten karın aslan payını işin asıl
sahibi olan patronlar alır. En ucuz fiyatı veren taşeronlara işi yaptırırlar. Taşeronlar düşük fiyatlarla işi aldığından
kar edebilmek için işçiye daha düşük ücret verirler.
İkincisi; İş kanunlarına göre bir işçinin çalışma saati günde 8 saattir. 8 saatin üzerinde çalıştırılması halinde işçiye zamlı mesai ücreti ödenmek zorundadır.
Ancak taşeronlar bırakın zamlı mesai ücreti ödemeyi 8 saat yerine 12 saat çalıştırırlar, tek kuruş mesai ücreti ödemezler. İşçiyi fazla çalıştırmanın karını kar cebe
indirirler.
Üçüncüsü; Yasalara göre işçilerin belli hakları vardır. Her ay çalıştıkları gün kadar -hafta tatilleri de içinde- işçinin sigorta ücreti yatırılmak zorundadır. Ancak taşeronlar işçilerin büyük çoğunluğunu sigortasız çalıştırırlar. Sigorta için ödemesi gereken parayı kendi cebine
kar olarak indirirler.
Taşeronunbir işçi sigortasını düzenli olarak bir ay üzerinden tam yatırması ender rastlanan bir durumdur. Sigorta primi yatırsa bile çoğu zaman 1 ay yerine 10-15 günlük prim ancak yatırılır.
Dördüncüsü; Taşeron işçisinin hiçbir sosyal hakkı
yoktur. Taşeron, işçiye verilmesi gereken hakları kar olarak kendi cebine indirir. Onun için taşeron hiçbir sosyal
hakkı olmadan çalıştırılmaktır.

Taşeronun, iş güvenliği alma diye bir sorunu yoktur.
İş güvenliği için harcamaları gereken parayı cebe indirirler. Onun için taşeron iş cinayetleri ile ölmektir.
Taşeron işçilerinin hiçbir iş güvenceleri yoktur. İşten
atılmaları patronların iki dudağının arasındadır. İşçilerin
patronların gözünde hiçbir değeri yoktur. “İşine gelirse”
deyip işten atarlar. Taşeron emeğin onursuzlaştırılmasıdır.
Bir işte ucuz işçilik diğer tüm maliyetlerin de ucuza
malolması demektir.
Taşeron mevcut çalışma yasalarına göre örgütlenmenin,
hak alma mücadelesinin önündeki en büyük engeldir. Çünkü binlerce işçinin çalıştığı bir iş yerinde işler, onlarca taşerona bölünerek işçilerin ortak haraket etme, örgütlenme olanakları ortadan kaldırılmıştır. Taşeron, işçileri kendi içinde bölen bir çalışma sistemidir. Onun için taşeron
örgütsüzlüktür.
Patronların taşeron sistemiyle asıl hedefledikleri de işçileri örgütsüz bırakmaktır. Çünkü örgütsüz işçi patronlar karşısında güçsüz işçidir.
Sonuç olarak; taşeron patronlar için bir cennet olurken işçiler için tam bir cehennemdir.
İşçiler; bizler emeğimizle, alınterimizle çalışan insanlarız. Bütün dünya bizim emeğimizle ayakta durmaktadır. Emeğimiz onurumuzdur. Biz köle değiliz.
Patronların bizleri köle gibi kullanmaları, bizlerin örgütsüzlüğündendir.
Dünyayı ayakta tutan bizim emeğimiz ise biz güçsüz
olamayız.
Biz milyarlarcayız. Bizim güçsüzlüğümüz örgütsüzlüğümüzdendir.
Patronların güçlü görünmeleri, bizim karşımızdaki küstahlıkları, onların örgütlü olup bizim örgütsüz olmamızdandır.
Taşeronun kölesi olmamak için örgütlenmeliyiz.
Taşeron sistemine karşı Devrimci İşçi Hareketi “Taşeronluğu Ceheneme Gömeceğiz” diye bir kampanya başlattı.
Taşeronu cehenneme gömmenin yolu örgütlenmektir.
Biz örgütlendiğimizde taşeron işe yaramayacaktır.
Taşeron cehenneme gömmek için Devrimci İşçi Hareketinde Örgütlenelim. Devrimci İşçi Hareketi’nin başlattığı kampanya ile tüm ülke çapında taşeronluğa karşı
mücadeleyi yükseltelim.
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Malatya’da Kamu Emekçileri
Cephesi üyeleri 5 Haziran Grevini,
sabahın erken saatlerinde iş yerlerinden toplanma alanlarına doğru
yürüyerek başlattı. Saat:11.00`dan
itibaren Emeksiz Meydanı’nda toplanan kamu emekçilerine halktan ve
devrimci kurumlardan insanların katılmasıyla birlikte yaklaşık 3000 kişilik kitle meydanda halaylar çekti,
sloganlar attı. Topluluğa hitaben Eğitim-Sen Malatya Şube Başkanı grevin ve eylemin amacını anlatan konuşma yaptı. Kitle pankartlarla yürüyüş kolu oluşturup Emeksiz Caddesi’nde yürüyerek Malatya Valiliği
tarafından yasaklanan AKP İl binası önüne geldi.
AKP önünde “Hükümet İstifa,
AKP Halka Hesap Verecek” sloganları atıldı. Buradan İstasyon Caddesi boyunca yürüyen kitle, Emekliler
Parkı’nda miting gerçekleştirdi. Eylemde “Halkız Haklıyız Kazanacağız", Kahrolsun Faşizm Yaşasın Mü-

cadelemiz", "Devrimci Memurlar
Onurumuzdur", Taksimde Düşene
Dövüşene Bin Selam” sloganları
atıldı.
KESK Dönem Sözcüsü ve SES
Şube Başkanı İbrahim Taş, halkın taleplerinin yerine getirilmesini istediklerini söyleyerek, biber gazı kullanımının yasaklanması gerektiğini
kaydetti.

 AKP Faşizmine
Teslim Olmayacağız
KESK Antalya Şubeler Platformu
4 Haziran’da, greve çıkan yüzlerce
kamu emekçisi ve desteğe gelen demokratik kitle örgütlerinin katılımıyla, yürüyüş gerçekleştirdi. Yapılan eylemede sık sık, "Her Yer Taksim Her Yer Direniş", sloganları atıldı. Davul Zurna eşliğinde halaylar çekildi. Eylem sonunda ortak basın
açıklamasını okuyan KESK Şubeler
Platformu Dönem Sözcüsü Şube
Başkanı Nurettin Sönmez GREV’in
yarın da süreceğini belirterek tüm
emekçileri ve Antalya halkını 5 Haziran günü alanlara çağırdı.
5 Haziran günü, KESK, DİSK ve
Demokratik Kitle Örgütleri “İnsanca Yaşam, Güvenceli İş ve Güvenli
Gelecek, Demokratik Bir Türkiye” talebiyle Aydın Kanza Parkı’nda toplanıp Cumhuriyet Meydanı’na yürüyüş gerçekleştirdi. 5 binin üzerinde katılımın olduğu eylemde “Her
Yer Taksim, Her Yer Direniş, Baskı-

lar Bizi Yıldıramaz, Güvenceli İş Güvenceli Gelecek, İnsanca Bir Yaşam
İstiyoruz, Genel Grev Genel Direniş”
sloganları atıldı.

 Kızılay Direnişi
Ankara’da, 5 Haziran günü için
KESK'in grev kararı vardı. Bir gün
öncesinde, sendikalar ve demokratik
kurumlar bir araya gelerek, 5 Haziran günü için eylem programı çıkarmışlardı.
Programa göre, öğle vakti saat
12.00'da toplanılacak, herkes yürüyüş
kollarından Kızılay'a giriş yapacaktı. Ve o günün gecesinde de Kızılay'da
nöbet tutulacaktı. Eyleme katılan
kurumlar, örgütlenmeler gece alanı
terk etmeyecekti.
Emniyetle sendika yetkililerin
görüşmelerinin ardından yürüyüşlere müdahale olmayacağı ve Kızılay'a
girişe izin verildiği açıklandı.
Sloganlarla yürüyüşler yapılarak, Kızılay Meydanı’na girildi.
Sendikaların tavrında her an eylemi yarıda bırakacakları havası seziliyordu. Nitekim saat 17.00'den
sonra, yolu kesen ses araçlarını çekmeye başladı sendika yöneticileri. Ve
böylece kitleye müdahale için TOMA’ların önü açılmış oldu. Sendika
yöneticileri, 6 Haziran günü saat
06.00'da eylemi bitirme kararına
rağmen, görevlilerden önlüklerini
çıkarmalarını istemeleri, eylemin
bittiğini açıkladı. Halka karşı bu sorumsuz davranışın hemen ardından,

polis hiçbir uyarı yapmadan alandaki kitleye saldırdı. Çatışmalar başladı.
Halk düşmanı AKP polisi saat
19.00 sularında Kızılay'da tüm gün
marşlar, türkülerle halaylar çeken
halkın üzerine TOMA'larını, tazyikli su sıkarak, bir anda sürmeye başladı. Saldırının bir anda gelmesinden
kaynaklı çok sayıda kişi yaralandı ve
gazdan fenalaştı. Polis o kadar azgınca saldırdı ki Sakarya Caddesi'nde çalıştığı dükkandan hava almak
için çıkan emekçiye hedef alarak
yakın mesafeden gaz bombası attı.
Sakarya Caddesi, Kolej tarafında
çatışmalar devam etti. Kızılay ve
Kolej'de direnenlerden gözaltına alınanlar oldu.

 Sadaka Değil
Hakkımızı İstiyoruz
Kazova Tekstil işçileri, 5
Haziran günü, Şişli Camii
önünde bir araya gelerek,
“Kazova Trikotaj Patronları
,Ümit Somuncu ve Mustafa
Umut Somuncu’ya Haklarımızı Yedirmeyeceğiz” pankartını açarak Bomonti’deki
fabrikanın önüne kurdukları
direniş çadırına kadar yürüdüler.
“Hakkımızı Ümit Somuncu’ya Yedirmeyiz, İşçiyiz
Haklıyız Kazanacağız” sloganları eşliğinde fabrikanın
önüne gelindi. Fabrikanın
önünde yapılan açıklamada;
“Aylardır 4 aylık maaşlarımızı, kıdem ve ihbar tazminatlarımızı alabilmek için direniyoruz. Patronlarımız bizleri görmezlikten geliyor. Ancak kaçarak bu işten sıyrılamayacaklarını onlara göstereceğiz, haklarımızı alana kadar eylemlerimiz devam edecek” denildi. Atılan sloganların ardından haftaya aynı saatte bir araya gelineceği duyurusu yapılarak eylem sonlandırıldı.

 Direniş Kazanacak
Aylardır hakları gasp edildiği için
direnen Kazova Tekstil işçileri, 5 Haziran günü 18.00 ile 20.00 saatleri
arasında, Taksim’de direnişlerine
destek bulabilmek ve patronları Ümit
Somuncu ve Mustafa Umut Somuncu’yu teşhir etmek için bildiri dağıttılar. Yaklaşık 2 saat içerisinde hem
Taksim Meydanı’nda hem de Gezi
Parkı’nda 1500 bildiri dağıtıldı.

 Hakkını Arayan
İşçilerden Kaçamazsınız
Hakları patronları Ümit Somuncu ve Mustafa Umut Somuncu tarafından gasp edilerek, 31 Ocak’ta işten çıkartılan Kazova Tekstil işçileri eylemlerine devam ediyorlar.

Kazova işçileri, Ümit Somuncu’nun kızı Gaye Somuncu’nun Kurumsal İletişim Müdürü olarak çalıştığı Çalık Holding binasının önünde 31 Mayıs günü eylem yaparak
kendisiyle görüşme talebinde bulunmuşlar, ancak daha işçiler oraya
gitmeden şirket yetkilileri ve şirketin hukukçuları tarafından aranarak
“buraya gelirseniz kapıya polis yığarız” tehditleriyle karşılaşmışlardı. Tüm tehditlere karşın işçiler eylemlerini gerçekleştirmiş ancak yüz
yüze görüşme reddedilmişti.
Tüm bu yaşanan gelişmeler sonucunda, 5 Haziran günü, saat
15.30’da, “Kazova Trikotaj Patronları Ümit Somuncu ve Mustafa Umut
Somuncu’ya Haklarımızı Yedirmeyeceğiz” pankartını açarak, “Sadaka
Değil Hakkımızı İstiyoruz,
Hakkımızı Ümit Somuncu’ya
Yedirmeyiz, İşçiyiz Haklıyız
Kazanacağız” sloganları eşliğinde Zincirlikuyu’da bulunan
Çalık Holding binası önünde
eylem yapıldı. Eylemde,
“Mavi Marmara ile yola çıkan, ‘komşum açken yatamam’ diyen ve her fırsatta
‘eşitlikten, adaletten’ dem vuran Gaye Somuncu; bu duyarlılığı baban ve ağabeyinin
4 aydır sokaklarda süründürdüğü biz işçilere neden göstermiyorsun” denildi.
Şirketin önünde oturma
eylemi gerçekleştiren işçilerlerden üç kişi Gaye Somuncu
ile görüştürüldü. Gaye Somuncu; “Ben ailemle görüşmüyorum. 2010 yılından buyana ayrıyız. Sizi ancak avukatıyla görüştürebilirim, haftaya buraya geldiğinizde ben
burada olmayacağım. İstifa
ediyorum” dedi. İşçiler Somuncu'nun bu sözleri karşısında “Arkadaşlarımızla ve
avukatımızla görüştükten sonra cevabımızı iletiriz” dedikten sonra oturma eylemlerini
sonlandırdılar.
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Kamu Emekçileri; AKP’nin Kölelik
Yasalarına Karşı Direnişi Büyütelim

Tutuklu Devrimci Memurlara
Sahip Çıkalım

KESK, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda yapılacak düzenlemeye karşı 5 Haziran tarihinde bir günlük iş bırakma kararı almıştı. Bu kararını
KESK, Gezi Parkı’na AVM yapımına karşı başlatılan eylemlere AKP'nin parvasızca saldırması sonucunda ülke çapında halkın ayaklanmasına destek amacıyla 4 Haziran'da
başlatarak bir günlük iş bırakma kararını 2 güne çıkarttı. 5
Haziran'da DİSK'te bir günlük iş bırakma eylemi yaparak
AKP faşizmine karşı halkın ayaklanmasına destek verdi.
KESK ve DİSK'in halk ayaklanmasına iş bırakarak katılması olumlu bir karardır. Daha önce, Gazi ayaklanmasında, önce alınan eylem kararlarını “gerilimi artırmamak
için” iptal etmişlerdi.
Faşist AKP iktidarı direnişi kırmak için tehditlere, yalanlara, saldırılarına devam ediyor. Nitekim 15. gününde
İstanbul Taksim’deki direnişe tekrar saldırdı. Geceli gündüzlü polisin saldırılarına karşı devrimcilerin öncülüğünde halkın her kesiminden binlerce kişi direndi. Bu direnişler
Türkiye halklarının mücadele tarihine altın harflerle yazılacaktır.
Burjuva basın ne kadar sansürlerse sansürlesin, ne kadar çarpıtmaya, küçültmeye çalışırsa çalışsın, ne kadar içini boşaltmaya çalışırsa çalışsın halkımızın onurlu direnişi dünya gündeminde birinci sıraya oturmuştur. Faşizmin
yasaklarını artık halkımız takmıyor. Direnişleriyle halkımız faşizmin yasaklarını altüst etmiştir. Halkının meşruluğunun, direnişin gücünün ne kadar büyük olduğunu tüm
dünyaya göstermiştir.
Başka zaman 10 kişinin sokağa çıkıp basın açıklaması yapmasına "izinsiz" diyerek engelleyen, saldırıp dağıtmaya çalışan devlet, halkın ayaklanmasının yarattığı meşrulukla tüm yasaklı alanları açtı.
Faşizme direnişin 15. gününde ikinci en büyük saldırısını yaptı fakat direniş sürüyor. Taksim’deki saldırıya 8
ilde onbinlerce insanımız alanlara çıkıp polisle çatışarak destek verdi.
Halkımız polisin saldırdığı her yerde taşla sopayla, barikatlarla direniyor.
Kamu emekçileri olarak bugün yapmamız gereken bu
direnişi büyütmektir. Direnişi büyütmek faşist teröre karşı taleplerimizi ön plana çıkartmaktır. Taleplerimizin arkasında durmaktır.
KESK, AKP’nin kamu emekçilerine yönelik kölelik düzenlemelerine karşı iki günlük iş bırakma eyleminin dışında
ciddi hiçbir şey yapmadı.
İki günlük iş bırakma eylemini daha ileriye taşımalı halk
ayaklanmasıyla bütünleşen bir mücadele programı çıkartılmalıdır.
İki haftayı aşan halkın ayaklanmasından öğrenmeliyiz.

Milyonlarca insan günlerdir AKP’nin yasakladığı alanları zapt etti. Başbakan Tayyip Erdoğan ne kadar dik durmaya
çalışırsa çalışsın halkın ayaklanması AKP iktidarını temellerinden sarsmıştır. Artık AKP halkı eskisi gibi asla yönetemeyeceğini görmüştür.
Bugün kamu emekçileri olarak görevimiz taleplerimizi öne çıkartarak direnişi büyütmektir. 2.5 milyon kamu
emekçisini köleleştirecek olan kölelik yasası mecliste
beklemektedir. AKP’nin kölelik yasasını çöpe atmanın tam
da zamanıdır.
AKP’nin kölelik yasası sağcısı solucusu hangi sendikanın üyesi olursa olsun tüm kamu emekçilerini ilgilendirmektedir.
AKP’nin arka bahçesi olan Memur-Sen gibi sendikaların kamu emekçilerinin köleleştirilmesine karşı mücadele
vermesini beklemiyoruz. Onların görevi kamu emekçilerini AKP’nin memurları yapmaktır. Onlar üzerlerine düşen
görevi yapacaklardır.
Bu süreçte hangi sendikanın üyesi olursa olsun tüm kamu
emekçilerine öncülük yapacak olan KESK’tir.
AKP’nin kölelik yasalarına karşı öne çıkmanın, 2.5 milyon memura sahip çıkmanın tam zamanıdır. KESK’in 2.5
milyon kamu emekçisinin kaderini belirleyecek olan kölelik yasasına karşı bu süreçte alacağı tavır tarihsel bir öneme sahiptir. KESK tarihsel misyonunu yerine getirmelidir.
Aksi durumda tarihsel misyonunu yerine getirmeyerek, kölelik yasasının çıkmasına tavırsız kalarak ortak olacaktır.
KESK acilen bütün yurt çapında geçerli olmak üzere karar almalıdır. AKP’NİN ÇIKARTACAĞI KÖLELİK YASASI GERİ ÇEKİLENE KADAR ALANLARI TERK ETMİYORUZ DİYE İLAN ETMELİDİR!
KAMU EMEKÇİLERİ CEPHELİLER!
AKP’nin kölelik yasalarına karşı tek mücadele eden bizdik. Bu yasanın iptali için tüm ülke çapında kampanya başlattık. KESK’in de bu sürece katılması için yoğun çaba sarfettik ama KESK hareket etmedi.
Bugün KESK’i harekete geçirmek için sendikalarımızı, sendika yönetimlerini sıkıştırmalıyız. KESK’i harekete geçirecek olan da biziz. Çünkü bunun için mücadele eden,
bedel ödeyen biziz. AKP’nin kölelik yasalarına karşı mücadele ettiğimiz için bizim 72 arkadaşımız hapishanelerde tutuklu.
Bugün yaşananlar politikalarımızın ne kadar doğru olduğunu göstermektedir. Halkın tüm kesimleri AKP faşizminin terörüne karşı ayaklandı. Binlerce kamu emekçisi de
bu eylemler içinde kendiliğinden zaten alanlarda. Biz kamu
emekçilerinin kendi taleplerini öne çıkartarak, alanlara çıkartmalıyız.

Röportaj

Halkın Birikmiş Öfkesi Binler
On Binler Olarak Sokaklara Taştı!
Ali Ekber Durgun
Yaş: 22
 Ben Taksim
üzerinden eylemlere
katılıyordum. Sonra
baktım ki Gazi MaA.Ekber Durgun hallesi’nde eylemler
örgütleniyor. Örgütlenme Pazar Sokağı’yla başlıyor. İki tane,
üç tane kadın birlikte çıkıp tenceretava vura vura yürüyor. Önce yüz kişiye
ulaşıyor, daha sonra insanları çağıra
çağıra binlere ulaştı. En sonunda cemevine ulaştığında 30 bin insanı buldu.
İnsanların bir öfkesi vardı, bu öfke
kitleye dönüştü. Onlar da tencere-tavalı
toplanarak çoğaldılar. Mahalledeki devrimcilerin bir araya gelmesiyle organize
hale geldi.
 Saat 21.00’da tencere-tava, davul
çalınarak Eski Karakol’da toplanılıyor.
Bütün mahallelerden gelenler orada buluşuyor. Eski Karakol’un aşağı tarafı,
Düz dediğimiz bölgeden oraya geliyorlar,
Sekizevler oraya geliyor, Mezarlık,
Cemevi tarafı; oraya geliyor. Orada
toplanıldıktan sonra yürüyerek, tencere-tavalar çalınıyor. Arabalar korna çalarak destek veriyor. Bazı evler ışıklarını
söndürüp kapatıyorlar.
 Halkın tepkileri güzel. Baya kalabalık. İlk günler daha kalabalıktı, 30
binleri, 50 binleri buluyordu. Süreç
uzadıkça insanlarda biraz daha yapamama durumları oldu. O da son gün de
çözüldü. Taksim’de saldırılar durulduğunda yavaşlamıştı. Ama dün de Taksim’de yeniden saldırılar olunca insanlar
daha fazla sokağa çıktılar. Tayyip Erdoğan’ın bu aşağılayıcı üslubu da insanların öfkelerini daha çok dışa vurmalarına sebep oldu.
 Hedef belli olduğu için insanlar
hedefe doğru yöneliyor. Kitle kalabalık
olduğu için polis kitleye saldıramıyor.
Polis daha çok bulunduğu yeri, karakolu
korumak zorunda kalıyor. Ama bunu
nereye kadar yapabilirler?

Gazi Halkıyla Direniş Hakkında Röportaj:
 Eylemlere nasıl katıldınız?
Eylemler nasıl örgütleniyor?
 Eylemler nasıl gelişiyor?
Kaçta başlıyor, nereden nereye
yürünüyor?
 Halkın katılımı nasıl? Nasıl
tepkiler veriyorlar?
 Polisin saldırılarını anlatabilir misiniz? Gözaltına alınanlar
oldu mu?
 Saldırıya karşı halkın tavrı
nasıl? Neler yapıyorlar?
 Saldırılar sonucu bildiğiniz
ağır yaralanan birileri oldu mu?
Nasıl yaralandılar? Şuan ki durumları nedir?

 Polis eskiden biber gazını insanları
dağıtmak için kullanırdı. Fakat şimdi
direk insanları hedef alarak, insanların
ölümüne neden olabilecek oranda silah
olarak kullanıyor. Biber gazı bir arkadaşımıza geldi. Başından vuruldu. Bu
arkadaşımız şu anda yoğun bakımda
yatıyor. Durumunun iyiye gittiğini öğrendik. Bu arkadaşımız dışında ayağına,
vücudunun çeşitli yerlerine biber gazı
isabet edenlerde oldu. Birçok insan yaralandı. Gözaltılar la ilgili ise pek bir
bilgim yok.

 Halk dili döndüğü ölçüde, tepkisini sloganlarla ya da bağırarak dile
getiriyor. Halk polise: “Yeter artık, siz
bir şey yapmadığınızda bu halk birbirine
bir şey yapmıyor. Sokakta sadece tepkilerini dile getiriyor. Ama sen biber
gazı sıktıkça sen hedef olacaksın. Çünkü
her şeyi yapan sensin” diyor.
Bir arkadaşımız en önde çatışırken
ağır yaralandı. İnsanların öfkesi o kadar
fazla ki önünde hiç bir şey duramıyor.
En önde çatışıyorlar. Bu arkadaşımız
da en önde çatışırken yaralandı. Polis
arkadaşımızın kafasını bir kol mesafe-

sinden hedef aldı. Arkadaşımız beyin
travması geçirdi. Bu olay dışında vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar oluşan
birçok insan var. Her gün acil olarak
bir-iki araç önümüzden geçiyor.
Ali Şahin Yaş: 28
“İnsanlar artık patlama noktasında,
her şeyi göze almış şekilde sokağa çıkıyor. Artık yeter. Kundakta bebeğini
alan, arabasındaki çocuğunu alan o
kadar gaz atılmasına rağmen, o kadar
büyük saldırılmasına rağmen, her gün
insanlar kafalarından vurulup ölüm haberleri gelmesine rağmen insanlar tereddüt etmeden geliyor”
 Eylemler basından Taksim Gezi
Parkı saldırısını öğrendiğimizde başladı.
Bunu duyunca bulunduğumuz yerden
dışarı çıktık, doğallığında gelişen bir
şey yapma gereği hissedip sokağa
çıktık. Herkes zaten aynı sorumlulukla Sayı: 369
sokağa çıkmıştı. Bir örgütlülük bir düYürüyüş
zenleme yapılmaya çalışıyor ama saati
16 Haziran
yok, kimsenin önceden bir duyumu
2013
yok. Kendiliğinden geliyor. Hava karardığında insanlar tencere tava çalmayla
beraber kendiliğinden geliyor. Kimse
gidip kapı kapı dolaşıp “şunu yapacağız,
şu saatte gelin diye bir şey yok” . Yani
bunlar saat dokuzda sosyal medyadan,
basından yayılıyor.
 Her mahalle kendi sokağında
toplanıp Eski Karakola yürünüyor. Düzde, Sekizevler’den toplanıp Eski Karakola geliniyor. Herkes ana buluşma
yeri Gazi Cemevi oluyor.
 Gazi’nin tarihinin en kalabalık
eylemi olsa gerek. Gazi olaylarını da
gördüm. Ama o zaman yaşım küçüktü.
Bu eylemin psikolojik olarak da, sosyolojik olarak da çok büyük etkileri
var. İnsanlar artık patlama noktasında,
her şeyi göze almış şekilde sokağa çıkıyor. Artık yeter. Kundakta bebeğini
alan, arabasındaki çocuğunu alan o
kadar gaz atılmasına rağmen, o kadar
büyük saldırılmasına rağmen, her gün
insanlar kafalarından vurulup ölüm ha43
berleri gelmesine rağmen insanlar te-
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reddüt etmeden geliyor. Çocukların alıp
geliyor. Eskiden insanlar çocuklarını
eylemlere gitmesin diye “aman başına
bir şey gelir gitme, şu olur” derdi. Şimdi
tam tersi herkes çocuğunu alan, annesini,
babasını, yaşlı, genç herkessin hiçbir
kaygısı yok.
Alınırım, gözaltına alınırım, vurulurum, yaralanırım yani kaygısı yok.
Bu kadar kaygısız olmalarının nedeni
birikmişlik. İki günlük olay değil. Geçmişte insanlar gözaltına alındı, bedeller
ödedi Taksim’de her gün ısrarla eylemler
yapıldı. Daha da yapıldı her gün gözaltına
alındı, ısrarla Çağlayan’da, Taksim’de.
Bu onun birikmişliği.
 Poliste şaşkın. Poliste bu kadar
kitleselliği beklemiyordu. Poliste ne yapacağının bilmeden saldırıyor. Poliste
taksim özelinden baktığın zamanda polise büyük emirler var. Poliste Tayyip
Erdoğan’dan birebir emir alıyor. Kitle
dağıldıktan sonra sokaktaki insanları
alıyorlar. Gözaltında Karakolda oturuyorlar. Dayak yiyenler de var, savcılığa
götürülenler de var, karakolda dört gün
tutulup dayak yiyip salınanlarda var.
 Halkın onlara kızgınlığı çok.
Onlar ne kadar gaz attıkça halkın tepkisi
de artıyor. İnsanların evinin içine rastgele
gaz atılıyor. İnsanların balkonlarına, evlerinin içine, insanların yaşam alanlarını
çok büyük etkileyecek şekilde gaz atılıyor. Gazi Mahallesi’ne özel midir bilmiyorum da burada attıkları gaz çok
farklı bir gaz. Portakal gazı mıdır bilmiyorum. Ben daha önce böyle bir gaz
görmedim. Gaz geldiğinde halk kendi
imkanları ile etkisini azaltıyorlar. Limon,
sirke, süt kendilerini tedavi ederek, yardımlaşarak onun önlemini alıyorlar, çözümünü buluyorlar. Gaz geldiğinde ara
sokaklara gidiliyor, bekleniyor. Gazın
etkisi geçtiği zaman tekrar toplanıyor.
 Birkaç arkadaş kafasından gaz
kapsülü ile vurulması ile yaralandı.
Hastanesi tedavisi devam eden arkadaş
var. Bildiğim kadarıyla bu şekilde altı
yedi kişi bu şekilde yaralandı. Hafif
yaralılar çok beş yüz altı yüz vardır.
Bunu dışında plastik mermi ile vurulanlarda var. Ayaklarından, kollarından,
ama ağır yaralananların çoğu gaz kapsülü
ile olmuş.

Hüseyin Altun
“Buradaki tepki halkın tepkisi olduğu
için yani özellikle teyzelerimiz önden
gidince arkada durmak hiç kimsenin
işine gelmiyor. Zaten çağrıcı da onlar.
Herkes ortak sorunları için sokağa çıkıyor.”
 Bizim burada teyzeler, çocuklar
tencerelere vurmaya başladığında bütün
sokak önlerine düşer. Bunu kimsenin
örgütlemesine gerek olmuyor. Eylem
bu şekilde başladı. Bu şekilde yayıldı.
Sonraları, Gazi’deki eylemin 4. günü,
herhalde Taksim’deki olayların da 7.
gününe denk geliyor, mahallede karışıklıklar olmaya başladı. Bazı siyasi
platformların sloganlarının birbirine
karışması üzerine halkın bu duruma
tepkisi oluştu. Bunun üzerine ortak bir
platform oluşturulması için toplantılar
yapıldı. Bu toplantılarda kararlar alındı.
Bu kararlara uyan kurumlar oldu. Uymayan kurumlar oldu. Buna göre burada
bazı bölünmeler oldu. Ama sonuç
olarak direnenler de tencere tavayı
destekleyenler de, herkes birbirini kollar
burada, kolladı da.
 Genelde internet üzerinden çağrıcı
olan mahalleli arkadaşlarımız var. Eski
Karakolun önünde de toplanma alanları
var. Köşe durağı da var. Cemevi de var.
İnsanlar bu şekilde çıkıyor, eylemlerini
yapıyorlar. Saat dokuz buçukta başlar,
on ikide biter. Mesai saati gibidir yani.
 Çok güzel bir kitle var. İlk beş
gün, altı gün belki biraz abartı olur
ama, kırk bini gördüğümüz olmuştur.
Çünkü mesafeyi katarsan, insan sayısını
da koyarsak, bu mahalleden çok eylem
sayılarını da bildiğimiz için, rahat kırk
bin olmuştur. Son dört beş gündür biraz
azalma var. Dün Taksim’den kaynaklı
bir hayli bir azalma vardı. Çünkü herkes
Taksim’deydi.
 Polis gaz bombalarını hedef
alarak atıyor. Hani havaya atalım, kitleyi
dağıtalım diye atmıyorlar. Akreplerin
üzerinden ışık tutarak hedef alıp alıp
atıyorlar. Işıklarla hedef alıp çakıyorlar
oradan. Ama buna rağmen bir bayanın
söylediği güzel bir laf var. “Burada çocuklar gaz bombalarını göğüslerinde
yumuşatmayı Gezi Parkı’ndakilerden
önce öğrendiler” diyor.

Burada çok gözaltı var.
Özellikle geceleri mahalle
aralarında connekt tarzı
arabalarla girip gözaltına
alıyorlar.
Hüseyin Altun
 Onlar sürekli arkamızdadır biz kaçsak bile onlar kaçmıyorlar yani.
Yaşlı kadınlarımız evdeki o taslar
ve tencereleri getirmişler sürekli vuruyorlar, sürekli bir slogan atma arkadan
yani laflarıyla sözleriyle sürekli bir motivasyon sağlamak, sürekli yaptıkları
bu. Ya da biber gazıdır, onların etki olması için limon tedariklidir. Sütleri evlerinden getiriyorlar. Ya ben biliyorum
çok fakir fukara insanlar var belki evinde
yoktur o sütler belki 5 TL vardır elinde,
gidip süt alıp geliyorlardır.
 Benim kendi elemanım var ağır
yaralım. Burada benimle beraber çalışan
arkadaşım tam anlından vuruldu. İki
tane arkadaşımız da yoğun bakımdalar.
Beyin ameliyatı geçirdiler. Kolundan
bacağından yaralananlar var. Buna rağmen insanlar kadınıyla çocuğuyla karakolun önüne kadar çıkıyorlar. Buradaki
tepki halkın tepkisi olduğu için yani
özellikle teyzelerimiz önden gidince arkada durmak hiç kimsenin işine gelmiyor. Zaten çağrıcı da onlar. Herkes ortak
sorunları için sokağa çıkıyor.
 Yani bir tane arkadaşın elinde
bir tane ses bombası patladı herhalde
onun pazar günü bir ameliyat geçirecek
parmakları tutmuyor. İki kişi daha bir
tanesi murat diye bir arkadaştı yine
aynı şekilde ensesinden vuruldu yoğun
bakımdaydı çıktı diğer arkadaşımızda
yoğun bakımdaydı çıktı ama durumları
kritik 2 tane kritik durumda olan arkadaşlarımız var gazi mahallesinde. Gaz
bombası ve ses bombası atıyorlar e tabi
biz şimdi anlayamıyoruz gaz bombası
mı ses bombası mı gidiyor eline alıyor
atayım darken patlıyor.
 Yani eklemek istediğim fazla bir
şey yok. Aslında herkesin ortak davası,
düşmanı da belli. Yani bu mahallede İstanbul’da, Türkiye’de herkesin kazanımı
kardeşlik duyguları tekrardan arttı. Yani
kimsenin kimseyle sorunu olmadığı herkesin sistemle sorunu var bu kadar açık.

Düşmanın Yalanlarına, Demagojilerine
Karşı Gerçekleri Nasıl Duyuracağız?
“Demagoji: Halk avcılığı;
bir kimsenin veya grubun
duygularını kamçılayarak
gerçek dışı sözler söyleyip
onları kazanmaya çalışma.”
AKP yalan söylüyor, demagoji
yapıyor! Tayyip Erdoğan’ın son
bir haftada söylediği yalanlar dağ
gibi oldu. Camide içki içildiğini,
imamın tehdit edildiğini, Taksim’e AVM yapacağız demediğini, havaalanına kendisini
karşılamaya gelenlerin halk
olduğunu, direnen bazı kesimlerin eylemden çekildiğini, sivil vatandaşların
araçlarının yakıldığını,
Taksim’de kadınların taciz edildiğini, içki içildiğini… söyledi. AKP faşizmi,
devrimcileri karalayarak, halkın gözünden düşürmeye çalışıyor.
Kuyruğu tutuşmuş gibi bir günde
4 mitingde konuştu Erdoğan. Halkımız ne demiş: “Çok mal haramsız,
çok söz yalansız olmaz!”
Yalan söylediler çünkü, saldırılarına meşru bir zemin hazırlamak
istiyorlar.
Yalan söylediler çünkü, halkın
birleşmesini, birlikte mücadele etmesini, tek yumruk olmasını engellemek istiyorlar.
Faşizm, yalan, demagoji ve terörle
yönetir… Çünkü kurduğu düzen bozuktur, her an yıkılma riski vardır,
devam ettirebilmek için karşı devrimci propagandayı kullanır. Halka
yalan söyler, gerçekleri gizler. Bunun
adı psikolojik savaştır.
Faşizm, elindeki büyük imkanlara
rağmen, kitleleri örgütleyememektedir; çünkü kitlelere yalan, demagoji,
zam, zulümden, bencilliği ve dejenerasyonu dayatmaktan başka vere-

bileceği bir şey yoktur; kitleleri örgütleyemeyen düşmanın işi, örgütlenmeleri dağıtmaktır. Yalanlar bunun
içindir. Ve işbirlikçisi, suç ortağı da
burjuva basındır.
Burjuva basın, Taksim Gezi Parkı’ndaki sivil toplum örgütlerini överken,
devrimci

örgütleri
“terörist” olarak gösteriyor. Antakya’da Abdullah
Cömert’in bilinmeyen bir yerden
atılan silahla vurularak öldüğünü
söylediler. Oysa Adli Tıp raporlarına
göre kafasına aldığı darbeler sonucunda öldüğü ortaya çıktı.
Türkiye’nin dört bir yanında yapılan eylemlerin haberini vermiyorlar… Verilen haberleri ise tam bir
çarpıtma içinde veriyorlar. Ya devrimciler yokmuş, halk yokmuş, eylemleri yapan sadece bir grup örgütsüz, apolitik “çocuk”, “çevreci”
gibi yansıtılıyor, ya da etrafı kırıp
döken, “marjinal” gruplar olduğu
söyleniyor. AKP’nin işkencelerini,
saldırılarını göstermiyorlar. Milyonlarca insanın taleplerinin ne olduğundan hiç bahsetmiyorlar. Halk
ayaklanmamış gibi davranıyorlar.
Ancak milyonların öfkesi, yok sayarak yok olmuyor.
Emperyalizm ve oligarşi, halk

hareketlerini bastırma ve onlara öncülük eden güçleri yok etmek için
sadece baskı ve şiddete başvurmuyor,
baskısını ve sömürüsünü daha kolay
sürdürmek için;
- Medyanın her türlü araçlarıyla
gerçekleri çarpıtarak bilinç bulanıklığı
yaratıyor,
-Korkuyu örgütlüyor,
-Devrimci örgütleri yalan ve iftiralarla karalıyor,
-Devrimcileri
katlederek,
hapishanelere doldurarak, işkence
yaparak, kaybederek halka
"devrimcileri
desteklerseniz sonunuz böyle olur"
diyor.
Her emre uyan
bir propaganda makinesi olan burjuva
basının yardımı ile
AKP halkı yanıltıyor.
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Peki Cepheliler Bu
Yalanlara Karşı
Ne Yapmalıdır?
1- Bulunduğumuz her yerde, disiplinli bir şekilde, ilke ve kurallarımıza uyarak çalışmalı; faşizmin
yalanlarına zemin hazırlayacak hareketlere izin vermemeliyiz.
2- Düşmanın ideolojik, psikolojik
saldırılarını asla cevapsız bırakmamalıyız.
3- Her yalan habere karşı pankartlarımızla, dövizlerimizle, bildirilerimizle, sloganlarımızla, yazılamalarımızla basın açıklamalarımızla,
sosyal medyayı kullanarak… yani
kullanabileceğimiz tüm araçlarla cevap vermeliyiz.
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4- Sosyal medyayı aktif şekilde
kullanmalıyız. Hızla bir komite
kurmalı, internet üzerinden yalanlara cevap vermeli, halka ulaşmalıyız.
5- Gerçekleri yazmayan, yalan
yazan tüm gazetecileri tek tek arayarak, uyarıp, yazdıkları yalanları
“Bizim çocuklarımız”mış... Sizin çocuklara
düzeltmelerini istemeliyiz. İnternet neler yaptığınızı çok iyi biliyoruz. Yetiştirme yurtüzerinden takip edip, cevap ver- larından, Pozantı Hapishanesi’nde çocuklara nasıl
meliyiz, mektup yazmalı, faks tecavüz ettiğinizi, tecavüzcüleri nasıl koruduğunuzu,
çekmeliyiz. Kimse, rahatlıkla yalan Roboski’de nasıl katlettiğinizi, yüz binlerce çocuğu
yazabileceğini düşünmemeli.
sokaklara nasıl attığınızı çok iyi biliyoruz.
Hayır onların hiçbirisi “çocuk” değiller. On yıllık iktidarınız boyunca sizi
6- Burjuva medya binalarının
önlerine giderek, teşhir edelim... temellerinizden sarsan halktır onlar. Küstahlık, mağrurluk, halka tepeden bakma
7- Eylem alanlarında haber ya- o kadar benliklerine işlemişki, hala halkı küçümsemeyi, küstahlığı elden bırakpan gazetecileri uyaralım, yapıla- mıyorlar.
“Onlar bizim çocuklarımız”, “Gezi Parkı’ndaki masum yavrularımız...”
cak bir katliamın, ölecek her insanın sorumluları olacaklarını haKimmiş onlar? Onlar; “masum” çevreciler... Geri kalanı “çapulcu”, “protırlatalım.
vokatör...”
8- Propaganda araçlarımız saBir taraftan “yavrularımız”, “çocuklarımız” demagojisi, diğer taraftan
yılıdır. Bildirilerimizin, elimizdeki tehditler... “Değerli yavrularımıza ve ailelerine özellikle şuanda sonra o
en büyük silah olan ideolojimizin bölgeden ayrılmalarını rica ediyorum.” (İst. Valisi Mutlu)
taşıyıcısı olduğunu unutmadan,
19 Aralık’ta da böyle yapmışlardı: “Onlar bizim çocuklarımız” diyerek 28
ısrarla, sürekli dağıtmalıyız. Her devrimci tutsağı katlettiler.
duvar bizimdir, sloganlarımızla
Gezi Parkı’na da bir taraftan yavrularımız diyerek gaz bombası yağdıryorlar.
donatmalıyız. Boşluk bırakmamaSaldırılarına zemin hazırlamaya çalışıyorlar.
lıyız.
KÜSTAHLAR; Gezi Parkı’ndakiler, Türkiye çapında ayağa kalkan milyonların
9- Yalan yazan medyaya, baçocuk olmadığını siz de çok iyi biliyorsunuz. Sokaklara çıkan milyonlar Gezi
sına; demagoji yapan faşist iktidara
Parkı’ndan ibaret değil ve hiçbirisi de sizin küçümsediğiniz şekilde “çocuk”
cevaplarımızı vermeliyiz. Düzenli
değil. Milyonlar sizin zulmünüze karşı, terörünüze karşı ayaklandı. Ve “çocuk”
açıklama yapmalı yaygın şekilde
dediklerinizi artık ne “şeker”le kandırabiliyorsunuz, ne de gaz bombalarınızla,
dağıtmalıyız.
coplarınızla, TOMA’larınızla, gözaltılarınızla korkutabiliyorsunuz. Yarattığınız
10- Açıklamalarımızın çeviri- korku dağlarını çoktan yıktılar onlar. Hepsinin de mangal gibi yüreği var...
sini yaparak, dünyadaki devrimci
örgütlere de göndermeli, dayanışyenleri teşhir etmeliyiz.
önemli ayağı vardır:
ma istemeliyiz.
14- Yalan ve demagojinin karşı- İdeolojik eğitim,
11- AKP önlerine giderek, yasında örgütün ve örgütlenmenin pro- Propaganda ve ajitasyon,
lanları madde madde sıralayıp, gerpagandasını yapmalıyız. Çağrılarımız
- Düşmanın ideolojik psikolojik
çekleri anlatmalıyız. “Yalanlar ve
bu yönde olmalı.
saldırılarını
asla cevapsız bırakmama.
Gerçekler” şeklinde duvar gazete15- Sıradan, düşmanın yalan ve
Moral
üstünlük
devrimin en güçlü
lerimiz olmalı… Propaganda araçdemagojilerinden etkilenip objektif
silahlarından biridir.
larımızı görsel olarak zenginleştirolarak devrimin karşısında yer alan
meliyiz.
17- Faşizmin propaganda ve ajihalktan insanları kazanmak, apolitik
tasyonu yalan ve demagojiye daya12- Sloganlarımız, ifadelerimiz,
insanları devrimcileştirmek için çanırken, devrimcilerin propaganda ve
anlatımlarımız somut, ikna edici ollışmalıyız. Örgütlenmeliyiz. Kitleleri
ajitasyonu gerçeklere dayanır. Devörgütlemek, faşist demagojinin etmalı.
kisinden
çıkarıp
kendi
kurtuluşu
için
rimcilerin en büyük gücü de meşru
13- Unutmayalım, yalanın dibi
mücadele saflarına katmaktır.
ve gerçeklere dayanmasıdır. Her
deliktir; er geç açığa çıkar. Ancak
Cepheli, ajitasyon propaganda da
kendiliğinden çıkacak diye bekle16- Savaş moralle yürür. Her
yetkinleşmeli; bunun için ideolojik
memeli, uğruna öldüğümüz gerçektürlü saldırıya karşı kalkanımız MOleri halka anlatmalı, yalan söyleolarak donanımlı olmalıdır.
RAL-İRADE'dir. Moral gücün 3

İstanbul Valisi:
“Onlar bizim
çocuklarımız” Hadi
oradan tecavüzcüler...
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AKP Faşizmi Halka Savaş Açtı! Kürt Halkı! Faşizmle Halk Arasında
Ortada Bir Yer Yoktur!
Ya Faşizmden Yanasınız, Ya Halktan Yana!

Kürt Halkının Yeri Direnen Türkiye
Halklarının Yanıdır!
Kürt milliyetçin İmralı süreciyle
birlikte AKP faşizmine koltuk değnekliği yaptığını söylemiştik.
Başkanlık konusunda, Anayasa
konusunda, AKP’ye destek vereceklerini açıkladılar. Başkanlık konusunda kendi partisinden bile tam destek alamayan Erdoğan’a, destek vereceklerini açıkladılar. Sonra kendi
tabanından da tepki alınca çark etti.
Anayasa konusunda da aynı tavrı
sergiledi. Düzen partileriyle bile anlaşamayan AKP’ye BDP tam destek
verdi. Ancak AKP’nin tekellerin ihtiyacı olan yasaları çıkartmak ve
faşist iktidarını güçlendirmekten
başka bir çabası olmayınca AKP’ye
verdikleri destek ortada kaldı.
BDP, Cephe’nin Amerikan Elçiliğine, Adalet Bakanlığı’na, AKP Genel
Merkezi’ne yaptığı askeri eylemlerini
“Bir kez daha saldırıyı kınıyor AK
Parti’ye ve Adalet Bakanlığı’na geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz”
(20 Mart 2013 ANF) diyerek eylemlerin “çözüm sürecini baltalamaya
yönelik eylemler” olduğunu yönünde
değerlendirmeler yaptı.
Yine BDP Reyhanlı’da işbirlikçi
dinci örgütlerin 52 kişi katledilip
yüzlerce kişiyi yaraladığı katliamdan
sonra bu katliamın “çözüm sürecini
baltalamaya yönelik” olduğunu söyleyerek AKP Hükümeti’ne destek
verdiğini açıkladı.
Kürt milliyetçi hareketin tarihinde
kendi dışında gelişip de “provokasyon” olarak değerlendirmediği tek
bir gelişme, tek bir olay, tek bir
eylem yoktur. Kendi dışındaki her
türlü gelişme Kürt milliyetçi harekete
göre provokasyondur. Kürt milliyetçi
hareketin politikalarını baltalamaya
yönelik yapılmıştır.
En son Gezi Parkı’na yapılan sal-

dırı sonrasında BDP’nin yaptığı açıklamalar var. Bütün Türkiye çapında
halk, AKP’nin aylardır süren faşist
terörüne karşı ayaklandı. BDP bu
ayaklanmayı da yine çözüm sürecini
baltalamaya yönelik olduğunu açıklayarak AKP’nin takdirini kazandı.
Türkiye çapında -Kürdistan illerini
de kapsayarak- 77 ilde halk AKP’nin
faşist terörüne karşı milyonlar olup
alanlara çıkarken işte BDP Eş Genel
Başkanı Selahattin Demirtaş’ın yaptığı açıklama: “Bu eylemle birlikte
şuan bazı ulusalcı, ırkçı ve milliyetçi
kesimler Kürt sorununu 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” (Selahaddin Demirtaş / BDP Genel Başkanı, 01 Haziran 2013)
Selahattin Demirtaş’ın “ulusalcı,
ırkçı ve milliyetçi” dediği kesimlerin
ayaklanmada hiç bir belirleyiciliği
yoktur. Ancak Demirtaş bunu AKP’ye
verdikleri açık desteğin gerekçesi
yaptı.
Fakat bu açıklamalara kendi tabanını bile ikna edemedi. BDP’nin
AKP faşizmine ortak olmayan Kürt
halkı Kürdistan illeri dahil olmak
üzere bir çok yerde BDP’nin iradesini
tanımayarak ve hatta yoğun tepki
göstererek Türkiye halklarıyla birlikte

faşist AKP iktidarına karşı birleşti.
Kürt milliyetçi hareket soldan ve
Kürt halkında aldığı yoğun eleştirilerden sonra halk ayaklanmasını destekleyen konuşmalara ve AKP’yi
“otoriter” politikalarından dolayı eleştirmeye başladı.
İstanbul’da, Ankara’da, İzmir’de,
Adana’da günlerdir polisin her türlü
terörüne, copuna, gazına, TOMA’sına
rağmen yüz binlerin ısrarla alanlara
çıkmaya devam etmesini de kendine
maletmeye kalkıştı.
“Çözüm süreci olmasaydı halk
özgürlük talepleriyle sokaklara çıkmazdı”, “Kürtlerin yıllardır süren dirinişinden etkilendiler” şeklinde değerlendirme yaptılar.
Başlangıçta AKP’yi koruyacağım
diyerek ayaklanmayı “Kürt sorunu
nasıl baltalayabilirizin içindeler”
derken şimdi direnişi selamlayan mesajlar yayınlamaya, Kürtlerin mücadelesinden etkilendiler demeye başladılar.
Kürt milliyetçi harekete göre onlardan başka kimse direnemez. Kimse
ayaklanamaz, kimse savaşamaz. Kendi dışlarında gelişen her hareketi
provokasyon olarak değerlendirdikleri
gibi devrimci örgütleri de hep küçümsedi.
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Kürt Halkı, Faşizmle Halk
Arasında Ortada Bir Yer
Yoktur!
Kürt milliyetçi hareket İmralı süreci ile birlekte halk düşmanı AKP’ye
açık destek vermektedir. Bu desteği
“Kürt sorunun çözümü” adına vermektedir. Ancak bu son süreç göstermektedir ki, bu düzen içinde çözüm
yoktur.
“Çözüm süreci” başladığı ilk günden beri AKP halka karşı açık bir
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savaş açtı. “Çözüm süreci bozulmasın” diyerek Kürt muhalefetini susturdu. AKP’yi eleştirmeyi dahi yasakladı. “Çözüm süreci”ni faşist terörünün maskesi haline getirdi. Faşist
politikalarında Kürt halkını kendine
koltuk değneği yaptı.
AKP’nin yönetememe krizi artık
ne “çözüm süreci” gibi maske tanıyor,
ne de faşit terör. Halk AKP’nin yalanlarına kanmıyor. Polis copuna, gaz
bombasına, TOMA’sına aldırmadan
ülkenin her tarafında direniyor.
“Çözüm süreci”nin Kürt sorununu
çözmek olmayıp Kürt halkının mücadelesini tasfiye etmek olduğunu
yakın zamanda Kürt halkı da görecektir.
Kürt milliyetçi hareket bu sürecin
Türkiye’nin yeniden inşa edilme süreci olacağını, tüm halkın özgürleşeceğini söylüyordu.
Peki gelinen aşama nedir? Demokrasi adına, hak ve özgürlükler
adına tek bir adım atılmış mıdır?
Hayır!
Tam tersine, bugün tüm Türkiye
çapında halka karşı açılmış bir savaş
var. “Çözüm” politikalarıyla AKP,
bu savaşta Kürt halkını etkisiz hale
getirmiştir. Kürt milliyetçi hareket
de çözüm süreci bozulmasın diyerek
AKP’nin her politikasını desteklemektedir.
Kürt milliyetçi hareket AKP faşizmine destek vermekten vazgeçmelidir. Halkla faşizm arasında ortada
bir yer yoktur.
Kürt halkının yeri Türkiye halklarıyla birlikte faşizme karşı direniş
saflarında yer almaktır.
15 gün süren direnişin sonucunda
AKP’nin faşizmi tırmandırmaktan
başka bir politikasının olmadığı bir
kez daha görülmüştür.
AKP, halkı aşağılamaya, hakaret
etmeye, ben ne dersem o olur diye
yağma ve talan politikalarını halka
dayatmaya devam ediyor.
Başbakan Erdoğan’ın “aynı şekilde devam ederseniz anlayacağınız
dilden konuşmak zorunda kalırım.
Ona göre yanıt veririz. Çünkü sabrın

da bir sonu vardır. Lütfen artık bu
eylemlerinize son veriniz. Bu milletin
iktidarına saygı duymayanlar bunun
bedelini öder” diye konuşmasından
sonra polis Taksim’e de saldırdı.
AKP’nin söylediği açık; “Ya bana
boyun eğersiniz, ya da size yaşam
hakkı tanımam” diyor.
Kürt milliyetçi hareket bilmelidir
ki, uzlaşarak Kürt sorununun çözümü
yoktur. Oligarşi ile Türkiye halkları
arasındaki çelişkiler, oligarşinin kendi
arasındaki çelişkiler Kürt sorununun
düzen içi çözümüne de izin vermez.
Onun için oligarşi Kürt milliyetçi
harekete teslimiyeti dayatmaktadır.
“Çözüm” süreci de Kürt milliyetçi
hareketin silahlı mücadelesini tasfiye
sürecidir.
AKP’nin halkı ayaklanmaya yönelten küstah tavrı BDP için de geçerli.
“Çözüm” süreci denilen süreç başından
itibaren Başbakan Erdoğan’ın dayatmalarıyla yürütülüyor. İstediği kişiyi
İmralı’ya görüşmeye gönderiyor, istemediğini göndermiyor.
En son Sırrı Süreyya Önder’i
Başbakan Erdoğan İmralı’da Abdullah
Öcalan ile görüşecek heyetten veto
etti. Öcalan ile görüşmeye Selahattin
Demirtaş ve Pervin Buldan, Sırrı
Süreyya Önder olmadan gitti. Başbakan Erdoğan dayatıyor, BDP de
bu dayatmaya uyuyor. Ortada düzen
içi bir müzakere yok. Şu ana kadar
AKP’nin istekleri yerine getirildi.
Kürt milliyetçi hareket “biz üzerimize düşen yaptık, şimdi adım
atma sırası AKP’de” diyor.
İşte AKP iktidarının durumu ortada. Halka karşı tam bir savaş
içinde olan, her geçen gün faşist
iktidarını pekiştiren AKP’nin demokratikleşme adına tek bir adım
atamaz.
Kürt millişetçi hareket karar vermelidir.

Ya Faşizmden Yanasınız,
Ya Halktan Yana!
AKP halka pervasızca savaş açarken “çözüm süreci bozulmasın” diyerek AKP’ye destek vermek faşizme destek vermektir. AKP’nin

halka açtığı savaşa destek vermektir.
Son halk ayaklanmasında oligarşiyle uzlaşma politikalarının sonucu
AKP’ye destek vererek faşizme destek verilmiştir.
BDP’nin sonradan çark edip direnişçileri selemlaması halka karşı
açılan savaşta faşizme verdiği bu
desteği değiştirmez.
BDP bizzat “Biz Gezi Parkı’nda
yaşananları müzakere karşıtlığına
çevrilmesine izin vermeyeceğiz. Bizim tabanımız ne yapacağını bilir”
diyerek Kürt halkının alanlara çıkmasını ve Türkiye halklarıyla omuz
omuza faşizme karşı direnişini engellemeye çalışmıştır.
Bu onyıllardır oligarşinin baskısına, terörüne karşı direnen, binlerce
evladını şehit veren Kürt halkına
haksızlıkdır.
Kürt milliyetçi hareket yanlış politkalar içindedir.
Halk düşmanı, faşist AKP iktidarına güç vermekten vazgeçmelidir.
Nidekim BDP, AKP’ye verdiği
desteği kendi tabanına da açıklayamamakta ve sürekli çark etmektedir.

BDP Cephe’nin Eylemlerini
Neden Kınıyor?
BPD, Cephe’nin AKP Genel Merkezine
ve Adalet Bakanlığı’na yönelik bombalı
ve Lawlı eylemlerini kınadı. BDP açıklamasında şöyle diyor: “Provokasyona karşı
hü kü met önlem almalı, çözü mden yana
olanlar daha gü çlü durmalı. Çözü mden
ve barıştan yana olan herkesin bu provokasyonlar karşısında daha iradeli, daha
kararlı ve daha gü çlü durması, asla geri
adım atmaması gerekir.
Olası yeni provokasyonlara karşı devlet
ve hü kü met zamanında gerekli tedbirleri
almalı. Provokasyonları önlemek öncelikli
olarak hü kü metin görevi ve sorumluluğundadır. Demokratik kamuoyu da gelişmeler karşısında daha iradeli, daha kararlı
ve daha gü çlü durması asla geri adım atmaması gerekir.... Bir kez daha saldırıyı
kınıyor AK Parti’ye ve Adalet Bakanlığı’na
geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz.”
(Aktaran, 20 Mart 2013 ANF)

Orta Doğu Halkları Erdoğan’ı “Katil Defol!” Diyerek Karşıladı!

Halk Düsmanları Gerçek Yüzünüz Artık Açığa Çıktı!
Kimseyi Kandıramazsınız Artık!
Türkiye’nin dört bir yanına halk
ayaklanmasının yayılmasıyla birlikte
Tayyip Erdoğan 4 Haziran günü Kuzey Afrika gezisine çıktı. Ülkemiz
yangın yerine dönüşürken Erdoğan’ın
Afrika gezisine çıkması Erdoğan’ın
kimin başbakanı olduğunu bir kez
daha gösterdi.
Erdoğan bu geziyi asla erteleyemezdi, çünkü gezinin proğrımı Erdoğan Amerika’ya gittiğinde yapılmıştı. Proğram eline Obama tarafından tutuşturulmuştu. Türkiye batsa
da o öncelikli olarak Amerika’nın
ona verdiği görevleri yapmak zorundaydı. Gezi öncesi halkı aşağılamaktan da geri durmayan işbirlikçi
Erdoğan ‘ortada abartılacak bir şey
olmadığını eylemlerin bir kaç çapulcunun işi olduğunu açıklamıştı’.
Ziyareti sırasında da döndüğünde
eylemlerin bitmiş olacağının garantisini vermişti. Erdoğan’ın bu
iddiası boşa çıktığı gibi KUZEY
AFKİRA ÜLKELERİNDE DE
TEPKİLERLE KARŞILANDI.
Gittiği her yerde protesto edildi.
İşbirlikçi politikaları yüzünden kapılar yüzüne kapatıldı.
Krallar gibi ihtişamla gittiği Fas'ta,

Kürt Halkının Yeri
Direnen Türkiye
Halklarının Yanıdır!
AKP, on yılı aşan iktidarı boyunca
hep yalan demagoji ve faşist terör
ile halkı yönetti. İki yüzlü politikalarla
düşman olarak gördüğü bir rakibini
savaş açarken bir başkasını ikiyüzlü
politikalarla yedeğine aldı. Kürt milliyetçi hareket de başından itibaren
AKP politikalarına düzen içi çözüm
arayışlarının sonucu olarak destek
verdi. Bizzat Öcalan “AKP’ye iktidarı
altın tepsi ile biz sunduk” dedi.
AKP bir taraftan Kürt halkına
kimyasal silahlar dahil her türlü katliamı uygularken, diğer taraftan “açılım”, “çözüm” diyerek Kürt milliyetçi

İşbirlikçi katil Tayyip Erdoğan'ın
Cezayir meclisindeki konuşması sırasında Milletvekilleri Meclis'i terketti. Milletvekilleri, Erdoğan’ın
Suriye konusundaki siyasetlerine

tepki göstermek amacıyla meclis salonunu terk ettiler. Fas İnsan Hakları
kuruluşu da, Türkiye Başbakanı Erdoğan’ın Rabat ziyaretini protesto
etti. Söz konusu kuruluş, Türkiye
devletinin halkın gösterilerini şiddetle bastırmasını kınarlarken
Türkiye’deki göstericilerle dayanışma içinde olacaklarını açıkladılar.
Emperyalizmin sadık dostu işbirlikçi Erdoğan ve AKP iktidarı,
uzun süre İsraile kafa tutuyormuş
gibi görünerek Ortadoğu’da müslüman halkı kandırdı. Din, iman dedikçe müslüman halkların topraklarının işgali için emperyalizme yataklık yaptı. Ama artık gerçekler ortada. Kimseyi kandıramıyorlar. Halkların katili, iki yüzlü sahtekarlar gittikleri her yerde halklar tarafından
lanetlenecekler, suratlarına tükürülecek. Halklar emperyalistlere ve işbirlikçilerine karşı dayanışmayı büyütürken katiller, halkların öfkesinde
boğulacaklar.
Ortadoğu halkları kendilerini kandıran, sömürü ve katliamlarında doğrudan pay sahibi olan AKP ve diğer
işbirlikçilerine gösterdikleri bu tepkiyi büyütmelilerdir.

hareketi politikalarına yedeklemiştir.
2007 yılında yapılan genel seçimlerde, 2010’da yapılan anayasa
referandumunda, 2011 genel seçim
dönemlerinde PKK ateşkes ilan eder
ek açıktan destek vermiştir.
Yine oligarşi içi çatışmada da
AKP ile uzlaşma umuduyla AKP politikalarına yedeklenmiştir.
AKP’nin tüm politikaları Kürt
milliyetçi hareketi tasfiye etmeye
yönelik olurken Kürt milliyetçi hareket uzlaşma politikalarıyla AKP’nin
faşist iktidarını güçlendirmiştir.
Geçtiğimiz 6 ay boyunca da bunu
“çözüm” adı altında yaptı.
AKP, bundan sonra hiç kimseyi
“çözüm süreci” diyerek kandıramaz.

AKP Kürt milliyetçi harekete ya
tamamen benim politikalarımı desteklersiniz ya da çözüm mözüm yok
diyecek.
Kürt milliyetçi hareket tercihini
yapmak zorundadır. Ya faşizme açıktan destek verecek ya halktan yana
safını belirleyecek. Halkla faşizm
arasında ortada bir yer yoktur.
Kürt halkının yeri her zaman ezilen Türkiye halklarıyla birlikte olmaktır. Kürt milliyetçi hareket istese
de bunun önüne geçemez. Çünkü
Kürt halkı Anadolu’nun her tarafında
açlıktan, işsizlikten, yoksulluktan,
faşizmin teröründen en fazla etkilenen
kesimdir. Kaderi Türkiye halklarıyla
birlikte faşizme karşı direnmektir.

katil işbirlikçi Erdoğan'ı Faslılar
"Katil Erdoğan! Fas'tan defol!"
yazılı dövizlerle karşıladılar.
Erdoğan’ın Tunus gezisi sırasında
da ülkedeki en büyük muhalif güç
olan Halk Cephesi'nden 'boykot'
geldi. Cephe'nin lideri ve sözcüsü
Hamma Hammami, "Erdoğan'la
akşam yemeğine davet edilmiştik
ama reddettik zira biz despot ve
komplocuların ziyafetine katılmayız" açıklamasında bulundu.
Arap halkları üzerinde süren
sömürünün açık işbikçilerinden Tayyip Erdoğan Arap halkları tarafından
protesto edildi. Müslümanlık, dindarlık edebiyatı yaparak arap halklarının, müslüman halklarının vatanlarını emperyalist işgali için yataklık yapan AKP iktidarı artık halkları kandıramayacak.

Obama’nın Yamağı
Erdoğan Cezayir’de de
Protesto Edildi!
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Atina’dan Türkiyeli Devrimci Bulut Yayla Amerikan
Operasyonuyla Kaçırılıp İşkenceyle Türkiye’ye Teslim Edildi!

Yunan Devleti Hesap Vermelidir!
Bulut Yayla Ne Karşılığında Kaçırılıp,
Türkiye Faşizmine Teslim Edildi?
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Yunan Halkı;
Teslim Edilen Aynı
Zamanda Sizin
Onurunuzdur!
Sizin Bağımsızlığınızdır!
İşbirlikçi Samaras
Hükümetinden
Hesap Sorun!
Türkiye faşizmine karşı bağımsızlık
ve demokrasi için mücadele eden Bulut
Yayla, pek çok defa Türkiye tarafından
afişe edilmiş ve hedef gösterilmişti.
Ülkesinde bütün karakollara resimleri
asılan, gazete ve tv'lerde günlerce canlı
bomba diye hedef gösterilen BULUT
YAYLA için Türkiye faşizmi yargısız
infazın önünü açmıştı. Ülkesinde can
güvenliği kalmayan BULUT YAYLA
aylar önce Yunanistan'a iltica etmiş,
resmi makamlara politik iltica talebinde
bulunmuştu. Ancak Türkiyeli devrimci
BULUT YAYLA 30 Mayıs 2013 günü,
21.30’da Atina’da yol ortasından kaçırıldı ve Türkiye faşizmine teslim
edildiği ortaya çıktı.
ABD, Türkiye ve Yunan hükü-

metlerinin işbirliği sonucunda bir süredir Türkiyeli devrimcilere yönelik
süren baskılar yeni bir boyut kazandı.
Ev ve iş yeri baskınları, gözaltılar,
tutuklamalar ve iade davalarının yanına, şimdi de kaçırılıp işkenceyle,
alçakça iade edilme eklendi.
Yunan polisi, 30 Mayıs akşamı
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. Bulut Yayla'nın Türkiye’de
olduğunun ortaya çıkmasının ardından,
emniyet müdürü yine Bulut Yayla’yı
kaçıranların kendileri olmadığını,
olayla hiçbir ilişkileri olmadığını söyleyerek reddetmeye devam etti.

Bulut Yayla’yı; CIA, MİT ve
Yunan Polisi Ortak
Kontrgerilla Operasyonuyla
Kaçırıp, Kaçak Yollardan
Teslim Etmiştir!
Yayla, 1 Haziran günü öğleden
sonra İstanbul Emniyeti’nde avukatıyla görüşebilmiş ve yaşadıklarını
anlatmıştır. Anlatımı özetle şöyledir:
“30 Mayıs akşamı 21.30 gibi Yunanca konuşan 5 kişi tarafından tartaklanarak, zorla bir araca bindirildim.
Gözlerim ve ağzımı elleriyle kapattılar.
Kısa bir süre araçla dolaştırıldıktan
sonra yüzüme siyah bir poşet geçirildi.
Daha sonra nefes almamı engelleyen
kar maskesi taktılar. Hiçbir şey göremedim. Kendi aralarında Yunanca
konuşuyorlardı.
Sonra başka bir ekibe teslim edildim. Beni alan bu ikinci ekiptekiler,
Türkçe ve Yunanca konuşuyorlardı.
8-10 saat gezdirildim. Tarlalarda
yerlerde sürüklendim. Başımda hep
poşet vardı. Başım yere değdirilecek
şekilde sürüklendim. Kafam sürekli
bir elle ayaklarıma değecek kadar eğik
tutuluyordu. Başım poşetle kapalı ve
bu şekilde daireler çizecek şekilde, ça-

lılara sürtülerek işkence yapıldı.
Sonra üçüncü bir ekibe teslim
edildim. Bu ekiptekiler içinde İngilizce konuşanlar vardı. Bu ekip
de beni tarlalarda gezdirdi. Yerlerde
sürükledi. Beni bu ekip sınırdan
geçirdi. Tellerin altından kaçak yollarla sınırdan geçirildim.
31 Mayıs sabah saatlerinde
Edirne Emniyeti’nde yüzüm açıldı.
Edirne Emniyeti’nde “Amerika’ya
dokundular böyle oldu. Daha başınıza neler gelecek” diye konuştular. Burada avukatımla görüşmek istediğimi söyledim. Ancak
1 Haziran’da İstanbul Emniyeti’ne
teslim edildim ve avukatımla görüşmek istedim.”

“Beni Katletmek İçin
Kaçırdıklarını Anladım
Bütün Hazırlıkları Buna
Göreydi Ama Ne Olduysa
Vazgeçtiler!”
Anti-emperyalist olmak, Amerika'ya kafa tutmak, düzene teslim
olmamak bedel ister biliyoruz.
Türkiye faşizmi halka uyguladığı
zulüm karşısında yönetememe
krizindedir. Bu yüzden tutuklayarak, işkence ederek yıldıramadığı devrimcileri eski yöntemlerle,
kaçırma ve katliam politikalarıyla,
yeniden susturmaya çalışmaktadır.
Susmayacak ve hesap soracağız. ABD emperyalizminin hiçbir
tehdidi devrimcileri yıldıramayacak. Bulut Yayla’yı kaçıran bütün
sorumlular hesap vermek zorunda
kalacak.

Bulut Yayla’nın
Bilgilerini Servis Edenler,
Onu Kaçıranlar, İşkence
Yapanlar, İade Edenler ve
Tüm Sorumlular
Cezalandırılmalıdır!
Görüldüğü gibi Yunan devleti
adına ortada açık bir korsanlık
vardır. Bir devrimci, sokak ortasında kaçırıldı, işkence yapıldı,
yalan söylendi ve kaçak yollardan
alçakça sınır telleri altından Tür-

kiye’nin faşist işkencecilerine teslim
edildi. Şimdi Türkiye polisi, sanki
Türkiye’de yakalanmış gibi göstererek
başka bir oyun oynamaya çalışıyor.
Edirne Emniyet Müdürlüğü "şahsı
ihbar üzerine sınırdan kaçak giriş
yaparken" yakalandığına dair tutanak
tutarak yapılan tezgahı, kurulan
KOMPLOYU başlatmış oluyor.

Samaras Hükümeti
Açıklamalıdır:
Bizler, Türkiye’deki Amerikan
işgaline ve faşizme karşı mücadele
ettiğimiz için hedef oluyoruz. Türkiye’de can güvenliğimiz olmadığı
için Yunanistan’a, kardeş Yunan halkının evine geldik. Yunan halkı, vatanının işgalinin ve faşizmin ne demek
olduğunu çok iyi bilir. Biz Türkiyeli
devrimcileri de yıllardır tanımaktadır.
Bizden bir zarar görmemiştir ve zarar
görmeyeceğini bilir. Kardeş Yunan
halkı her zaman yanımızda olmuş,
biz Türkiyeli devrimcileri sahiplenmiş
ve savunmuş, onurlu bir halktır.
Biz Türkiyeli devrimcilere yapılan
bu baskı ve işkencelerden Yunan halkının hiçbir çıkarı yoktur. O halde
Samaras Hükümeti açıklamak zorundadır:
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?
Yunan polisi hangi yasalara göre
politik mültecilerin bilgilerini faşist
Türkiye ile paylaşmaktadır?
Yunan polisi Bulut Yayla’yı neden
kaçırmış ve kaçırdığını kabul etmemiştir?
Yunan polisi Bulut Yayla’yı kaçırıp kimlere teslim etmiştir? Yunanca,
Türkçe, İngilizce konuşan bu işkenceciler kimdir?
Yunan polisi hangi yasalara göre
bir politik mülteci olan Yayla’yı kaçırmış ve teslim etmiştir?
Bulut Yayla’yı kaçıran Yunan em-
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niyetine ait ‘ΖΚΙ 8462‘ plakalı aracı kullananlar nerede?
Bulut Yayla'yı Türkiye faşizmine teslim eden Yunan
Devleti katledilmesi için mi pazarlık yaptı? Sırada ne
var? Hangi anlaşma karşılığında Türkiyeli devrimcilere
daha ne yapacaksınız? Edirne Emniyeti hangi anlaşmanıza
dayanarak "daha neler göreceksiniz" diyor.

Avrupa’da

Baskılar Bizi Yıldıramaz! Faşizme Karşı
Mücadelemizi Sürdüreceğiz!
Yunanistan’da, haklı mücadelemizi ve faşizmin ülkemizde estirdiği terörü anlatmakta, teşhir etmekteyiz.
Ülkemizi işgal eden ABD ve Türkiye faşizmi bundan
rahatsızdır. Ancak bilmedirler ki, hangi yöntemleri kullanırlarsa kullansınlar, haklı mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz. Emperyalizme ve faşizme karşı mücadelemizi
sürdüreceğiz. İsterseniz hepimizi kaçırabilirsiniz, isterseniz
işkencelerden geçirebilirsiniz, hatta katledebilirsiniz.
Yapmadığınız ve yapmayacağınız alçaklık yoktur, çok
iyi biliyoruz. Ancak siz de çok iyi biliyorsunuz ki; bizi
yenemezsiniz. Bizi yok edemezsiniz. Çünkü biz haklıyız.
Nasıl ki, Haydari Kampı’ndan, Makroniso’dan, Politeknik
direnişinden Yunanlı devrimciler zaferle çıktıysa, biz
de ülkemizde verdiğimiz bağımsızlık, demokrasi ve
sosyalizm mücadelemizi kazanacağız.
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Kardeş Yunan Halkını Bu İşbirliğinin
Hesabını Sormaya ve Üzerimizdeki
Bu Baskıları Durdurmaya Çağırıyoruz!
Tüm devrimci, demokratları, onurlu bütün insanları
dünyanın neresinde olursa olsun bu alçaklığın hesabını
sormaya çağrıyoruz.
FAŞİZM HALKLARA DÜŞMANDIR, FAŞİZME
VE FAŞİZMLE İŞBİRLİĞİNE SON!
BULUT YAYLA’NIN BİLGİLERİNİ SERVİS EDENLER YARGILANMALIDIR.
BULUT YAYLA'YI KAÇIRAN 5 KİŞİ ORTAYA
ÇIKARILMALI, YUNAN HALKI KARŞISINDA YARGILANMALIDIR.
İŞKENCE YAPANLAR, İADE EDENLER VE TÜM
SORUMLULARI CEZALANDIRILMALIDIR!
YUNANİSTAN KAMU BAKANI, YUNANİSTAN
EMNİYET MÜDÜRÜ, YUNANİSTAN ANTİ-TERÖR
MÜDÜRÜ İSTİFA ETMELİ VE YARGILANMALIDIR!
EKONOMİK ANLAŞMALAR KARŞISINDA BÖYLESİNE AŞAĞILIK BİR İŞBİRLİĞİ İÇİNE GİREN
SAMARAS HÜKÜMETİ, YUNAN HALKI VE TÜRKİYE HALKLARINDAN ÖZÜR DİLEMELİ, İSTİFA
ETMELİDİR.
KAHROLSUN FAŞİZM YAŞASIN MÜCADELEMİZ!
KAHROLSUN EMPERYALİZM YAŞASIN HALKLARIN MÜCADELESİ!

13 Bin Kişi, Tek Ses Tek Yürektik
AKP Faşizmine ve Emperyalizmin Irkçılığına Karşı
Yeni ve Daha Güçlü Bir Barikat Ördük!"
Almanya'nın Oberhausen şehrinde 2. kez düzenlenen
Irkçılığa Karşı Tek Ses Tek Yürek Konseri, 8 Haziran
günü binlerce yüreğin, binlerce sesin katılmasıyla gerçekleşti .
Taksim direnişinin ve o direnişe katkısı olan tüm kesimlerin selamlandığı bir giriş konuşmasıyla başladı
konser. Yapılan konuşmada, "Bugün burada hep birlikte
Gezi Parkı'nı savunacağız. Bugün burada AKP faşizmine
boyun eğmeyeceğimizi göstereceğiz. Umudu büyütmeye
hoşgeldiniz" denildi.
Konuşmanın ardından, Lüdenscheid Alevi Derneği
bünyesinde çalışmalarını sürdüren halk oyunları grubu
"Dance Of Harmony" çıktı. "Dance Of Harmony" Anadolu
folklorunu kendi kurgularıyla birleştirerek etkileyici bir
gösteri sundular.
Daha sonra sahneye çıkan Die Linke Milletvekili
Andre Hunko, "Merhaba yoldaşlar" diye başladığı konuşmasında Taksim direnişini selamlarken, mazereti nedeniyle geceye gelemeyen Yeşiller Milletvekili Mehmet
Kılıç da gönderdiği video kayıtla katıldı. Ardından Anadolu
Federasyonu adına bir konuşma yapıldı. Anadolu Federasyonu konuşmacılarının, ırkçılığa ve yurtdışında yaşayan
Türkiyelilerin temel sorunlarına değindikleri konuşmalarında, örgütlenme çağrısı yapıldı.
Sahneye Grup Yorum'un çıkmasıyla kitle coşkuyla
söylenen türkülere eşlik etti. Grup Yorum, konsere yeni
albümünde yer alacak olan ve kısa süre önce dinleyicilerle
paylaştıkları "Dünyayı yeni baştan kurabiliriz" diyen şarkısıyla başladı.
Şarkıların arasında, kısa süre önce içinde oldukları
Taksim direnişini ve Türkiye'nin hemen tüm şehirlerine,

tüm yoksul gecekondulara yayılan
ayaklanmayı anlattılar.
Konserin 2. Bölümü, Köln Sanat
Atölyesi tiyatro grubunun hazırladığı
bir gösteriyle başladı. NSU adlı Nazi
çetesi tarafından katledilen bir Yunanlı'nın ve Türk'ün yakınları üzerine
kurgulanan oyun, Alman polisinin
ırkçı cinayetleri nasıl örtbas ettiğini,
bizzat polisin nasıl yabancı düşmanlığı yaptığını çok çarpıcı bir biçimde
anlattı.
Tiyatro oyunun ardından NSU
çetesi tarafından katledilen ilk Türkiyeli olan Enver Şimşek'in kızı Semiya Şimşek yaşadıklarını anlattı.
Anadolu Gençlik temsilcisi ağırlıklı olarak Taksim direnişine değindiği bir konuşma yaptı.
Konuşmaların ardından sahneye
tekrar Grup Yorum çağrıldı. Erdal
Bayrakoğlu ve Niyazi Koyuncu da
Grup Yorum'a eşlik ettiler.
Grup Yorum konseri sırasında
Taksim'le canlı bağlantı yapılarak
alandan direnişin sesi salona yansıtıldı. Tüm salon o anda sanki Taksim'deydi. Sloganlar, daha güçlü
yükseldi o an...
13 bin kişinin katıldığı konser
13 bin kişilik koronun söylediği türkülerle, omuz omuza çekilen coşkulu
halaylarla hepbir ağızdan edilen Halk
Yemini'yle bitirildi.
Yurtdışında da 50 bin, yüzbin olmak, imkansız değil. Daha büyük
konserler, daha büyük mitingler,
daha güçlü eylemler örgütleyebiliriz.
Mesele, sabır, emek, fedakarlık,
cüret ve önderlik meselesidir.

Irkçılık Tek Yürek
Olmamızı Engelleyemez
8 Haziran günü Grup Yorumun Almanya’daki Irkçılığa Karşı
Tek Ses Tek Yürek konserinin ardından Londra’ya dönen katılımcılar
gümrük kapısında keyfi olarak durduruldu. Tek ses tek yürek olmayı
kabullenemeyen ırkçılığın her türlü
engellemesine ve baskısına rağmen,
ırkçılığa karşı mücadele her zaman
ve her yerde daha güçlü bir şekilde
devam edecek.

Taksim Direnişiyle Başlayan Ayaklanma
Avrupa'nın Birçok Ülkesinde Dalga Dalga Yayılıyor
4 Haziran günü Fransa'nın başkenti Paris’de Türkiye’deki devlet terörü
protesto edildi.
Les Halles Meydanı’nda yapılan eyleme çok sayıda Türkiyelinin katıldığı
gözlemlendi. Bir çok örgütün katıldığı protesto eylemine Fransızların da
ilgisi yoğundu.
Yaklaşık 1500 kişinin katıldığı eylem de, eylemlerin kalıcılaştırılacağına
dair konuşmalar yapılarak; "Türkiye’deki direniş sürdükçe bizlerde buradan
desteklerimizi sunmaya devam edeceğiz” denildi. Eylem direnişi destekleyen
sloganlarla son buldu.

Almanya- Köln
DİRENEN ANADOLU’YA BİN SELAM
Köln Sanat Atölyesi üyeleri 8 Haziran da yapılacak olan konserin
öncesinde Almanya'da bulunan Grup Yorum üyeleriyle birlikte Dom Meydanı’nda binlerce insanla birlikte GrupYorum türküleri söyledi.
Sanat Atölyesinin yaptığı konuşmalarda, "Bu büyük direnişi yüreğimizin
ta içinde hissediyoruz ve sizlerle beraber direniyoruz. Fiziken yanınızda
değildik fakat Avrupa’daki milyonlar gibi biz de alanlara indik" denildi.

Almanya- Berlin
3 Haziran günü Kottbussertor Meydanı’nda devrimci-demokrat kurum
ve kişilerin katıldığı bir mitingin ardından yürüyüş düzenlendi.
Mitinge Halk Cepheliler de kendi pankart ve kızılbayraklarıyla katıldı.
Miting alanında Halk Cephesi adına yapılan konuşmada direnen Anadolu
Halkları selamlanırken, "Halka uygulanan baskı ve zulmün, sıkılan gazın,
atılan kurşunun bir hesabı olduğu, AKP iktidarının bu hesabı vermekten kurtulamayacağı" ifade edildi. Yaklaşık 2 bin kişinin katıldığı eylem, sloganlar
ve marşlarla bitirildi.

Sayı: 369

Yürüyüş
16 Haziran
2013

Avusturya- İnnsbruck
4 Haziran günü saat 19:00 da Avusturya'nın İnnsbruck şehrinde Halk
Cepheliler miting düzenledi. Mitingte söz alan Halk Cepheli: “Bu halktan
adam olmaz” diyenlere rağmen her zaman halkımıza güvendik, halkımız
için mücadele ettik ve ediyoruz. Halkımız ve vatanımız için işkencelerden
geçtik, hapisler yattık, katledildik. Bedel ödedik, bedel ödettik. “Bu halk
için değmez” diyenlere rağmen, her zaman halkımıza inandık. Her şeyi
halkımız için yaptık ve yapıyoruz" dedi.

İsveç -Göteborg
5 Haziran günü saat 18.00 de İsveç'in Göteborg kentinde miting düzenlendi.
Gustaf Adolf Torg Meydanı’nda düzenlenen mitinge, Göteborg Alevi Kültür
Merkezi, Halk Cephesi, İran Kominist işçi partisi, Anarşistler, Komünist
parti ve İsveç Sol Partisi katıldı.

Yunanistan
Taksim direnişiyle başlayan eylemler ülkenin ve dünyanın her yerine yayılmaya devam ediyor. Yunanistan Halk Cephesi konuyla ilgili yaptığı açık-
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Sayı: 369

Yürüyüş
16 Haziran
2013

lamada: “Tayyip Erdoğan, ABD’den
aldığı talimatları yerine getirmek
için gideceği Kuzey Afrika ziyareti
öncesinde yaptığı açıklamada, halkın
faşist AKP’ye isyanını “tencere, tava,
hep aynı hava” diye küçümseyip
dalga geçti.
Faşist diktatörlüğün tüm
politikaları iflas etmiştir. Yönetememe krizleri derinleşmiştir. Hala kuyruğu dik tutmaya çalışıyor tehdit ediyor:
“Yüzde elliyi zor tutuyoruz”
diyor.
Mesele ağaç meselesi değil; yasaklarınız, aşağılamalarınız, terörünüzdür. Mesele
yarattığınız açlıktır, yoksulluktur, işsizliktir. Emperyalizme vatanı peşkeş çekmenizdir. Onun taşeronluğunu
yapmanızdır. Halk düşmanlığınızdır. HALK ŞEKERLE
KANDIRACAĞINIZ,
AZARLA SUSTURACAĞINIZ BİR ÇOCUK DEĞİLDİR. AKP HALA BU ANLAYIŞINI SÜRDÜRÜYOR.
HALKIN ÖNÜNDE DİZ
ÇÖKMEYİ ÖĞRENECEKLER” dedi.

Suriye
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Suriye Halk Cephesi 3 Haziran günü "Örgütlü Halk Yenilmez! Taksim Direnişimiz
Sürüyor" başlıklı bildiri yayınladı. Bildiri de; “Tepkiler,
ne olursa olsun, Kim ne derse
desin, dediğimi yaptırırım,
Benim gibi düşünmeyene yaşam şansı yok” mantığıyla
halkı zaptu rapt altına almaya
çalışan AKP Hükümeti'ne karşı, bini aşkın gözaltı ve yaralanmalara rağmen ülkemizin
dört bir yanına yayılmış durumda.
Yıkılmaya çalışılan Gezi
Parkı, 1 Mayıs 1977 katliamının yaşandığı ve ülkemiz
halkları ile devrimcileri için
direniş, mücadele ve adalet

arayışını ifade eden, yıllarca halka
yasaklanıp yine bedeller pahasına
kazanılan Taksim Meydanı'nın hemen
yanında bulunuyor. Buralar adalet
özleminin meydanıdır. AKP, bu meydanı halka tamamen yasaklamayı,

adalet özlemini ortadan kaldırmayı
hedefliyor.
Ülkemiz halkları açısından manevi değeri olan bu parkın İstanbul
için doğal soluk borusu ve tarihi bir
niteliği de var. "Tarihi değerlere sahip çıkma adına"
Osmanlılar döneminde
Gezi Parkı'nın yerinde yer
alan "Topçu Kışlası"nın
,yeniden eski görünümün
kavuşturulmasının istendiğine dair açıklamalar yalandır. Gezi Parkı'nın yıkılma nedeni AKP'nin diğer "projeleri" gibi ülkemizin AVM'lerle emperyalizme peşkeş çekilme
çabasıdır.
Tayyip Erdoğan, sokağa
dökülen insanları aşağılıyarak "3-5 çapulcu" ilan
etti. Bu tanım, acizliğin ve
korkunun ifadesidir. Çünkü
"Çapulcu" ilan ettiği milyonlar, AKP hükümetinin
ülkemizi emperyalistlere
nasıl peşkeş çektiğinin farkında. Katil polisini halka
karşı nasıl yetiştirdiğinin
ve sınırsız inisiyatif vererek, nasıl saldırttığının farkında...” denildi.

Halka Saldırıları
Durdurun
12 Hazirandan itiraberen Almanya'nın Düsseldorf şehrinde Türkiye Konsolosluğu önünde Anadolu
Federasyonu ve Anadolu
Gençlik üyeleri AKP'nin
Taksim'de direnen halka
saldırısını durdurmak için
oturma eylemine başladılar.
Oturma eyleminde, tüm
ilerici demokrat kurumların
da tek slogan tek talep altında desteğe çağrıldığı,
"Halka Saldırıyı Durdurun"
başlıklı açıklama okundu.

Bulut Yayla İçin Avrupa Parlamentosu’nda
Soru Önergesi Verildi!
“BENİ KATLETMEK İÇİN KAÇIRDIKLARINI ANLADIM BÜTÜN
HAZIRLIKLARI BUNA GÖREYDİ
AMA NE OLDUYSA VAZGEÇTİLER.”
Türkiye faşizmine karşı bağımsızlık
ve demokrasi için mücadele eden Bulut
Yayla, pek çok defa Türkiye tarafından
afişe edilmiş ve hedef gösterilmişti.Ülkesinde bütün karakollara resimleri
asılan, gazete ve tv'lerde günlerce canlı
bomba diye hedef gösterilen BULUT
YAYLA için Türkiye faşizmi yargısız
infazın önünü açmıştı.Ülkesinde can
güvenliği kalmayan BULUT YAYLA
aylar önce Yunanistan'a iltica etmiş resmi
makamlara politik iltica talebinde bulunmuştu. Ancak Türkiyeli Devrimci
BULUT YAYLA 30 Mayıs 2013 günü,
saat 21.30’da Atina’da yol ortasından
kaçırıldı ve Türkiye faşizmine teslim
edildiği ortaya çıktı.
SYRIZA (Radikal Sol Birlik) Avrupa
milletvekili Nikos Houndis Bulut Yayla’nın Yunanistan’ın başkenti Atina’dan
Yunanca, Türkçe ve İngilizce konuşan
gizli servislerin ortak operasyonuyla işkenceyle kaçırılarak Türkiye’ye teslim
edilmesine ilişkin Avrupa Parlamentosuna soru önergesi verdi.
N.Hountis soru önergesinde:
30/05/2013 tarihinde Yunanistan’da
gündeme gelen: Atina merkezinde emniyet müdürlüğüne ait bir arabayla beş
kişi tarafından Türkiye’li mülteci BULUT YAYLA’nın kaçırılmasına ilişkin:
“Bulut Yayla’nın Hukuki savunmasını
Yunanistan Mülteciler Yüksek Komiserliği’nin üstlendiği ve Türkiye’ye iadesini önlemek için AİHM’e başvurulduğunu, ancak 01.05.2013 tarihinde
öğle vakti, Bulut Yayla’nın avukatından;
Yayla’nın Türkiye’de İstanbul terörle
mücadele şubesinde olduğunu ve bütün
bu süreç boyunca işkence gördüğünü
öğrendiklerini” dile getirdi.
Yayla, 1 Haziran günü öğleden sonra
İstanbul Emniyeti’nde avukatıyla görüşebilmiş ve yaşadıklarını anlatmıştır.
Anlatımı özetle şöyledir:
“30 Mayıs akşamı 21.30 gibi Yu-

nanca konuşan 5 kişi tarafından tartaklanarak, zorla bir araca bindirildim.
Gözlerim ve ağzımı elleriyle kapattılar.
Kısa bir süre araçla dolaştırıldıktan
sonra yüzüme siyah bir poşet
geçirildi.Daha sonra nefes almamı engelleyen kar maskesi taktılar. Hiçbir
şey göremedim. Kendi aralarında Yunanca konuşuyorlardı.
Sonra başka bir ekibe teslim edildim.
Beni alan bu ikinci ekiptekiler, Türkçe
ve Yunanca konuşuyorlardı.
8-10 saat gezdirildim. Tarlalarda
yerlerde sürüklendim. Başımda hep
poşet vardı. Başım yere değdirilecek
şekilde sürüklendim. Kafam sürekli bir
elle ayaklarıma değecek kadar eğik tutuluyordu. Başım poşetle kapalı ve bu
şekilde daireler çizecek şekilde, çalılara
sürtülerek işkence yapıldı.
Sonra üçüncü bir ekibe teslim edildim.
Bu ekiptekiler içinde İngilizce konuşanlar
vardı. Bu ekip de beni tarlalarda gezdirdi.
Yerlerde sürükledi. Beni bu ekip sınırdan
geçirdi. Tellerin altından kaçak yollarla
sınırdan geçirildim.
31 Mayıs sabah saatlerinde Edirne
Emniyetinde yüzüm açıldı. Edirne Emniyetinde “Amerika’ya dokundular böyle
oldu. Daha başınıza neler gelecek” diye
konuştular. Burada avukatımla görüşmek
istediğimi söyledim. Ancak 1 Haziran’da
İstanbul Emniyetine teslim edildim ve
avukatımla görüşmek istedim.
Anti-emperyalist olmak, Amerika’ya
kafa tutmak, düzene teslim olmamak
bedel ister biliyoruz.Türkiye faşizmi
halka uyguladığı zulüm karşısında yönetememe krizindedir. Bu yüzden tutuklayarak, işkence ederek yıldıramadığı
devrimcileri eski yöntemlerle kaçırma
ve katliam politikalarıyla yeniden susturmaya çalışmaktadır.
Susmayacak ve Hesap soracağız.
ABD emperyalizminin hiçbir tehditi
devrimcileri yıldıramayacak. Bulut Yayla’yı kaçıran bütün sorumlular hesap
vermek zorunda kalacak.
Bulut Yayla'yı İşbirliği Yaparak Kaçrıp Türkiye'ye Teslim Eden Yunan Devleti Hesap Vermelidir

11 Haziran günü Yunanistan'dan
Türkiye'ye kaçırılarak teslim edilen
Bulut Yayla için Atina şehrinde Türkiyeli
Politik Tutsaklarla Dayanışma Komitesinin başlattığı kampanya da, sol örgütler, partiler, DKÖ’ ler ve Halk Cephelilerin katılımıyla miting ve yürüyüş
düzenlendi.
Miting, Dayanışma Komitesi temsilcinin konuşmasıyla başladı. Konuşmada “Yunanistan-Türkiye ve Amerika
gizli servislerince BULUT YAYLA Atina’dan kaçırılarak Türkiye’ye teslim
edilmiştir. Yunanistan bu işbirliğinin
hesabını vermelidir” denildi.
Bu konuşmanın ardından SYRIZA
milletvekili Dimitris Cukalas’, Antarsia
belediye meclis üyesi Petros Konstantinas
ve Anti-Emperyalist Sol için İşbirliği
Girişimi temsilcisi konuşma yaptı.
Daha sonra ANTARSIA (Değişim
İçin Anti-Kapitalist Radikal Sol İşbirliği)
belediye meclis üyesi Petros Konstan- Sayı: 369
tinas ve Anti-Emperyalist Sol İçin İş- Yürüyüş
birliği Girişimi temsilcilerinin dayanışma 16 Haziran
mesajları okundu. Bu mesajların ardın2013
dan Meclise doğru yürüyüşe geçildi.
11 Haziran günü Atina şerhinde
Bulut Yayla'nın kaçırılmasıyla ilgili
basın toplantısı düzenlendi.
Yunanistan Halk Cephesi yaptığı
basın açıklamasında;Bundan sonra Yunanistan’da yoldaşlarımızın başına gelecek her şeyden Yunan devleti sorumludur.” denildi. Basın toplantısına katılan
KEDDE (Özgürlükler ve Demokratik
Haklar Komitesi) temsilcisi ise “Bulut
Yayla’nın kaçırılmasını başından itibaren takip ettiklerini, bu konuyla
ilgili polisle yapılan görüşmelere de
katıldıklarını belirtti. Yunanistan Mülteciler Yüksek komiserliği ve sol avukatlar temsilcisi iki avukatla olayın
hukuki yönünü açıkladılar. Türkiyeli
Politik Tutsaklarla Dayanışma Komitesi
adına konuşan Yunanistan Halk Cephesi temsilcisi "Yunan hükümeti bize
cevap verene, sorumlular cezalandırılana kadar eylemlere devam edeceklerini, hiç bir şekilde baskılara boyun
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eğmeyeceklerini" söyledi.

Bağımsızlık Demokrasi Sosyalizm Mücadelesinde

Yitirdiklerimiz
23 Haziran-29 Haziran
26 Kasım 1966 Çorum doğumlu olan Erdal
Dalgıç 46 yaşında bir işçiydi. Alevi inancından
yoksul bir ailenin çocuğuydu. 1998 yılında
örgütümüzle ilişkiye geçene kadar olan yaşamında kuyumculuk çırağından buzdolabı tamiratına, bakkallıktan, hayvancılığa, çivi-tel fabrikasında çalışmaktan ekmek fabrikasına, şeErdal DALGIÇ ker fabrikasına, benzinlikte çalışmaktan şoförlüğe kadar pek çok işte çalıştı.
12 Haziran 2012 tarihinde İstanbul Sarıyer İstinye Polis
Karakoluʼna Engin Çeberʼin işkencecilerini cezalandırmak
için yapılan eylemde çatışarak şehit düştü...

Perihan DEMİRER

Devrim Mehmet
EROĞLU

Zehra KULAKSIZ

Çorum doğumlu Perihan, bir işçi olarak katıldı Devrimci Sol saflarına. Daha sonra Silahlı Devrimci Birlikler içinde yeraldı.
Beşiktaşʼta bulunduğu evde, 28 Haziran
1991ʼde polis tarafından katledildi. Yoldaşlarının ve örgütünün zarar görmemesi için kendini feda eden bir kahramandı o.
26 Haziran 1993ʼte SHP Gaziosmanpaşa Başkan Adayı
Mehmet Altuncuʼnun iş yerinde,
Altuncuʼnun ihbarı sonucu pusu
kuran polisler tarafından kurşuna dizildiler.
Devrim Mehmet, mücadeleYüksel GÜNEYSEL
ye Liseli Dev-Genç içerisinde,
Yüksel ise GOPKADʼda katılmıştı.
3 Mart 1978 Rize doğumludur. İstanbulʼda
büyüdü. Lise yıllarında mücadeleye katıldı.
1997ʼde İstanbul Üniversitesi İktisat Bölümüʼne
girmesiyle mücadelesini İYÖ-DER içinde sürdürdü.
Giderek gençlik örgütlenmesinde sorumluluklar üstlendi. Gençliğin önderlerinden, yol göstericilerinden biri olarak 29 Haziran 2001ʼde

“Annenizi, babanızı sevin. Ama onları mücadele
konusunda dinlemeyin çünkü onlar bu konuda
hep duygusal davranır.”
Kenan GÜRZ
Dersim İbrahim
Erdoğan Kır Silahlı
Propaganda Birliği
Mustafa Sefer Müfrezesiʼne bağlı bir
gerilla birliğinde görevli savaşçılardı.
Kenan GÜRZ
Zehra ÖNCÜ
Doğan GENÇ Birlik komutanları
Kenan Gürzʼdü. 25
Haziran 1995ʼde Ovacık Yeşilyazı
Nahiyesi Kardere Mevkiiʼnde oligarşinin binlerce askeri tarafından kuşatıldılar. 15 saat süren yiğitçe çatışma sonrasında şehit
düştüler.
Figen YALÇINOĞLU
Cem GÜLER
Kenan, Figen ve Cem Hozatlıydılar. Doğan Pertek, Zehra ise Çorum'luydu. Kimi çalıştığı tarladan, kimi okuduğu okuldan katıldı gerillaya. Umudun bayrağını taşıyarak ölümsüzleştiler.
Hapishanelerde yoldaşlarının katledilmesine karşı, İstanbulʼda 24 Haziran 2004ʼte bir eylem hazırlığı içindeyken, taşıdığı bombanın kaza ile patlaması
sonucu şehit düşerken, kazada halktan Zehra Şahin,
Kemal Polat, Feride Ilgız da hayatını kaybetti.
Semiran Polat 1975 Dersim doğumludur. Mersin Üniversitesi Felsefe Bölümüʼnde okurken genSemiran POLAT çliğin akademik-demokratik mücadelesine katıldı.
Giderek gençliğin yönetici kadrolarından biri oldu.
1999'da gençlik örgütlenmesi sorumluluğuna getirildi. 2001'de
illegal alanda istihdam edildi ve bir süre sonra da silahlı propaganda
birliklerinde yeraldı.
Halkın kurtuluşu ideali uğruna mücadele ederken işkenceler
gördü, tutsaklık yaşadı. Ama bu halk için, bu vatan için değerdi.
Bu mücadele içinde şehit düştü.

ölümsüzleşti.

Anıları Mirasımız
Yoldaşları Anlatıyor:
Emek ve Feda Emekçiydi Perihan
Yaşamını hep çalışarak emeğiyle kazandı. İşçi sınıfı
içinden gelen Perihan, devrimci kavgaya katıldıktan sonra
da hep bir emekçi oldu. Çalıştı, çabaladı. Küçük-burjuvazinin edilgen zayıf kadın kimliğini reddetti. Kendini geliştirdi. Yaratıcı ve üretken özellikleriyle SDB içinde başarılı
oldu. Kadınların devrimci savaş içinde ne denli önemli rol
oynayabileceklerine somut bir örnek oluşturdu.
Perihan “erkek yoldaşlarımızın yaptığı birçok şeyi kadın yoldaşlarımız da yapabilir, bu konuda biz kendimize
güveniyoruz" derdi.

Recep SİNAN

Gemlik Hamidiye Bölgesiʼnde 24 Haziran 1980ʼde faşistlerle çıkan
bir silahlı çatışmada şehit
düştü.

Ali YÜCEL

Kendini Dersim
Dağlarıʼnda bir savaşçı olmaya hazırlarken Kırıkkale
yakınlarında 23 Haziran 1995ʼte geçirdiği trafik kazasında
aramızdan ayrıldı.

Perihan üs yaşamında da aktif biriydi. Üsten çıkmadığı
günlerde boş durmaz ya kitap okur ya da silahlar konusunda teknik eğitimini tamamlamak için silahların sökülüp
takılmasına çalışır ya da patlayıcı hazırlardı. Üs yaşamında tüm sorunlara karşı duyarlı ve çözüm üreticiydi. Kısacası dış yaşamında olduğu gibi üs yaşamında da hep
canlı olmuştur.
Perihan, kaldığı ev polisler tarafından kuşatıldığında tek
başınaydı. Ve henüz 18 yaşındaydı. O anda tek düşündüğü
yoldaşlarının güvenliğiydi. Yoldaşlarının pusuya düşmesini
engellemek için bir an önce uyarmalıydı. Beklemedi.
Yüzlerce kişilik ölüm mangası evi kuşattığında tek başına çatışmaya girdi ve yoldaşlarının pusuya düşmesini
engellemek için kendini feda etti.
Perihan'ın adı, ülkemiz devrimci mücadelesinde kadın
kahramanlığını simgeleyen bir isim olarak daima yaşayacak.

Turgut AKKAYA

Sait EROL

Şükrü SÜLEK

27 Haziran
1980 gecesi, Zeytinburnuʼda faşistler tarafından kaçırılıp işkenceyle
katledildiler.

Dev-Genç saflarında yer aldı.
Konya gençliğinin öncülerinden
biri oldu. Konyaʼda geçirdiği talihsiz bir trafik kazası sonucu 28
Haziran 1990ʼda aramızdan ayrıldı.

Şiir:
Meşale olup
Sesin usumda bu akşam
Kavga dolu ezginle söylüyorsun
belki görmedin ama,
İstanbul'u anlatıyorsun ilk başta
sonra kuşatmayı
Sonra Dersim Dağlarını
Dersim dağları ki
senin dilinden dillere düşmüş
dalıyorsun bir ara
12'ler geliyor aklına
19 Mart
Pertek Direnişi
5'ler ve 13'ler.
Sonra halay başısın
kahkahalarla çekiyorsun başı
yanında Hüsniye var
Hüsniye'nin yanında Gülseren,
Nihat, Mehmet Ali
Sazı bir Ahmet,
bir Şenay alıyor
derken Mikail,
bir şiir okuyor
Ekrem (*) abi bir anısını anlatıyor
ve en son "Bize Ölüm Yok" diyorsun
"Size Ölüm Yok" biliyorsun
ne kavgaya girdiğin Elazığ konduları
ne Dersim Dağları ne hasretin
İstanbul Sokakları
sizleri unutmayacak.
9'ları, 9 bin meşale olup
kavgamızda yaşatacağız
(1994, Adalet YILDIRIM)
(*) Ekrem: Kemal Askeri

Arşiv

Kanser Hastası Tutsak Kemal Avcı
Derhal Serbest Bırakılmalıdır!
Halkın Hukuk Bürosu kanser hastası Kemal Avcıyla ilgili yaptığı basın açıklamasıyla, Kemal Avcı ve tüm hasta tutsakların serbest bırakılmasının gerekliliğini belirtti.
Yapılan açıklamada; Müvekkilimiz Kemal AVCI sağlıklı olarak
girdiği F Tipi tecrit hücrelerinde kanser hastalığına yakalanmıştır.
Tecrit, her geçen gün hasta tutsak sayısını artırmaktadır. Kemal Avcı
da hapishanelerdeki yüzlerce hasta tutsaktan biridir.
Müvekkilimiz kanser hastalığının yanı sıra şeker ve tansiyon hastasıdır. Ayrıca beyin fonksiyonlarında yavaşlama vardır.
Mide kanseri teşhisi konulan ve öncelikle ameliyat ardından da
kemoterapi tedavisi uygulanması gereken Kemal’in ameliyat günü
müvekkilimize hiçbir gerekçe gösterilmeden belirsiz bir tarihe ertelenerek, tedavisi geciktirilmektedir.
Trakya Üniversitesi Hastanesi’nde tedavisine devam edilen Kemal Avcı, Tekirdağ 2 No’lu F Tipi Hapishanesi’nden Edirne’ye sağlıksız ring koşullarında götürülüp getirilmektedir. Çok ağır bir hastalık olan kanser hastalarına hassas bir bakım uygulanması gerektiği halde virüslere ve enfeksiyona açık halde, ring araçlarında götürülüp getirilmesi hastalığın etkisini artırmakta ve Kemal’in direncini
düşürmektedir.
Kemal Avcı, teşhis konulduğundan bu yana 9 kilo kaybetmiştir. Mide kanseri olan müvekkilimiz, mide bulantısı ve kusmalar
nedeniyle yemek yiyememektedir. Bu durum kan şekeri ve tansiyon düşüklüğüne yol açmakta olup kanser hastalarına uygulanması
gereken diyet, Kemal’in hapishane idaresinden talebine rağmen uygulanmamaktadır. Hapishanenin yağlı ve sağlıksız yemekleriyle beslenmek zorunda kalan Kemal, sürekli mide bulantısı ve kusma sonucuyla karşılaştığı için yemek yiyememektedir. Müvekkilimizin
tansiyonu düşmüş, bilincini kaybetmiş ve hastaneye kaldırılmıştır.
Kanser hastalığının tedavisinin %50’si tıbbi tedavi ise %50’si
bakım ve moraldir. F Tipi tecrit hücrelerinde tutulan bir tutsağın
sağlıklı bir bakım göremeyeceği ve enfeksiyona açık halde bulunduğu
açıktır.
Müvekkilimiz Kemal AVCI’nın serbest bırakılması ve tedavisine düzgün koşullarda devam edebilmesi için İstanbul 22. Ağır Ceza
Mahkemesi her an tahliye kararı verebilecek yetkiye sahiptir. 6 ay
önce dosyasında hiçbir somut delil olmamasına rağmen TCK’da var
olmayan bir suç (örgüt üyesini sahiplenmek) nedeniyle tutuklanmış ve daha sonra hakkında örgüt üyeliğinden dava açılmıştır. Tutuklama gerekçeleri bulunmayan müvekkilimiz; hiçbir delil ve tutuklama nedenleri olmamasına rağmen mahkeme istediği zaman serbest bırakabilecekken tutukludur.
AKP iktidarı ve iktidarın sopası gibi çalışan yargı, Kemal’in başına gelebilecek her türlü olumsuzluğun sorumlusudur.

KULAĞIMIZA
KÜPE OLSUN
Atasözü
“Siyah İnekten Beyaz
Süt Sağılır”
Görünüşe değil özdeki cevhere bakılmalıdır.

Deyimler
“Hak Yerde Kalmaz”
Hakkın, emeğin karşılığı gün gelir mutlaka sahibini bulur.
Halk, hakkını yiyenlerden eninde sonunda
hakkını geri alacaktır.

Özlü Söz
"Tarih, gelecek için kavga verip, yitmiş bile
olsa, insanlık için vuruşanları hiç unutmaz."
[Şeyh Bedreddin]

Kıssadan Hisse

Şiir

Kuyruk Acısı

Hürriyet Kavgası

Yoksul bir adam dağda ağaç keserek geçiniyormuş.
Bu adam bir gün dağda odun keserken bir yılanla karşılaşır. Yılan
adama “merak etme, ben düşmanın değilim. Sana bir altın vereceğim”
der... Deliğine girer ve gerçekten de adama bir altın getirir...
Yılan ve adamın dostlukları devam eder. Her görüşmelerinde yılan
adama bir altın para verir.
Adam durumu tembel ve açgözlü oğluna anlatır. Kendisi hastalandığı bir gün oğlunu, yılanı görmek üzere ormana gönderir.
Yılan, adamın oğluna da bir altın verir.
Ancak oğlanın aklına bir şeytanlık gelir. Yılanı hemen orada
öldürmek ve deliğindeki tüm altınları almak ister.
Yerden bir altın lirayı alır, yılana atar ve yılanın kuyruğu kopar.
Yılan o acıyla oğlanı sokar... Oğlan ölür.
Adam tekrar yılanın yanına gider... Yılana der ki “Yılan kardeş,
bizim oğlan bir densizlik yaptı ve cezasını buldu. Biz dosttuk ve yine
dost kalabiliriz.”
Yılan “hayır” der... “Ben de bu kuyruk acısı sende de bu evlat acısı
olduğu sürece biz dost olamayız.”

Yine kitapları, türküleri, bayraklarıyla
geldiler,
dalga dalga aydınlık oldular,
yürüdüler karanlığın üstüne.
Meydanları zaptettiler yine.
Beyazıt'ta şehit düşen
silkinip kalktı kabrinden,
ve elinde bir güneş gibi taşıyıp yarasını
yıktı Şahmeran'ın mağarasını.
Daha gün o gün değil, derlenip
dürülmesin bayraklar.
Dinleyin, duyduğunuz çakalların
ulumasıdır.
Safları sıklaştırın çocuklar,
bu kavga faşizme karşı, bu kavga
hürriyet kavgasıdır.
Nazım Hikmet

