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HALKLAR VE
EMPERYALİZM
ARASINDAKİ KAVGAYA
ÇIPLAK, YALIN BAKILIR;
O “ÇIPLAK”LIK İÇİNDE,
SALDIRANLAR VE
DİRENENLER ALENİLEŞİR;
DEVRİMCİNİN YERİ
TEREDDÜTSÜZ
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İçindekiler
4 Hırsız, kapkaççı patronlardan
yozlaşmış iktidarlardan
haklarımızı söke söke alacağız!
ÇALINAN EMEKLERİMİZİ
GERİ ALACAĞIZ!

6 Devrimci İşçi Hareketi: Gaye
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Somuncu açlık grevi̇ne
başlayan Kazova işçi̇leri̇ni̇
duymamakta ısrarcı
AKP halka karşı daha büyük
saldırılara hazırlanıyor!

10 Beşiktaş’taki Bezmi Alem Camii
müezzinine işkence ile yalan
söyleyip iftira atmasını
istediler!

12 Halkı savaştırmak ve savaşı
halklaştırmak bizim işimizdir

14 Tayyip Erdoğan emri verdi, polis
katletti,“hakim vicdanı” emir
verdi, katilleri serbest bıraktı

15 Tayyip'in Büyük Yalanları
17 Destanı direnenler yazar,
zulmedenler değil!

18 Milyonlar Mısır’da “Ilımlı
islam” denen işbirlikçilerin
iktidarını yıkıyor!

21 Özgür Tutsaklardan:
Bir tutsak daha kanser hastası

22 TAYAD’lı Aileler:
Kemal Avcı’yı AKP’ye
öldürtmeyelim!
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kadar!
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umudu...
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Yalnız değiliz
34 Halk Kahramanları: “Biz hep
buradaydık ve her defasında,
sizi kovmayı başardık. gene
başaracağız!” Cemil Hayek
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Kamu Emekçileri
Cephesi’nden açıklama
38 Halkın Hukuk Bürosu:
Hukukunuz da sizi
kurtaramayacak!

41 Ayaklar baş olacak ve o gün sizin
için kıyamet olacak

42 Amerika Büyükelçisi Tayyip
Erdoğan’ın başkanlığını yaptığı
AKP toplantısını bastı

44 Emek Tekrarını Öğrendim:
Borcum bana verilen emeği
tekrarlamaktır!

46 Her yer Taksim her yer direniş!
47 Halk için, cephe için devrim için
sattığımız dergi sayısını
çiftleyelim!

49 Yozlaşmaya karşı Anadolu Halk
Festivali
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12-14 Temmuzda Evlatlarımızı Katledenler
Hesap Verecek!
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Tarih: 12 Temmuz 2013
Toplanma Yeri: Karacaahmet Cemevi (Mezarlık Girişi)
Saat: 12.30
TAYAD’lı Aileler

YÜRÜYÜŞ
Kanser Hastası Devrimci Tutsak Kemal Avcı'ya
Özgürlük İstiyoruz!
Hasta Tutsaklar Serbest Bırakılsın!
Toplanma Yeri: İstiklal Caddesi - Tünel
(Taksim Meydanı’na Yürünecektir)
Tarih: 14 Temmuz Pazar
Saat: 19.00
Halk Cephesi

“Neslim;
Hükmü giydirdiler bana
Ve astılar, yaşlı bir çınar ağacına.
Neslim alın benden geriye kalanları.
Alın kamburumu, nasırlı ellerimi.”
Kahraman ALTUN

Hırsız, Kapkaççı Patronlardan
Yozlaşmış İktidarlardan
Haklarımızı Söke Söke Alacağız!
H

ırsız, yalancı, talancı, soyguncu,
iftiracı, kendi halkına düşman bir
düzen... Polisi, hırsızı, arsızı, soyguncuyu koruyor. Halkın karşısında
onun bekçiliğini yapıyor. Mahkemeleri hırsızı, arsızı, soyguncuyu koruyor.

P

ir Sultan Abdal, “Bozuk Düzende Sağlam Çark Olmaz” diyerek
yüzyıllar öncesinden bugünkü
AKP’nin düzenini tarif etmiş. Esasında sömürünün olduğu bütün düzenleri tarif etmiş.
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ömürü varsa ve adaletsizlik üzerine kurulmuşsa düzen, orada
‘sağlam çark’ olmaz.
0’ın üzerinde işçinin çalıştığı Kazova Trikotaj adındaki bir teksitil
firması işçilerin 4 aylık maaşlarını, kıdem ve ihbar tazminatlarını vermeden
işçileri işten atıp fabrikaya kilit vurup
gidiyor. İşçiler 31 Ocak 2013 tarihinden beri işsizler. Maaşlarını ödemeden 4 ay köle gibi çalıştırdılar. Dokuz aydır 90 işçi, ailesi, çoluk çocuğuyla birlikte aç. Evine doğru düzgün
ekmek götüremiyor.

F

abrikanın sahibi potronlar, İslamcı geçiniyorlar. Ağızlarından
besmeleyi eksik etmiyorlar. İşçinin
alınterinden çaldıkları paralarla kameraların önüne geçip boy göstermek
için iftar çadırlarında yemek dağıtırlar. AKP’nin İHH aracılığıyla gönderdiği “yardım” gemisiyle Gazze’ye
“yardım” gönderir ama işçilerin maaşlarını ödemez, kıdem tazminatlarına göz dikerler. “Müslüman camia”
içinde bu hırsızlar, bu soyguncuların
adı “hayırsever işadamları”dır.

Ü

mit ve Mustafa Somuncu adındaki AKP’li bu “hayırsever”
işadamları 90’ın üzerinde işçinin 4 aylık maaşını ve milyarlarca lira tutan
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kıdem tazminatlarını gasp etti. Evet,
sıradan adi bir hırsızlık değil bu:
resmen gasptır. Ve bu gaspçılar ellerini kollarını sallayarak lüks içinde yaşamaya devam ediyorlar.
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1 Ocak’ta işten atılan işçiler 27 Şubat’ta haklarını alabilmek için direnişe başladılar. Aylardır meydanlardan seslerini duyurmaya çalışıyorlar. Mahkemelere gidip şikayetçi
oldular. İş mahkemelerine başvurdular. Mahkemelerden hiçbir sonuç
yok. Patronların fabrikada civatası
kaybolsa, “şu işçiden şüpheleniyorum” deyip şikayet etse, kanıt, delil,
tanık sormazlar, polis gözaltına alıp
işçileri sorguya çeker. Ama işçilerin
4 aylık maaşlarını ve kıdem tazminatını gasp eden patronun kılına bile
dokunulmaz.

D
G

üzenin yasaları, AKP’nin mahkemeleri, polisi... hepsi hırsızları,
soyguncuları, gaspçıları koruyor.
asp edilen haklarını alabilmek
için 27 Şubat’ta direnişe başlayan Kazova trikotaj işçileri direnişilerini 29 Nisan’dan beri fabrika önüne çadır kurarak sürdürüyordu. Çok
çeşitli eylemlerle seslerini duyurmaya çalıştılar.

A

ncak, bunlar soysuzlaşmış, arsızlaşmış... Hırsız gaspçı patronlar lüks villalarında yaşarken kışta, soğukta, yağmurda çadırda kalan
işçilerin ne çektiği, nasıl yaşadıkları
umurlarında değil. Çoluk çocuk ne
yer, ne içer umurlarında değil. Çocuklar okula nasıl gider, ev kirası nasıl ödenir... umurlarında değil... Bir
çok işçinin evine haciz geldi, onların
umurlarında değil...
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İR DÜZENDE HIRSIZLIK,
YOLSUZLUK, YOZLAŞMA,
ÇÜRÜME VARSA HER TÜRLÜ

ARAÇLA DİRENMEK, HAKKINI
ARAMAK MEŞRUDUR! BİR DÜZEN YOZLAŞMIŞSA HAK ARAMANIN BAŞKA YOLU YOKTUR!
GASP EDİLEN HAKLARIMIZI
ANCAK SÖKE SÖKE ALABİLİRİZ! SAHİP OLDUĞUMUZ HAKLARIMIZI ANCAK DİŞE DİŞ BİR
MÜCADELEYLE KORUYABİLİRİZ!

K

azova işçileri gasp edilen 4 aylık maaş ve kıdem tazminatlarını alabilmek için 28 Haziranda Kazova Trikotaj fabrikasının kilitlerini
kırarak işgal ettiler. Farikadaki makinalara el koyduklarını ve alacaklarının ödenmemesi durumunda, makinaları satıp, alacaklarını tahsil edeceklerini açıkladılar. Aylardır izine bile
rastlanmayan patronlar işgalin ilk
gününde ortaya çıktılar. İşçilere Ramazan’dan sonra alacaklarını ödeyeceğini söylediler. YALAN! Ramazan
boyunca işçilerin ne yeyip ne içeceğini düşünmüyorlar.

İ

ŞÇİLER; BU HIRSIZLARIN
SÖYLEDİĞİ HİÇBİR ŞEYE
İNANMAYIN! Patronların amacı işçileri oyalayıp fabrikayı boşaltıp geride hiçbir şey bırakmamaktır. Nitekim patronlar elini kolunu sallayarak
dolaşırken kılını kıpırdatmayan
AKP’nin polisi ve mahkemeleri harekete geçti. İşçiler alacaklarını almak
için makinaları satmak isteyince 4 otobüs dolusu polis gelip hırsız gaspçı
patronların bekçiliğini yaptı. Makinalara dokunamazsınız diyor. Bu
devletin polisinin kimlere hizmet ettiği bir kez daha ortaya çıktı. Hırsız,
gaspçı patronlara “bu işçilerin alacaklarını neden ödemiyorsunuz?”
diye niye sormuyorsunuz? Aylardır işçiler gasp edilen alacaklarını alabil-

mek için sokaklarda, neden hırsızları, gaspçıları yakalamıyorsunuz?
ŞÇİLER, MEMURLAR, ÖĞRENCİLER, ESNAFLAR, ÇİFTÇİLER, AVUKATLAR, DOKTORLAR, MÜHENDİSLER, ÖĞRETMENLER... HALKIMIZ!..
azova Trikotaj işçilerinin yaşadıkları milyonlarca insanımızın
yaşadıklarından sadece bir kesittir.
Her ay on binlerce işçi sorgusuz, sualsiz tüm hakları gasp edilerek işten
atılıyor. AKP’nin polisi, yasaları,
mahkemeleri hırsızları, soyguncuları, gaspçıları koruyor.
u düzen çürümüştür. Yozlaşmıştır. Hırsızlığın, yolsuzluğun, adaletsizliğin hakim olduğu bu düzende
hak almanın başka yolu yoktur.
UNDAN SONRA BÖYLE!..
Kazova işçileri’nin fabrika işgali
direnişi örnektir. Haklarımızı almak
için her türlü direniş aracını kullanmak meşrudur. Aylardır ortalıkta görünmeyen hırsız patronlar fabrika işgal edilince hemen ortaya çıktılar. Son
zamanlarda halk ayaklanıp alanlarda
hakkını aramaya başlayınca başta
AKP iktidarı olmak üzere yalakaları
koro halinde “şiddet içermeyen her
türlü gösteriye saygılıyız” diyerek halkın meşru mücadelesini gayrı meşru
göstermeye çalışıyorlar. “Şiddet içermeyen”miş... Onlarca insanımızı
katletmek, gözlerini çıkartmak, binlercesini yaralamak, gözaltına almak, tutuklamak, bütün ülkeyi gaz
odasına çevirmek, işçileri sokağa atmak, iş cinayetlerinde katletmek, aç
bırakmak, “şiddet” değil... Bunlar
meşru... Halk sesini çıkarttı mı, hakkını aramaya başladı mı, hemen koro
halinde “şiddetten uzak durun” telkinleri.
u zalimlere, hırsızlara, soygunculara, gaspçılara karşı şiddet dahil her türlü direnme araçlarını kullanmak meşrudur. Başka türlü haklarımızı alamayız.
akın AKP iktidarının 10 yıllık
geçmişine... Halkın hiç bir talebini dikkate almış mı? Astığı astık,
kestiği kestikti... Ne yasa tanıyordu,
ne hukuk... Yasalar, mahkemeler,
halkı sindirmek için vardı. Kentsel
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Dönüşüm adı altında resmen evlerimizi gasp etmek için ihtiyacı olan her
türlü yasayı “meclis çoğunluğum
var” diyerek çıkarttı. Her türlü zorbalığı, hırsızlığı, soygunu kanunlarda yaptıkları düzenlemelerle yasal
hale getirdiler. Bize kendi vatanımızda “işgalci” dediler. “Çapulcu” dediler. Hor gördüler, aşağıladılar... Bizim olan meydanları bize yasakladılar...
e zaman ki, milyonlar olup alanlara çıktık; AKP’nin faşist terörüne, polisine, gazbombasına, TOMA’sına karşı direndik, susmadık, sokak sokak çatıştık... İşte o zaman
AKP’nin küstahlığı, “büyük dağları
biz yarattık” havaları yerle bir oldu.
Halk ayaklanması karşısından ne kadar dik duruyor gözükmeye çalışırsa
çalışsın AKP iktidarı temelden sarsılmıştır. Sadece ülkemizde değil,
AKP’nin bütün dünyadaki karizması yerle bir olmuştur.
KP artık halkın taleplerini dikkate almadan hiçbir politikasını
hayata geçiremez. Elbette bu halkın
direnişine bağlıdır.
ER ALANDA DİRENİŞİ
YÜKSELTMELİYİZ!
entsel Dönüşümden sağlık politikalarına, eğitimden gençliğin
parasız, bilimsel, demokratik eğitim
taleplerine, ulusal istihdam projesinden kıdem tazminatlarının kaldırılmasına, taşeronluk yasasına, memurları köleleştirecek yasanın iptaline kadar tüm saldırıları direnerek
geri püskürtebiliriz.
alkın önünde hiçbir güç duramaz. Kukla, göstermelik bir
meclis var diye kimse faşist diktatörlüğü bize demokrasi diye yutturmaya kalkmasın. Demokrasinin göstergesi olarak karşımıza çıkartılan
meclisin halk için çıkarttığı tek bir
yasa yoktur. Meclis halk için değil, tekellerin çıkarları için vardır.
eydanlara çıkmayın diyor Erdoğan. Benimle hesabınız varsa sandıkta hesaplaşalım diyor. Evimizi başımıza yıkacaklar direnmeyeceğiz, işten atacaklar direnmeyeceğiz, okuldan atacaklar susacağız, tekellerin krizi var diye sırtımıza yeni
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vergiler yükleyecekler kuzu kuzu
ödeyeceğiz... AKP’yi beğenmiyorsak
5 yılda bir önümüze koyulan sandığa oy atarak hesaplaşmış olacağız.
Bunun adı demokrasi oluyor...

H

ayır, böyle demokrasi olmaz.
AKP’nin dilindeki demokrasi;
faşizmin maskesidir. Demokrasi adı
altında bizden faşizme boyun eğmemizi istiyorlar. Susmamızı istiyoralar.

S
H

USMAYACAĞIZ! AKP’NİN
FAŞİST TERÖRÜNE BOYUN
EĞMEYECEĞİZ!

ALKIMIZ! AKP’nin halka verebileceği hiçbir şey yoktur.
AKP’nin tüm politikaları halk düşmanıdır. Her alanda direneceğiz.

H

er Yer Taksim Her Yer Direniş
sloganı bugünü karakterize etme
açısından çok güçlü bir slogandır. Halkın suskunluğu artık bitmiştir. Taksim
direnişi sadece ülkemizde değil, tüm
dünyadan destek bulmuştur. Halkların faşit diktatörlükler karşısındaki direnişleri birbirini etkileyerek büyümektedir. Taksim’den hemen sonra
Brezilya’da halk meydanlardaydı.
Brezilya halkına, Tahrir Meydanı’nda
milyonlarca Mısırlı halkların teslim
alınamayacağını gösterdi. Amerika’nın “Ilımlı İslam” dedikleri işbirlikçilerle Orta Doğu’yu yeniden şekillendirme projesi çökmüştür. Mısır’daki askeri darbe ekmek, adalet,
özgürlük talebiyle büyüyen halk hareketinin önünü kesmek içindir. Şu
anki halk hereketi sosyalist devrimci bir önderlikten yoksun olmakla birlikte emperyalizmin ve işbirlikçilerin
politikalarının önünde engel olması
yanıyla halk hareketlerine güç verecektir. “Demokrasiye darbe” söylemleri bu gerçekliğin üstünü örtemez.
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alklar için umutsuzluğun değil,
umudun büyüyeceği günler önümüzdedir. Dünyanın her tarafından
halklar haklarını nasıl alacağını görüyor. Bugün devrimci bir önderlikten uzak da olsalar, yarın kurtuluşun
devrimde olduğunu da göreceklerdir.
Biz göstereceğiz. Yılgınlığın, teslimiyetin değil, halklar için direnişlerin, umudun büyüyeceği günler önümüzdedir. Bize düşen görev her direnişi iktidar hedefiyle büyütmektir!..
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Gaye Somuncu Açlık Grevi̇ne
Başlayan Kazova İşçi̇leri̇ni̇
Duymamakta Israrcı
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Aylardır patronları Ümit Somuncu
ve Mustafa Umut Somuncu'dan haklarını alabilmek için direnen Kazova
Tekstil İşçileri, açlık grevinin 4. gününde, patronlarının Çalık Holding'de
kurumsal iletişim müdürlüğü yapan
kızı Gaye Somuncu'ya 4. kez gittiler.
3 Temmuz günü, saat 15.00’da
holding binasının bulunduğu sokak
başında yaşadıkları süreci anlatan
bildiriler dağıtan işçiler, daha sonra
“Alacaklarımız İçin Açlık Grevindeyiz’’ yazılı pankartı ve dövizleri açıp
“Hakkımızı Gaye Somuncu’ya Yedirmeyiz, Sadaka Değil Hakkımızı İstiyoruz, İşçiyiz Haklıyız Kazanacağız,
Zafer Direnen Emekçinin Olacak,
Yaşasın Kazova Direnişimiz’’ sloganları eşliğinde yürüyerek Çalık
Holding binası önüne geldiler. Burada basın açıklaması yaptılar.
Mavi Marmara ile yola çıkan sık
sık eşitlikten ve adaletten dem vuran
Gaye Somuncu daha önceki görüşmelerinde işçilere ''ailemle görüşmüyorum ben bir şey yapamam'' demişti. Ancak işçiler ailesiyle görüştüğünü
bildiklerini söylediler. “Madem ‘adalet', 'eşitlik' gibi kavramlardan çok sık
bahsediyorsunuz ve çevrenizdeki insanlar sizi böyle tanıyor, o zaman babanızın ve ağabeyinizin dolandırdığı
ve aylardır oyaladığı işçilere de her ne
pahasına olursa olsun sahip çıkarak
ailenizin karşısına çıkmalısınız’’ diyerek seslendiler.



Patron Sendikacıları İş
Başında Genel-İş
Genel Merkez Olaganüstü
Genel Kurulu Yapıldı
Ankara Yenimahalle Belediyesi'ne ait Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde, DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası'nın Olağanüstü Genel Kurulu
yapıldı. Genel kurula Güneydoğu ve
Ege Bölgesi'nden işçiler getirilmesine rağmen devrimci işçilerin kurulu
basacağı düşüncesiyle sendikanın
başkanlığına aday olan Kani BEKO
ve yönetim üyelerinden Remzi ÇALIŞKAN, Hüseyin YAMAN, Cafer
KOCAMAZ'ın isteği üzerine, işçilerin
kongreye girmesi engellendi. Kongrenin DİH tarafından basılacağı
düşüncesine karşılık getirilen işçiler
dışarıda bekletildiler. Bu durum sınıf
sendikacılığına yakışmayan bir durumdur. Ama düzen sendikacılığı
yapılınca her durum mübah görüldüğü
gibi bu durum da birkaç kişi dışında
kimse tarafından eleştirilmedi. Görevlilerin dışında 'seçkin' ziyaretçilerin
alındığı genel kurulda başkanlığa
seçilen Kani BEKO, DİSK'in Gezi eylemleri ile ilgili bir günlük grev ve
TAKSİM'e yürüme kararına rağmen
OSMANBEY'de eylemi bitirmeleri
eleştirilince; DİSK başkanı olarak
polisin sıkacağı gazın portakal gazı olduğu duyumu aldıklarını, onun da
kansorejen madde içerdiğini öğren-

diklerini, işçilerin sağlığına zararlı olduğu için de eylemi bitirdiklerini
söyledi. Karşısında ender olarak salona alınan GEZİ EYLEMLERİNDE
KIZILAY'DA gözünü kaybeden Muharrem'e hakarettir bu açıklama. Biber gazı tehlikesiz olduğu için mi alana inmiştir milyonlarca insan? O
alanlara inen canını kaybeden, katledilen 4 kişi tehlikesiz ve zararsız mı
ölmüştür? Bu nasıl bir DEVRİMCİ
SENDİKA başkanıdır? Bu nasıl bir
SENDİKA BAŞKANI VE YÖNETİMİDİR Kİ genel kurulu devrimci
işçiler basacak diye kurula işçi getirip onları da dışarda bekletiyor?
Amaç nedir? Genel kurul demokratik
bir ortamda yapılmadığında oranın
basılması meşru olurdu. Amaçlanan
işçilerin birbirine düşürülmesi midir?
Eğer böyle ise AKP'nin ve halk düşmanı Başbakan ERDOĞAN'ın söylediği "bizde %50’yi evde zor tutuyoruz" söyleminden ne farkı vardır?
Amaç bu değil ise işçiden gizli yapılan genel kurulda işçinin duymasının
bilmesinin istenmediği nedir? Buna
benzer bir sürü soru sorulabilir. DİSK
ve Genel-İş yöneticileri bu soruları cevaplamak zorundadır. Genel Kurul
Genel-İş Sendikası’na üye olan işçilere hayır getirmeyecektir, bu baştan
belli olmuştur. Direnmemenin bahanesini polisin sıkacağı gazın türüne
bağlayan bir başkanın işçinin hakkını
araması düşünülemez.

MÜSLÜMAN HALKIMIZ;

AKP Halka Karşı Daha Büyük
Saldırılara Hazırlanıyor!
“Kahraman” polislerine Erdoğan’dan ikramiye...
 POLİSİMİZ ADETA
BİR KAHRAMANLIK
DESTANI YAZMIŞTIR!
 AKP’DEN
“KAHRAMAN”
POLİSLERİNE 24
MAAŞ İKRAMİYE!
 HALKA
SALDIRMASININ VE
KATLETMESİNİN
KARŞILIĞINDA
“KAHRAMANLIK”
ÜNVANI
 POLİSİMİZ
YASAKLI YERLERDE
EYLEM YAPMAYA
YELTENİRSEN SANA,
SU DA SIKAR BİBER
GAZI DA SIKAR
 POLİSİN HALKA
KARŞI MÜDAHALE
GÜCÜ ARTIRILACAK!
 100 BİN GAZ
BOMBASI 54 TOMA
İHALESİ!
Polislere Gezi olaylarındaki “fedakarca” çalışmalarından dolayı ikramiye verileceği açıklandı.
Faşist AKP iktidarının halk düşmanlığı büyüyerek, yeni yeni saldırılara dönüşüyor. Özellikle 1 Mayıs
2013'te ve sonrasında Taksim Meydanı'nın halka yasaklanması ve emekçilerin, devrimcilerin, demokratların
her türlü eylemine yönelik polis saldırıları günümüze kadar artarak de-

vam etti. Tüm bu saldırılarda 150 bin gaz
bombası kullanıldı.
Evlerin içine, otellere,
hastanelerin içine,
okullara varana kadar
gaz bombası atıldı.
Sadece Gezi Parkı
eylemleri boyunca
150 bin adet gaz
bombası kullanıldı! Evet tam 150
bin. Halkın üzerine 350 bin adet
kimyasal gaz sıkıldı. Başbakan T.
Erdoğan bu konuda "Siz demokratik bir şey yapıyorsunuz da burada su mu sıkılıyor,
biber gazı mı sıkılıyor?Yasaklı yerlerde yapmaya yeltenirsen sana su
da sıkar biber gazı da sıkar" (23
Haziran 2013, Erzurum Mitingi konuşmasından) açıklaması yaptı.
Erdoğan; 'benim izin verdiğimin
dışına çıkarsanız size her türlü şiddeti
uygularım' diyerek halkı tehdit ederken, diğer taraftan da halka saldıran
polise sahip çıkarak, halk düşmanlığını pekiştiriyor.
Polis AKP iktidarından, hatta özel
olarak Başbakan T. Erdoğan'dan
aldığı talimatlarla halka karşı terör
uyguladı. Başbakan yine Erzurum
Mitingi'nde ve Polis Akademileri’nin
mezuniyet töreninde yaptığı konuşmalarda polise saldırı talimatını kendisinin verdiğini açıklamıştı.
AKP'nin terörünün altında halktan
ve devrimcilerden korkusu yatmaktadır. Gezi Parkı eylemlilikleri boyunca polisin izin ve tayinlerinin
kaldırılması, başka illerden polislerin
İstanbul'a aktarılması bunun göstergesidir. "Taksim Gezi Parkı eylemleri
İstanbul Emniyeti'ni vurdu. Geçtiğimiz
şubat ayında belirlenen 2 bin 200

personelin il dışı tayinleri ve
şark hizmeti, artan toplumsal
olaylar nedeniyle ani bir kararla bir
yıl durduruldu. Emniyet, yıllık izinleri
de yine aynı gerekçeyle geçici bir
süreliğine kapattı. (İntenet Haber)
Halka daha fazla saldırmak için
daha çok katliamcıya ve işkenceciye
ihtiyaç duyuyorlar. Özellikle, İstanbul
gibi yoksul halkın yoğun yaşadığı,
düzenle halk arasındaki çelişkilerin
had safhada olduğu ve yine devrimcilerin halkla iç içe geçip kaynaştığı
yerlerde daha fazla polise ihtiyaç
duymaları halk düşmanı faşist AKP
iktidarı için zorunluluktur.
Çünkü, Gezi Parkı Eylemleri göstermiştir ki, halkımız devrimcilerle
birlikte savaşabilmektedir. Ve açığa
çıkmıştır ki, halk devrimci şiddete
karşı değildir. İşte AKP'ye uykularını
cehennem eden bu gerçekliktir.

Sayı: 372

Yürüyüş
7 Temmuz
2013

AKP İşkencecileri ve
Katliamcıları Koruyarak
İkramiyelerle,
Bu Düşmanlığı
Sürdürebilmek,
Polis İçindeki, Kendisine
Yönelik Tepkiyi
Engellemek İstiyor
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“Bu gösterilerin hiçbir aşamasında polisimiz demokrasinin dışına
çıkacak, hukuku çiğneyecek, özgürlükleri kısıtlayacak bir tavrın içinde
olmamıştır. Polisimiz amirlerinden
aldığı emirle, kendilerine tanınan
yetki çerçevesinde, hukukun içinde,
meşruiyet içinde kalarak görevini
başarıyla yerine getirmiştir. Daha
önce de ifade ettiğim gibi polisimiz
çok önemli çok zorlu bir demokrasi
testinden başarıyla geçmiştir.
Polisimiz bir başka ülkede yaşansa
asla tahammül edilmeyecek saldırılara, tahriklere hukuk dışına kesinlikle
çıkmadan karşı koymuş ve adeta bir
kahramanlık destanı yazmıştır. Böylesine uzun soluklu bir mücadeleyi
vakarını, disiplinini bozmadan, 48
saat adeta aç susuz kalarak sürdürebilmek açık söylüyorum sadece bizim polisimizin başarabileceği bir
iştir. (23 Haziran 2013, Erzurum Mitingi konuşmasından)
"Kahramanlık Destanı" yazmış
Faşist AKP'nin işkenceci polisleri.
Peki bunu nasıl yazdılar?
Halkın üzerine 150 bin biber gazı
sıkarak. TOMA'larla içine kimyasal
ilaçlar katılmış 3 bin ton su sıkarak. 4
kişiyi katlederek. 4.900 kişiyi gözaltına
alarak. Binlerce kişiye işkence yaparak.
Onlarca kişiyi kafasından gaz bombasıyla vurarak, 12 kişinin gözlerini
çıkartarak... İşte AKP'nin hukuk ve
demokrasi sınavından böyle bir kahramanlık yazarak çıktı işkencecileri.
İşkencecilikleri, halk düşmanlıkları
tüm dünyanın gözü önünde açığa çıktı.
T. Erdoğan niçin işkencecileri bu
kadar büyük bir gayretlle savunmaktadır? Bunun nedeni, AKP iktidarının
halka karşı çok daha büyük saldırılara
hazırlanmasıdır. Bunun için işkencecilerine, “bakın sizlere her koşulda
sahip çıkıyoruz, siz saldırmaya devam
edin biz arkanızdayız” mesajı vermek
istiyor. Nitekim Erdoğan AKP'nin
Meclisteki Grup toplantısındaki konuşmasında: "Polisimizi daha da
güçlendireceğiz. Her yönüyle daha
da güçlendireceğiz. Ki bütün bu olaylar karşısında çok daha müdahale
gücünü artıracağız. Biliyorsunuz gelenler oldu, kendilerini dinledim.
Hepsinin hep söylediği, polis şöyle

şiddet uyguladı, şunu yaptı bunu
yaptı. Şiddet uyguladı da ne yaptı
dedim? Biber gazı sıktı. En doğal
hakkıdır sıkar" diyerek kendi halkına
saldıran polisin arkasında durmuştur.
Çünkü AKP iktidarı halkın hiçbir
talebini karşılayamaz. AKP’nin tüm
politikaları emperyalistler ve işbirlikçiler içindir. Halka terörden başka
verebileceği birşeyi yoktur. Onun
için polisin sırtını sıvazlıyor. İşkencecilerine arkanızdayım diyor.
Yine Gezi Parkı eylemlilikleri
dolayısıyla polise verilecek olan ikramiyeler de bu amaçlıdır. "Emniyet
Genel Müdürlüğü'nden Taksim Gezi
Parkı eylemleri sırasında günlerce
evlerine gitmeden çalışan Çevik
Kuvvet polisine müjdeli haber. İstanbul, Ankara, İzmir, Adana ve
Antalya illerinde görev yapan Çevik
Kuvvet polislerine 24’er maaş ikramiye verilecek. 24 maaş ikramiye,
çok başarılı operasyonlara katılan
ve görevlerinde başarılı olan polislere
veriliyor." (28 Haziran 2013 Türkiye
gazetesi)
Evet AKP'nin polisi halka karşı
"çok başarılı" operasyonlar yürüttü
ve bunun ödülü olarak da 24'er yevmiye ikramiye aldılar. AKP iktidarını
korumak için halka karşı şiddeti, terörü ve baskıyı sürdürmek zorundadır.
Çünkü sürekli olarak var olan açlık,
işsizlik, yoksulluk, sömürü sebebiyle,
iktidar daha çok şiddet ve teröre ihtiyaç duymaktadır. İşte AKP iktidarının halk düşmanlığının sebebi de
budur. Açıktır ki, tüm dünyada emperyalizm krize girmiştir ve bu kriz
yeni-sömürge ülkelerde çok daha derin yaşanmaktadır. Bunun sonucu
olarak ülkemizde açlık, yoksulluk,
işsizlik artacaktır. Bu halkın tepkilerinin büyümesi, emperyalizme ve
oligarşiye karşı mücadeleye daha
yoğun katılması anlamına gelir. İşte
bunu engellemek için oligarşi, faşist
AKP iktidarı eliyle halklarımıza karşı
daha büyük saldırılara hazırlanıyor.
Açılan yeni biber gazı ve TOMA
ihaleleri, polislere ikramiyeler verilip,
her fırsatta kahraman ilan edilip sırtlarının sıvazlanmasının nedeni budur.
Aynı politikayı Tansu Çiller’de Başbakanlığı sırasında "bu ülke için kur-

şun atan da, yiyen de kahramandır"
diyerek, kontrgerillacı katilleri savunurken yapmıştı. Aynı dönem Kürt
halkına yönelik katliamların, sokaklarda
ve evlerde infazların, gözaltında kayıpların, işkencede katletmelerin, kulak-kafa kesip gerillaların gözlerinin
oyulmasının en yoğun yaşandığı dönemdir. Sonuçta bu politika, Türkiye
oligarşisinin tüm Türkiye halklarına
karşı, halk düşmanı politikasıdır.

AKP’nin Faşist
Politikaları Kendi
Katliamcılarını da
İsyan Ettirdi!
İstanbul Gezi Parkı'nda günlerce
süren eylemler için takviye olarak
Uşak, Urfa, Edirne, Kayseri, Adana,
Sivas, Artvin, Rize ve Trabzon'dan
yaklaşık bin 500 polis getirdiler.
Fakat yine bu polisler de AKP iktidarına isyan etti
'İstanbul’a takviye kuvvet olarak
geçici görevli geldik. Bugün 5.günümüz. Bayrampaşa çevikteyiz. Personelin yatıp dinlenmesi için İstanbul
gibi imkanları bol bir ilde (polis
okulları, polisevleri vs.) doğru düzgün bir yer verilmedi. Millet yerlerde
yatıyor. Ben de bankta yatacağım
için şanslıyım yine. 4 gündür sabahlara kadar görev yaptık ama o
kadar polis okulu, polisevi v.s. varken
yerde yatmayı layık gördüler.'(2
Temmuz 2013 internet haber)

“Gezi Parkı Stresinden
6 Polis İntihar Etti”
Tüm Çalışan Emniyet Hizmetleri
Sınıfı ve Emniyet Teşkilatında Çalışan
Diğer Tüm Hizmet Sınıflarına Dahil
Personel Sendikası (EMNİYET-SEN)
Genel Başkanı Faruk Sezer, 'Gezi
Parkı' olaylarında polisin stres altında
uzun süre çalışmaya zorlandığını belirterek, "Son bir haftada 6 polis
intihar etti. 6 polisin 2'si ek görevde
bulunduğu sırada intihar etti" dedi.
(9 haziran 2013 Milliyet)
Bu durum AKP iktidarının gözü
dönmüşlüğünün ve faşistliğinin geldiği noktadır. Kendi işkencecisine,
katliamcısına sahip çıkmamıştır. Söylemlerinde sahip çıkarken, diğer yan-

MÜSLÜMAN HALKIMIZ;

dan onları sokaklarda bırakmıştır.
Koskoca iktidar, her türlü imkan ve
olanağa sahip iktidar, kendi düzeninin
bekçilerine yatacak yer vermemiştir.
İşte AKP budur. Polislere sadece
halka karşı saldrırılarda ihtiyaç duymakta ve halka saldırdığı için ikramiyeler vererek ödüllendirmektedir.
Halka saldırı, devrimcileri katletme,
işkence yapma dışında ise düzeninin
bekçilerine dahi sahip çıkmamaktadır.
Yine eylemcilerin çadırlarını yaktırdığı zabıtaları günah keçisi yapıp
cezalandırmaları da aynı faşist politikanın ürünüdür.



AKP'nin Saldırılarını
Boşa Çıkarmanın Tek
Yolu Birleşmek ve
Mücadele Etmektir
Halkımız!
Gezi Parkı eylemleri süreci, tüm
yurtta AKP iktidarının halk düşmanı
yüzünü bir kez daha ortaya sererken,
halkın birlik olduğunda çok büyük
bir güç olduğunu göstermiştir. AKP
iktidarını koruyabilmek için daha
çok saldırıya, teröre ihtiyaç duyacaktır. Erdoğan’ın polise dizdiği övgüler, ikramiyeler bunun sonucudur.

Çapulcu Değil Halkız Biz

Taksim Gezi Parkı ile başlayan direniş, alternatif
faaliyetlerle devam ediyor. 1 Mayıs Mahallesi’nde
yapılan yürüyüşlerin son bulmasının ardından Deniz
Gezmiş Parkı'nda 27 ve 28 Haziran'da halk toplantısı
yapıldı.
27 Haziran'da halkın beklentileri nelerdir, ne yapılabilir konuları üzerinde konuşuldu.
Parka “ÇAPULCU DEĞİL HALKIZ FAŞİZMİ YENECEĞİZ HAKLIYIZ KAZANACAĞIZ” ve taleplerin
yazılı olduğu HALK CEPHESİ imzalı pankartlar asıldı.
28 Haziran günü yapılan toplantıya 130 kişi katıldı.
Bu toplantıda özellikle birlik sağlamanın yolunun ortak
mücadele etmekten geçtiği anlatıldı. 1 Mayıs Mahallesi
gençlerinin saz çalarak türküler söyleyerek toplantıya
katıldığı söyleşi bir saat sürdü.
Halk Cephesi'nin halk toplantısı yapacağı saatte
Halkevleri, ÖDP, TKP, KÖZ, BDP gibi kurumların ve
Aydınlıkçıların (İşçi Partililer) oluşturduğu form bileşenlerinin yarattığı tartışma halk tarafından tepkiyle
karşılandı. Yaklaşık 25 kişilik bir grup tam toplantı
saatinde nasıl yapacaksınız, bizim de forumumuz var
diyerek yaptıkları tartışmalarla halkı birleştirmek yerine
bölmeye hizmet ettiler.
Halkın tepkisi üzerine 29 Haziran'da ayrı forum
yapan kurumlar da Halk Cephesi'nin toplantı yaptığı
yere geldiler. Toplantı, forum... adının ne olduğu önemli
değildi. Halk Cephesi ısrarla AKP faşizmine karşı mücadeleye devam etmek ve örgütlenmek gerekliliğini ve
birliği engelleyenin kendileri olmadığını anlattı. 29 Haziran’da birlikte yapılan toplantıda yarın Taksim'de
olunucağının bilgisi verildi. Lice'de devletin yaptığı
katliam anlatıldı. Toplantı bitiminde ''Lice Halkı Yalnız
Değildir'', ''Her Yer Taksim Her Yer Direniş'' sloganları
ile Deniz Gezmiş Parkı’ndan Cennet Düğün Salonu’na,
oradan Sağlık Ocağı önüne kadar yüründü ve bitirildi.

AKP halka karşı savaşta kendi hazırlıklarını yapıyor.
Biz de AKP’nin faşist terörüne
karşı daha örgütlü bir şekilde direnişe
hazırlanmalıyız.
Gezi Parkı süreci bize birlik olduğumuzda büyük bir güç olduğumuzu ve faşist AKP iktidarının halk
düşmanı politikalarını boşa çıkarabileceğimizi göstermiştir. Bunu bilerek bundan güç alarak FAŞİZME
KARŞI BİRLEŞELİM MÜCADELE
EDELİM KENDİ İKTİDARIMIZI
KURALIM!

 Bakırköy

Hapishanesi
Önünde Keyfi
Gözaltı!
Gençlik Federasyonu
üyesi Dilan Poyraz
1Temmz günü Bakırköy
Kadın Kapalı Hapishanesi’ne görüşe giderken, kimlik kontrolünde aranması
var denilerek, polisler tarafından hapishanenin önünden
işkenceyle gözaltına alınmıştır.
Bakırköy Çocuk Büroya götürülen Dilan Poyraz
buraya da elleri arkadan ters kelepçeli dövülerek getirilmiştir. Buradan Kartal Adliyesi’ne götürülürken
ellerine kelepçe taktıkları yetmezmiş gibi ayaklarına
da kelepçe takacak kadar acizliklerini göstermişlerdir.
Ardından Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde
ellerindeki kelepçe çözülmediği için muayene olamamıştır. Dilan'ın kafası şişmiş, kolları ve ayakları kelepçeden kaynaklı morarmıştır. Bunları doktora söylediği
halde hiçbir şekilde muayene edilmemiştir. Mahkemeye
çıkarılan Dilan, burada işkence yapan ve ayaklarına
kelepçe takan polisleri teşhis etmiştir. Mahkemeye ifade
verdikten sonra serbest bırakılmıştır.
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 Hatay’da Cephe Yazılamaları
Hatay’da Cepheliler, yoksul mahallelerin sokaklarına
Cephe yazılamaları yaptılar.
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Müslüman Halkımız;
AKP Yalancı ve İftiracıdır!
Beşiktaş’taki Bezm-i Alem Camii Müezzininden
İşkence ile Yalan Söyleyip İftira Atmasını İstediler!

Yalan ve İftiracı AKP’yi Lanetleyin!
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Tayyip Erdoğan; "BaşörArkadaştülü bacımı tartakladılar.",
"Camide içki içtiler" yala- lar bazılarınını ısrarla sürdürüyor.
nızın bildiği
Bezm-i Alem Valide Sul- u
̈ zere
zor
tan Camii müezzini Fuat
̈ nler geçirHoca; "Burada içki içilmedi. gu
Eylemciler buraya sığındık- dim.
tan sonra içki içen görselerdi
G ü n l e r d i r
zaten kendileri dışarı atarsustum
ama ardı." şeklindeki açıklamasıyla
Başbakan’ı açıkça yalanla- tık susmayacaBaşbakan’ın “Göstericiler benim polisimi
masına rağmen Erdoğan ıs- ğım. TRT habeköprüden attılar” diye iftira attığı köprü
rarla iftira atıyor. Başbakanın rin yaptığı “Komiser Mus- burasıdır. Hiçbir güvenlik önlemi olmadığı için
talimatıyla 6 saat boyunca tafa Sarı köprü den dü şmeadı geçen polis memuru Mustafa Sarı bu
baskı ile yalan ifade alınmaya di,
atıldı”
haberi
köprüden
düşüp ölmüştür! Gerçekleri polis
çalışılan müezzinin; "Din
öncu
̈
lu
̈
ğu
̈
nde
gerek
medMustafa Sarı’nın kardeşi yan tarafta anlatıyor
adamıyım yalan söyleyeyada
gerekse
sosyal
medmem, içki içildiğini görmedim" şeklinde ifade vermesi yada abimin öldü rü ldü ğü ne
Erdoğan’nın yalanlarını bir dair yalan haberler dolaşmaktadır. Bu haberleri devlet, kendi eliyle de
kez daha ortaya sermiştir.
desteklemektedir. Muammer Gü ler abimin öldü ğü ilk gü n 4-5 kişi tara***
fından atıldığı yalanını tü m kamuoyuyla "paylaşmıştır." Abim polislere
Hadis-i şerif: “Yalan öncü lü k ederken köprü inşaatındaki ışıkların ve uyarı levhalarının
söylemek ve iftira etmek ha- eksikliği, yorgunluk ve uykusuzluk nedeniyle takıldı ve dü ştü . Babamın
ramdır, sakınmak lazımdır.
söylediğine göre bu dü şü şü ne 15’ten fazla polis de şahit olmuş ve
Bu iki fenalık, her dinde de
haram idi. Cezaları çok ağır- hemen mü dahale etmişler.
dır” diyor. (C.3, m.34)
Şu anda bu satırları yazarken elim titriyor. Gü nlerdir susuyordum,
“İftira büyük günahtır acımı içimde yaşamaya çalışıyordum. Beni bu satırları yazmaya mecbur
ve çok fenadır. Bunda yalan ettiler ve sizden ricam ABİMİN ÜZERİNDEN KİMSENİN PRİM
söylemek de vardır ki, yalan, YAPMASINA İZİN VERMEYİN. Saygılar FPÖ.
her dinde haramdır. İftirada
bir mümini incitmek de varBaşbakan Erdoğan haftalardır yaLAN VE İFTİRALARLA HALKdır ki, bu da, başkaca haramdır.
LAR BİRBİRİNE DÜŞMANLAŞlan
söylüyor.
Son
bir
aylık
süreç
Bunlardan başka, iftira etmek, yerTIRILDI VE KENDİNE “MÜSLÜgöstermiştir
ki,
Erdoğan’ın
hırsızlık,
yüzünde fesat çıkarmaya, ortalığı
MANIM” DİYENLER BU KATLİkarıştırmaya sebep olur ki, bu da
yağma, talan, soygundan ibaret olan
AMLARDA KULLANILDI!
haramdır.” (C.3, m.41)
iktidarını korumak için yapamayacağı
Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:
“Bir kimse, bir mümin hakkında
olmayan bir şey söylerse, iftiraya
uğrayan kimse, onu affedinceye kadar, Allahü teâlâ onu Cehenneme
sokar.” [Ebu Davud]
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***

alçaklık yoktur.
Erdoğan yalan ve iftiralarla halkları birbire düşmanlaştırmaktadır...
***

6-7 Eylül 1955
"Atamızın Evi Bomba ile Hasara
Ugradı" (İstanbul Ekspres)

TARİHTE BUNUN GİBİ YA-

MÜSLÜMAN HALKIMIZ;

Bombayı atan "MAH" yani bu-

günkü "MİT". Bombayı atan Selanik'te okuyan Türk öğrenci Oktay
Engin. Bu bombacı daha sonra Nevşehir Valiliği’ne atanacaktır.
“Atamızın evi bombalandı” manşetiyle ikinci baskıyı yapan Mithat
Perin'in sahibi, Gökşin Sipahioğlu'nun
da yazı işleri müdürü olduğu Adnan
Menderes’in Demokrat Partisi yanlısı
İstanbul Ekspres gazetesinin genelde
tirajı 20.000 civarında olduğu halde
6 Eylül'de 290.000 basılmış ve o dönemde kurulmuş olan Kıbrıs Türktür
Derneği üyelerince bütün İstanbul'da
satılmış ve halkı galeyana getirmek
üzere kullanılmıştır.
Akşam saat 19’dan sabah saat
07’ye kadar süren saldırıda, Rum’lara
ait 5000’den fazla ev ve işyeri yakıldı
ya da tahrip edildi. Kadınlara tecavüz
edildi. Ölümle sonuçlanan vakalar
yaşandı. 73 Rum Ortodoks Kilisesi
yakıldı ve tahrip edildi. Bilançosu
çok ağır olan ve Rumlar’ın mallarına
el koymak ve kovmak için devlet
tarafından tezgahlanmış bu aleni katliamın figüranları gene bilindik İslamcılardır.
***

“6. Filo’ya Hayır”
Kampanyası ve Kanlı
Pazar 1968-1969
Demirel hükümeti iktidardadır.
ABD’nin 6’ncı Filosu İstanbul’a
davet edilmiştir. 6’ncı Filo mürettebatı
çok uzun zamandan beri seyahatte
olduğu için devlet tarafından bütün
"ihtiyaçlarının" neler olabileceği
ayrıntılı düşünülmüş, bu nedenle genelevler denizci rengine yani beyaza
boyanmış, üzerine İngilizce "hoş geldin denizci" yazılmıştır. Türkiye devrimci gençliği ise anti-Amerikancı
bir kampanya yürütmektedir. Sonuçta
parça parça birçok olayın birleşiminden sonra Amerikan askerleri genelevlere yakın olan Dolmabahçe
Sarayı kıyısından denize dökülecek.
Kafalarında sopalar kırılacaktır..
Dönemin bilindik İslamcı taifesinin kalemşörlerinden Bugün Gazetesi’nden Mehmet Şevki Eygi ise
; “’Büyük fırtına patlamak üzeredir,
Müslümanlar ile kızıl kafirler ara-

sında topyekün savaş kaçınılmaz hale
gelmiştir... Müslüman kardeşim, sen
bu savaşta bitaraf kalamazsın. Ben
namazımı kılar, tespihimi çekerim...
Etliye, sütlüye karışmam deyip de
kendine zulüm edenlerden olma, gözünü aç, bak!.. Onlarda taş, sopa,
demir, molotof kokteyli mi var? Biz
de aynı silahları kullanmaktan aciz
değiliz... Cihat eden zelil olmaz. Sağ
kalırsa gazi olur, canını verirse şehitlik şerefini kazanır” şeklinde provokatif yazılar yazarak İslamcı grupları devrimcilere karşı kışkırtmıştı.
Polis güdümündeki satırlı silahlı İslamcı güruh Dolmabahçe ve Beyazıt
camilerinde önceden toplanarak
ABD’nin deniz filosunu protesto
için alana çıkacak olan devrimci
gençlere saldırıya geçmiştir. Tarihe
“Kanlı Pazar” olarak geçen olaylarda
2 devrimci şehit düşmüş, 200 kişi
yaralanmıştır, (16 Şubat 1969-Beyazıt
Meydanı)
***

Maraş Katliamı
(24 Aralık 1978)
Faşistler tarafından getirilen "Güneş Ne Zaman Doğacak" adlı film
16 Aralık 1978'de Çiçek Sineması'nda
gösterime sokulur. Faşist Ökkeş Kenger tarafından sinemaya bomba atılır
ve “komünistler sinemayı bombaladı” iftirası yayılır. Komplo tutmuştur. Sonuçta devrimcilerin ve
solcuların, Alevilerin evleri iş yerleri
basılır, hamile kadınların karnı deşilir,
yaşlı insanların gözleri çıkarılır. Bütün
Alevi mahalleri basılır. 100 civarında
işyeri basılır.Talan edilir. Resmi rakkamlara göre 111 insanımız katledildi.
Katliam elbette devletten bağımsız
gerçekleştirilmemişştir. Ancak katliamlarada kullanılanlar faşitler ve
islamcılardır.
Kullanılmak İslamcıların ve faşistlerin artık makus tarihi olmuştur.
22 Aralık günü Cuma namazında
Bağlarbaşı İmamı Mustafa Yıldız'ın
söyledikleri olayın, dincilerle, faşist
lerin nasıl bir araya geldiklerini ve
ortak hedeflerini nasıl örtüştürdüklerini göstermektedir. Kara İmam,
Cuma vaazında "Oruç ve namazla
hacı olunmaz, bir Alevi öldüren beş

sefer hacca gitmiş gibi sevap kazanır." diyor. Halkı tahrik etmeye çalışan diğer faşist ve dinciler ise, "Allah için Alevileri, gavurları vurun,
evlerini yakın. Solcuları öldürün.
Polis ve asker durdurursa dönün
onları da vurun" diyorlardı.
Maraş'ta bu tahrik ve propagandalar, tertipler katliam, yakma yıkmalar, 19 Aralık’ta başlamış, 25
Aralık gecesi ancak durdurulmuştur.
Olaylarda 111 kişi ölmüş, binin üzerinde insan yaralanmıştır. 552 ev ve
289 işyeri yakılıp yıkılarak tahrip
edilmiştir. Olayların ardından Alevi
nüfusun yüzde 80'inin Maraş'ı terk
ettiği söylenmektedir.
Bu şekilde devlet planıyla yürüyen
Muğla Ortaca (1960-62) Malatya ,
Çorum , Sivas ve daha sayamadığımız
onlarca katliam Tayyip Erdoğan’ın
yaptığı gibi adım adım yalan ve
ifitira kampanyası başlatılarak gerçekleştirilmiştir.
***

HALKIMIZ!..
Tayyip Erdoğan çok alçakça bir
iftira ile sizin inancınızı, duygularınızı
kullanıyor. Buna izin vermeyin, Yüzlerce tanık içki içilmediğini söylüyor.
Bu ispatlanmıştır. Kendileri yalan
söyledikleri gibi müezzine de tehditle
işkenceyle yalan söylemesini istediler.
Sizleri de bu yalanlara inandırmaya
çalışıyorlar.
AKP kendi iktidarını koruyabilmek için çok alçakça bir oyun oynuyor. Halkları birbirine düşmanlaştırıyor. Halklar arasında düşmanlık
tohumları ekiyor. Bu oyunlara gelmeyin. Maraş, Çorum, Malatya, Sivas
katliamlarından ders çıkarmalısınız.
Alevisiyle, Sünnisiyle, Hristiyanıyla,
Musevisiyle, halkların, milliyetlerin
birbirinden alıp veremediği yoktur.
Bütün halklar kardeştir. İktidarın kışkırtmasına pirim vermeyin. Asıl düşman, işsizliğin ve sömürünün sorumlusu, ülkemizin değerlerini emperyalistlere satan Başbakan Erdoğan
ve AKP iktidarıdır. İnançlarınızın
kullanılmasına izin vermeyin. İnançlarınızı halkıları birbirene kışkırtan,
düşmanlaştıran AKP’yi lanetleyin.

YALAN VE İFTİRACI AKP’Yİ LANETLEYİN!

Sayı: 372

Yürüyüş
7 Temmuz
2013
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HALKI SAVAŞTIRMAK VE SAVAŞI
HALKLAŞTIRMAK BİZİM İŞİMİZDİR

Sayı: 372

Yürüyüş
7 Temmuz
2013

12

Marksizm-Leninizm'in ustaları
olan dünya halklarının devrimci önderleri "devrim istiyorsanız halka
gidin, halkı örgütleyin, halktan öğrenin, halka öğretin" derler bize.
Onları önder kılan bu yaklaşımlarının
pratiğini değişik zaman ve koşullarda
örgütlemiş olmalıdır. Ki devrimcilik,
kitleleri örgütlemektir...
Marksizm-Leninizm'in hiç unutulmaması gereken gerçekliği ve gerekliliği işte budur: Kitleleri örgütlemek... Çünkü, devrimci ideolojinin
maddi bir güce dönüşmesi kitlelerin
içinde örgütlenmesine bağlıdır. Ve
dahası, ustalarımızın dediği ve tarihin
gösterdiği gibi: Devrim kitlelerin
eseridir...
Çok açıktır: Devrim kitlelerin
eseri olduğu için, devrimcilik kitleleri
örgütlemektir.
Örgütlemeyen, kitleleri örgütlemek için çaba sarfetmeyen, yol-yöntem bulmayan, sabırlı olmayan, emek
vermeyenler devrimci olamaz. Devrimci kalamaz. Ustalarımız ve pratiğimiz BİZ'e gösteriyor ki, kitileleri
örgütleyen bir devrimci, kendisini
de yeniden ve yeniden örgütlüyordur.
Tersi de doğrudur. Halkı örgütlemeyen, devrimci olarak varoluşunu inkar
ediyordur.
Dünya halklarının Ho Amcası ve
Vietnam Devrim’inin önderi Ho Şi
Minh'e dair aktarılan şu örnek, bu
konuda oldukça öğretici bir ders içermektedir!
"... Bir keresinde, bir militan
küçük bir köyden dönünce oradaki
insanları organize etmenin mümkün
olmadığı konusunda rapor vermiş:
-Oradakiler bir avuç geri kafalı
budist, bütün günü meditasyonla geçiriyorlar.
-Oraya dön ve sen de meditasyon
yap, diye buyurmuş Ho Amca..." (Ve
Günler Yürümüye Başladı- Eduardo
Galeona- Syf:149)
Ho Amca'nın bu cevabı bırakalım
diğer öğretici yanlarını bir yana, esas

olarak o kadronun kibirli yaklaşımına
indirilmiş ideolojik bir darbedir.
Halkımızın güzel bir deyimi vardır: Kestane kabuğundan çıkmış da
kabuğunu begenmemiş... Kendisini
yetiştirenleri beğenmeyenler, içinden
çıktığı kesimleri hor görenler için
kullanılır bu deyim. Ho Amca öncelikle bu açıdan o kadroya ideolojik,
kültürel açıdan bir ders veriyor. Ve
diyor ki: "Oraya dön ve sen de meditasyon yap..."
Oysa, o kadro zaten meditasyon
yapıyorlar diye, "geri kafalılar" diyor
halk için. Bu "kibirli" yaklaşım terk
edilmezse, bugün "meditasyon" şikayet sebebi olur. Yarın halkın başka
bir özelliği, alışkanlığı, gerçekliği
sorun olur. Aslında sorun, halkın
"geri" özelliklerinden önce, kadronun
bakış açısındaki geriliktir.
Budist toplumlarda, meditasyon,
dinsel açıdan bir tür ibadet, kültürel
açıdan geleneksel bir davranış biçimi
olarak halkın geleneği durumdadır.
Ve halk, geleneksel bir tutum sergiliyor
diye. "geri kafalı" gözüyle bakılabilir
mi? Eğer, Ho Amca ve Vietnamlı
devrimciler kendi halklarına böyle
baksalardı, halkı örgütleyemezlerdi.
Kibirli bir bakışla "geri kafalı" sayılan
o halk, önce Fransız emperyalizminin,
ardından Amerikan emperyalizminin
işgal ve katliamlarına karşı koyarak
zafer kazanmıştır.
Ho Amca'nın tavrı çok net: "Oraya
geri dön” diyor. Şikayet etmeden,
hor görmeden halkın arasına dön ve
"sen de meditasyon yap" Yani, halkın içinde ol, dışında durma. Halkın
dünyasına gir. İşte o zaman, halk
seni "yabancı" görmeyecektir. Sen o
"geri kafalı" halkla "meditasyon" yapabiliyorsan, devrim de yaparsın.
Ho Amca'nın kadrosuna verdiği ders
budur. Mesele, "meditasyon" değil,
bir bakış açısıdır.

Kadro Nedir?
Partinin politikalarını halkın içinde

örgütleyendir. Sen bunu, yani görevini
yapma ve "suç"u halkın üzerine at:
"Oradakiler bir avuç geri kafalı budist" deyip çık işin içinden. Bu yaklaşım, kadronun kendisini inkardır.
Öncelikle, halkın kimi geleneksel
tavırlarına bakıp "geri kafalı" denmez.
Bu kibirli yaklaşım devrimciliğin
mantığına, doğasına aykırıdır. Halkı
tanıyacağız, dünyasına gireceğiz. Ve
hayatını paylaşacağız. Halkın içinde
hal, hareket, tavır ve davranışlarımızla
"yabancı" gibi durmayacağız.
Eğer ki, "ileri" kafalı olmamız
halkı örgütlemekte bir işe yaramıyorsa
ve sadece şikayet edip geri dönmeyi
sağlıyorsa, o halde, bir de halkı anlayacağımız ve anlatacağımız tarzda
"geri kafalı" olmayı deneyelim.
Burada vurgulanan "geri kafalı
olmak", kibirli olmamak anlamındadır. Kimse, kendi başarısızlığını,
çabasızlığını, yaratıcı olamamasını
halkın "geri kafalı" oluşuyla açıklamamalıdır. Ki o "geri kafalı" halk,
Amerikan emperyalizmini dize getirmenin gururunu yaşamıştır.
Sovyet Devrimi'nin muzaffer önderi Lenin, halk düşmanlarına karşı
zafer kazanmanın olmazsa olmaz
şartına dair şöyle der:
"... Ancak halka inanan, halkın
yaratıcı dehasının canlı pınarına
dalan galip gelebilir." (Aktaran: Mahir Çayan-Bütün Yazılar)
Devrim, halkın iktidarı demektir.
Halkın iktidarına giden engebeli,
sarp yolun klavuzları olan devrimciler
için halka inanç, güven, sevgi duymak, olmazsa olmazdır. Halka inanmayanlar, devrim yürüyüşünde halka
klavuzluk yapamazlar.
Halka inanmayanlar, halkın gücüne güvenmeyenler emperyalizm
ve oligarşi karşısında pes edip uzlaşma arayışına girerler. Halka inanmak, devrime ve sosyalizme inanmaktır. Devrim inancı ve sosyalizme
bağlılık taşımayanlar, halkın gücüne
inanç ve güven de duyamazlar. Em-

MÜSLÜMAN HALKIMIZ;

peryalizmin gücünü mutlak sayarak,
uzlaşırlar.
Lenin, ancak halkın yaratıcı dehasının canlı pınarına dalanların zafer
kazanabileceğini söylerken neyi kastediyor?
Bu sorunun cevabını, Dayı'nın şu
sözlerinde bulabiliriz:
"...halka gerektiği gibi gidilir,
halka ne istediğimizi, ne yapmak
istediğimizi devrimci tarzda anlatırsak, eğitirsek bu halk bize gereken
her şeyi verecektir. Halka gitmeyenler, halkı eğitemezler ne kendilerini ne kadrolorı eğitemezler. Halkı
savaşa katamazlar. Hiçbir olanak
yaratamazlar."
Lenin'den Dayı'ya ML ustalarımızın söyledikleri açıktır: Halka
gidin. Halkın yaratıcı dehasının canlı
pınarına dalın. İşte o zaman zafer
için gereken her şeyi bulacaksınız...
Ho Amca'nın kibirli kadroya
"Oraya dön ve sen de meditasyon
yap" derken kastettiği ile Lenin'in
ve Dayı'nın söyledikleri özde aynıdır.
Ve Dayı, Lenin'in vurguladığı o
"pınar"ın halk düşmanları için nasıl
bir sel ve tufana dönüşeceğini vur-

guluyor yukarıdaki sözleriyle...
Bütün ML önderlerimiz bize hep
aynı şeyi söylüyor ve gösteriyorlar:
Halkı örgütleyin. Halkınıza siyasal
ve kültürel olarak "yabancı" olmayın.
Halkla bağlarınızı güçlü tutun...
Stalin, halkla bağların sağlam tutulması ve bu sağlamlığın her koşulda
korunmasını Bolşevik Partisi Tarihi
kitabının son bölümünde mitolojik
bir öykü üzerinden anlatır.
Kitabın bu son bölümünde, Stalin,
Bolşevik Partisi Tarihi'nden çıkarılan
dersleri özetler. "Sonsöz"e başlarken,
Stalin şu soruyu sorar: "Bolşevik
Partisi'nin katettiği tarihsel yoldan
çıkarılacak başlıca sonuçlar nedir?"
İşte bu soruya dair verilen cevapların en sonuncusunda Stalin, mitolojik bir öykü anlatır:
"... Eski Yunan mitalojisinde ünlü
bir kahraman olan Anteus, efsaneye
göre denizler tanrısı Poseidon'in ve
yeryüzü tanrıçası Gea'nın oğluydu.
Anteus, kendisini doğuran, emziren,
yetiştiren anasına pek çok bağlıydı.
Bu Anteus'un yenmediği tek kahraman yoktu. O yenilmez bir kahraman
olarak kabul ediliyordu. Onun gücü
nerede yatıyordu? Onun gücü dövüş

 Çorum Katilleri Halka
Hesap Verecek
Çorum’da Pir Sultan Abdal Derneği 28 Haziran
günü Çorum katliamını protesto eylemi için bildiri dağıtımı yaptı. Aşık Mahsuni Şerif Parkı’ndaki Aşıklar
Şöleni’ne gelen halka dağıtılan eylem bildirilerine halkın
yoğun ilgisi oldu. Çalışmaya iki kişi katıldı. Ulaşılamayan
yerlerde halk, bildirileri yakınındakilere uzatarak destek
oldu. Toplam 250 bildiri dağıtıldı.

 Çorum'da Duvar Yazılamaları
Çorum’da, İnönü Lisesi’nin bahçe duvarlarına ve
çevre sokaklara 25 Haziran günü Halk Cepheliler ''CEPHE'' yazılamaları yaptılar. Yapılan 7 Cephe yazılamasının,
eylemden sonraki günlerde polisler tarafından karalandığı
öğrenildi.

sırasında ne zaman hasmı tarafından
sıkıştırılsa toprağa, kendisini doğurup
besleyen toprağ dokunmasında yatıyordu. Ne var ki, onun bir zayıf
yanı- şu ya da bu biçimde yerle bağının koparılması tehlikesi-vardı.
Düşmanları onun bu eksikliğinin farkındaydılar ve fırsat kolluyorlardı.
Birgün bu eksikliğinden yararlanan
bir düşman çıktı ve Anteus'u yendi.
Bu Herkül'dü. Herkül, Anteus'u nasıl
yendi? Onun yerden ayağını kesti,
kaldırdı, havada tuttu, toprağa dokunmasına olanak vermedi ve sonunda onu boğdu.
Sanıyorum ki, Bolşevikler, Yunan
mitolojisinin kahramanı Anteus'u andırıyorlar. Anteus gibi, onlar da kendilerini doğuran, emziren, yetiştiren
analarıyla, yığınlarla bağlarını korudukları için güçlüdürler. Ve, analarıyla, halkla bağlarını korudukları
sürece, yenilmez olarak kalmak için
her olanağa sahiptirler..."
Halkla bağlar korunup geliştirildiği
sürece, hiçbir güç devrimcileri yenemez. Cephe'nin yenilmezliğinin,
yok edilmezliğinin sırrı da buradadır.
Cephe'yi yok etmek için, halkı yok
etmek gerekir.

Sayı: 372

Yürüyüş
7 Temmuz
2013

ve müzik dinletisiyle başlandı. Daha sonra Kerbela’dan
günümüze yitirilen tüm şehitler için saygı duruşu yapıldı.
Ardından dernek başkanı tarafından geçmişten bugüne
yaşanan katliamlar anlatılarak bu katliamlar arasında
Çorum’un önemi vurgulandı.
Yapılan konuşmada Çorum’da yaşananların “olay”
değil “katliam” olduğu ve bu katliama karşı silahlı halk
savaşı verildiği vurgulandı. Bu konuşmadan sonra program şiirler ve deyişlerle devam etti. Anmada derneğin
semah ekibi tarafından bir göseri gerçekleştirildi. Anmaya yaklaşık 300 kişi
katıldı.

 Sivas'ı ve Çorum'u Unutmamak
İçin Öfkemizi Büyüteceğiz
Çorum Pir Sultan Abdal Derneği 30 Haziran günü
Pir Sultan Abdal Parkı’nda Sivas ve Çorum katliamları
anması düzenledi. Anmaya öğle saatlerinde resim sergisi

YALAN VE İFTİRACI AKP’Yİ LANETLEYİN!
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TAYYİP ERDOĞAN EMRİ VERDİ, POLİS
KATLETTİ, “HAKİM VİCDANI” EMİR VERDİ
KATİLLERİ SERBEST BIRAKTI

Sayı: 372

Yürüyüş
7 Temmuz
2013

Kendi halkına “işgal kuvvetleri” diyerek saldıran;
Ethem Sarısüzulmün, sömürünün karşısında ayaklanan halka çalük’ün katili polis
pulcu diyen Tayyip Erdoğan’ın verdiği emirlerle 4
insanımız katledildi. “Talimatı ben verdim” diyordu. Ahmet Şaşmaz tuYani esas katil olduğunu itiraf ediyordu. Tayyip Er- tuksuz yargılandoğan’ın katil olmaktan onur duyduğu isimlerden mak üzere serbest
biri de, daha fazla yetkiyle donatacağına yemin
bırakıldı!
ettiği polislerin kurşunuyla, 1 Haziran 2013 günü
Ankara’da katledilen Ethem Sarısülük’tü. Ethem
Ethem SarısüSarısülük de halkıyla omuz omuza AKP faşizmine lük’ün öldürüldükarşı ‘yeter artık’ diyerek onur, adalet, eşitlik tağü anın tanığı 4 kişi
lepleriyle hakkını aramış, karşısına çıkan AKP’nin
tutuklandı!
faşist polisi karşısında korkmadan mücadele etmiş
ve işbirlikçi AKP’nin polisi tarafından katledilmiştir.
Katliamcı AKP
AKP iktidarı ve işbirlikçi medya Ethem Sarı- katliam delillerini
sülük’ü şehit düştüğü günden bugüne kadar hala
suçlu çıkarmak için uğraşıyor. Ethem Sarısülük’ün yok ediyor!
Tayyip Erdoğan’ın emri ile faşist polisin kurşunuyla
DÖKÜLEN
vurulması AKP’nin faşist polisinin Ethem’i katledişi
KANLARIMIZIN
günlerce televizyonlarda verildi. Buna rağmen
Ethem Sarısülük’ün katili çıkarıldığı mahkemeden HESABINI SORAserbest bırakıldı. Katil polisi serbest bırakan Hakim CAK, ADALETE SUSAYAN HALKIMIZA
Mustafa Aydın, “Polisin eyleminin meşru müdefaa ADALETİ GETİRECEĞİZ!
kapsamında kaldığı yönünde yoğun delil var. Vicdanım rahat. Milyonların bir araya gelmesi veresöyleyebiliyordu.
ceğim kararı etkilemez” diyordu. Onlarca görüntüye,
Şimdiye kadar ilk defa görmedik bu oyunları. Bu
şahide rağmen, vicdanım rahat diyebiliyordu Hakim
topraklarda onlarca devrimci, onlarca aydın kaçırıldı,
Mustafa Aydın’ın vicdanının rahatlığı faşistliğinden ileri
gelebilir ancak, polis nasıl ki halka işkence ve katliam
katledildi. Sorumlularının gizlenmesi için her şey yapıldı.
yapıyorsa, hakimler de halkın parasıyla faşizmi güçlenOnlarca katliamın ardından katiller korundu, davalar
diriyor. Böyle olmasaydı Ethem Sarısülük’ün polis taraaçılmadı, deliller yok edildi. İşler iyice karıştığındaysa
fından öldürüldüğünü gören 4 tanık da terör örgütü üyesi
faşizm kendine bir kurban seçip her şeyi ona yıkıp
olmak suçundan gözaltına alınmazdı.
kendisini aklamaya çalıştı. Gözaltlarında işkenceci tecaFaşizmin adaletidir önce katleder sonra delilleri yok
vüzcü polise tutanak dahi tutulmazken işkencenin mağeder. Ethem Sarısülük’ün katillerini aklamaya, göz göre
durlarına davalar açıldı.
göre halkı susturmaya çalışıyorlar. Yalan söylüyorlar.
Faşizmin adaleti yoktur biliyoruz. Bu yüzden şehitOtopsi raporlarında bile kırk tane kelime oyununa rağmen,
lerimize, gazilerimize, sözümüz var adaleti biz sağlaya“kurşunda sekme yok” yazıyorken onca görüntüye rağmen
cağız. Halkın adaleti yerini bulana kadar savaşacağız.
Bülent Arınç halkın gözünün içine baka baka katil polis
Faşizmin adaletini kabul etmeyecek halkın adaletini uyiçin “eline gelen üçüncü taştan dolayı silahının yere
düşüp yerden sekmesiyle vurulmuş olabileceği” yalanını
gulayacağız.

Harbiye Konser Çalışması
Armutlu Halk Cepheliler, mahallelerinde Grup Yorum'un 7 Temmuz
günü Harbiye Konseri’nin çalışmasını yaptılar. Çalışmada mahallenin
birçok yerine Harbiye Konserinin afişleri asıldı, Armtlu halkını konsere çağırdılar.
Ayrıca Armutlu gençliği 7 Temmuz pazar günü yapacakları “Yıkımlara
ve Yozlaşmaya Karşı Armutlu Gençlik Pikniği”nin afişlerini yaparak, Gazi
barajında yapılacak pikniğe tüm gençleri davet ettiler
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MÜSLÜMAN HALKIMIZ;

Tayyip’in Büyük Yalanları
YALANLAR DEĞİL GERÇEKLER
KAZANACAK!
Faşizm yalancıdır...
27 Şubat 1933 tarihinde Almanya'nın Berlin şehrinde
Reichstag (Alman parlamentosu) yakıldı... İktidara henüz
bir ay önce gelmiş olan Nasyonel Sosyalist İşçi Partisi
lideri Hitler, hemen sosyal demokratları ve komünistleri
suçladı. Ülkede “solcu avı” başladı. Binlerce insan tutuklandı. Marinus Van Der Lubbe isimli Hollandalı bir
anarşist idam edildi. Yangın sırasında Almanya'da olan
Bulgar Komünist Partisi önderi Georgi Dimitrov tutuklandı, 9 ay tutuklu kaldı.
Gerçekte ise parlamentoyu yakan Alman faşistleriydi.
Amaç, iktidara yeni gelen Hitler'in, komünistleri “meclis
yakan terörist”ler olarak göstererek, halkın desteğini
almak istemesiydi.
Yangınla birlikte yaratılan ortamda, 5 maddelik yasa
çıkartan Hitler, her türlü yasayı meclis onayı olmadan
yürürlüğe koyabilme yetkisini aldı.
İlk toplama kampları da Reichstah yangınından sonra
kuruldu.
Anayasadaki temel hak ve özgürlükleri içeren pek
çok madde kaldırıldı.
Komünistlere yönelik baskılar artırıldı.
1991 Körfez Savaşı döneminde, aylarca ekranda gitmeyen, petrole bulanmış can çekişen karabatak görüntülerini gösterdiler. Saddam Kuveyt´i bombalamış ve
denize dökülen petrol sonucu karabataklar bu hale
gelmişti. Gerçeği ise, filmlerde görünen kuşların aslında
yıllar önce Exxon -Valdez adlı tankerin yaptığı kaza sonucu (Alaska’da) denize yayılan petrolden kirlenen
kuşlar olduğu ortaya çıktı.
Yani kuşlar Irak'ta değil ABD'de ve eskiden petrole
bulanmıştı. ABD, yürüttüğü psikolojik savaşta, halkın
duygu ve düşüncelerini etkileyebilmek, Irak’a yapılacak
saldırıya meşru ve yasal bir zemin yaratmak için
karabatak yalanını söyledi.
2003 yılında ABD, Irak'ı işgal etmek için şu yalanı
söylemişti: “Irak’ın elinde (Batıya karşı kullanılmak
üzere alınmış) kitle imha silahları vardır.”
Faşizm, yalan söyler, kandırır, sahte delil yaratır.
Devrimcilerin meşru eylemlerini terörize etmeye çalışır.
Hak aramanın tehlikeli olduğunu, direnmenin suç olduğunu beyinlere kazımak için terör uygular. Terörünün
üzerine kılıf çekmek için de meclisi yaktılar, kitle imha
silahları var, camide içki içtiler, Türk bayrağı yaktılar,
komiseri öldürdüler… yalanları ve daha onlarcası
söylenir.
AKP'nin yalanlarına ve gerçeklere devam edelim:

Yalan:

Taksim’deki pankartları “paçavra” olarak

niteleyen Başbakan
Tayyip Erdoğan, “Türk
bayrağı yakıldı.” dedi. TRT,
Tayyip’in yalanına destek
için Ankara'da direnişçilerin Türk
bayrağı yaktığının görüntülü haberini yaptı.

Doğrusu: Halk
ayaklanması sırasında
hiçbir direnişçi bayrak
yakmadı. TRT’nin verdiği
görüntüler, 2010 yılında
İstanbul Dolapdere’de çekilmişti. Yani söylenen
de gösterilen de yalandı.
Yalan: Tayyip, “Bir
komiserimizi köprüden
attılar.” dedi.
Doğrusu: 5 Haziran
günü
Adana’da
Mustafa Sarı
isimli polis,
aşırı çalışmaktan, yorgunluktan
köprüden
düşerek öldü.
Sarı’nın kızkardeşi Feride Pelin Özdemir, abisinin ölümüyle
ilgili şu mesajı yayınladı: "Abim polislere öncülük ederken
köprü inşaatındaki ışıksızlanma, uyarı levhalarının eksikliği, yorgunluk ve uykusuzluk nedeniyle takıldı ve düştü. Babamın
söylediğine göre bu düşüşüne 15’ten fazla polis de şahit
olmuş ve hemen müdahale etmişler."

Yalan:

“Ethem Sarısülük’ün kafasından çıkan

İkitelli

mermi 7.65 mm çapında…
Oysa poliste 7.65 mm çapında silah yok. Polis silahı
standart 9 mm.” dediler.

Doğrusu: Otopsi raporuna göre Ethem’in kafasından çıkan kurşun 9
mm. çapında.
Yalan: Ethem Sarısülük terör örgütü militanıydı,
dağda çekilmiş görüntüsü
var dediler.

Doğrusu: Ethem'in
abisi Cem Sarısülük karalama habere şu cevabı verdi
"Geçen yıl kardeşim Hakkari’de Tekelli Tabur Komutanlığı inşaatında çalıştı.
Üst bölgesini koruyan askerlerin bulunduğu mevzide
fotoğraf çekilmiş. Elindeki
de askerin kullandığı G-3
silahı. Fotoğrafın çekildiği
yere bakıldığında bir askeri
mevzi olduğu görülüyor.
Arkasında kum torbaları
var, solunda askeri parkalar
var. Burada bir askerden
hatıra fotoğrafı çektirmek
için silahını almış ve fotoğraf çektirmiş."
Almanya'nın propaganda bakanı Goebbels'in sözünü tekrar edelim: “Eğer
yeterince büyük bir yalan
söyler ve sürekli tekrar
edersiniz, insanlar eninde
sonunda buna inanacaktır.”
AKP’nin yaptığı da budur.
Halkı devrimcilerden
uzak tutabilmek için devrimcilere “terörist” diyen
iktidar, şimdi direnen tüm
halkı yalanlarıyla karalamaya çalışıyor. Düzenleri
tutmamış, yalanları işe yaramamış, yalan söyledikçe
batıyorlar.
AKP'nin yalanlarına
inanmayalım. Ağızlarından
çıkan her söz yalandır, aksini düşünmeyelim.

Sivas'n Hesab Unutulmad
İstanbul
Çayan-Nurtepe-Güzeltepe mahallelerinde 2 Temmuz 1993’te katledilen 33
aydın ve sanatçı için anma programı düzenlendi. 2 Temmuz günü yapılan anmayı Halk
Komitesi’yle birlikte Güzeltepe Pir Sultan Abdal Derneği beraber yaptı. Dilan Cafe’de
toplanılarak Sokullu Caddesinden Güzeltepe’ye kadar “Sivas'ı Unutmadık Unutturmayacağız", "Pir Sultan Sözümüz Kerbela Yolumuzdur” pankartı açılarak yüründü. Yürüyüş
sırasında “Sivas Şehitleri Ölümsüzdür”, “Sivas Katliamının Hesabını Sorduk Soracağız”,
“Katil Devlet Hesap Verecek”, “Aleviyiz Haklıyız Kazanacağız."
2500 kişinin katıldığı yürüyüşte Sokullu Caddesi kapatılarak 1 dakikalık saygı duruşu
yapıldı. Yapılan açıklamada birliğin ve örgütlenmenin önemi vurgulandı.
İkitelli: İkitelli Halk Cephesi 2 Temmuz günü akşam saatlerinde Cemevi önünde
toplanarak Mehmet Akif Mahallesi’nde “Davamız Mahşere Kalmaz Katillerden Hesap
Soracağız” pankartı ile bir yürüyüş gerçekleştirdi. 250 kişinin katıldığı yürüyüşte hep bir
ağızdan “AKP’nin Alevisi Olmayacağız, Kahrolsun Faşizm Yaşasın Mücadelemiz”
sloganları atıldı.
Anmanın yapılacağı yerde kitleyi “Madımak’ta Katledenler Halkın Adaletine Hesap
Verecek, Çapulcu Değiliz Halkız Faşizmi Yeneceğiz Halklıyız Kazanacağız” Halk
Cephesi pankartı ve “AKP’nin Saldırılarına Karşı İnanç Özgürlüğü İçin Birleşelim
Mücadele Edelim” Devrimci Alevi Komitesi pankartı karşıladı. Program Sivas Şehitleri
için bir dakikalık saygı duruşu ile başladı.
Daha sonra Mehmet Esatoğlu Sivas katliamını anlatan kısa bir anlatım sergiledi.
Ayrıca anmaya mahalle halkından biri Sivas’ta şehit düşenler için yazmış olduğu bir şiir
okundu. Mahir Atmaca ve Melek Atmaca mahallenin yerel sanatçıları söyledikleri
türküleri ile programa ayrı bir coşku kattı.
Halk Cephesi adına yapılan konşmada. “Devlet Sivas katliamını bir kaç kişi olarak
göstermeye çalışıyor. Bu katliam bire bir devletin hazırlamış olduğu katliamdır.
Bizler adaleti kendimiz göstereceğiz. Bizler AKP’nin Alevisi olmayacağız." vurgusu
yapıldı. Yozlaşmaya karşı birçok şehitler verildi. Birol Karasu’da bunlardan biridir” yozlaşmaya karşı mücadele vermeye devam edeceklerini belirtti. Grup üyelerinden Seçkin
Aydoğan “Katliamları unutturmaya çalışıyorlar. Bizler unutmayacağız. 31 Mayısta Anadolu’nun birçok yerinde barikatlara nasıl geçildi ise barikatlar arkasına geçip hesap
soracağız” dedi. Yediden yetmişe hep bir ağızdan direniş türkülerini söylediler.
Dört buçuk saate yakın süren programa üç bine yakın kişi katıldı. Anma Sivas’ta
şehit düşenlerin isimlerinin hep bir ağızdan yaşıyor diye tekrarlanmasıyla sona erdi.

Edirne
Emek ve Meslek Örgütleri’nin düzenlediği basın açıklaması ile 2 Temmuz günü
Sivas katliamı anması yapıldı. Yapılan basın açıklamasında:
“Türkiye'nin yüz yıllık siyasi tarihi katliamlar ve siyasi cinayetlerle doludur. Bu katliamların büyük bir bölümü egemenlerin yönetim biçimi ve devletin baskıcı otoriter karakterinin bir yansıması olarak yaşandığından katliamcılardan, katillerden hesap
sorulamadığı gibi olayların perde arkası devlet tarafından hiçbir zaman aralanmamış ve
aksine, son olarak da Roboski katliamında görüldüğü gibi bizzat devlet eliyle üzeri
örtülmeye çalışılmıştır.
Sivas katliamının bütün sorumluları tarih ve vicdanlarda mahkum edilmişlerdir.
İnsanlık düşmanı gericiliği ve ırkçılığı bir kez daha lanetliyor, yitirdiğimiz canları 20 yıl
sonra aynı duygularla anıyoruz” denildi.
“Sivas’ın Hesabı Sorulacak”, “Gün Gelecek Devran Dönecek Katiller Halka Hesap
Verecek” sloganlarının atıldığı eyleme Dev-Genç’liler de destek verdi.

Destanı Direnenler Yazar,
Zulmedenler Değil!
Başbakan Tayyip Erdoğan, 24
Haziran günü Ankara'da katıldığı Polis Akademisi Mezuniyet Töreni'nde,
“…Polisimiz çok önemli demokrasi
testinden başarıyla geçmiştir. Polisimiz bir başka ülkede yaşansa tahammül edilmeyecek saldırıya karşı
koymuştur. Polisimiz adeta bir kahramanlık destanı yazmıştır…” diye
konuştu.
Erdoğan ve AKP halkı düşman
olarak görmektedir, o nedenle halka
yapılan vahşi saldırıyı “kahramanlık
destanı” olarak ifade ediyor. Bu dil
faşizmin dilidir. AKP’nin zulmüne
karşı ayaklanan halkın her kesiminin,
“artık yeter” deyişinden duyduğu
korkudur bunları Erdoğan’a söyleten.
Başbakan Erdoğan’ın “kahraman”
dediği polislerin yazdıkları “destanda”
bakın, neler var:
Ayaklanma sürecinde 4 kişi polisler tarafından katledildi. 4 kişinin
hayati tehlikesi devam ediyor. 12
kişi gözünü kaybetti. 20 kişinin kafası
gaz bombaları ya da sopalarla kırıldı.
7 bin 832 kişi yaralandı. 60 kişinin
durumu hala ağır. Bu sayılar sadece
13 ilde hastane ya da revirlere başvurulardan elde edilmiş. Gerçek sayı
bunun çok üstünde. Bu saldırılarda
3 bin ton kimyasal katılmış su, 130
bin adet gaz bombası kullanıldı…
- AKP’nin “kahraman” polislerinin
yazdıkları “destan”dan kimi bölümler
kameralara yakalandı, belgelendi,
işte bunlardan bazıları:
Kimlikleri belli olmasın diye kasklarındaki numaraları sildiler… Gezi
Parkı’ndaki çadırları ateşe verdiler…
İstanbul ve Dersim’de hastanelerin
içine gaz bombası attılar, tazyikli su
sıktılar… Sokak aralarında, otoparkta,
apartmanın içinde polis saldırısından
kaçanlara, İzmir’de sahil kenarında
oturanlara vahşice saldırdılar. Marmaris’te bir otelde bulunan turistlere
biber gazlarıyla saldırdılar… Sokaklarda evlerin içine gaz bombası
attılar, hatta onuncu katlara bile…
Saldırıyı protesto etmek için balkon-

larda tencere, tava
İŞTE ERDOĞAN’IN
çalan halka da kü“KAHRAMAN” KATİL POLİSİ
fürler ettiler, ahlaksızca el kol
hareketleri yaptılar…Adana’da, İzmir’de,
Antalya’da, İstanbul’da, bir
kısmı maskeli,
sivil polisler halka vahşice saldırdı… Yaralıları ve gazdan etkilenenleri alan
otellere
gaz
bombalarıyla
saldırıldı, gönüllü olarak yaralıları tedavi eden
doktorlar gözaltına alındı…
- 28 Haziran’da Diyarbakır'ın
- Gözaltına alınan, dövülüp bıraLice ilçesi Kayacık Köyü’nde karakol
kılan kadınlara polis cinsel tacizde
yapımına karşı çıkan halkın üzerine
bulundu, küfür etmediği kadın kalüzerine ateş açıldı. Saldırıda Medeni
madı…
Yıldırım katledildi, 3'ü ağır 10 kişi
- 1 Haziran günü Ankara’da bir
yaralandı…
polis ismi yazılabilir. 26 yaşındaki
Faşist polisin “Kahramanlık desEthem Sarısülük’ü silahla kafasından
tanında” işte bunlar var… Bu ucuz
vurarak öldürdü. Katil polis serbest
“Kahramanlık destanı” demagojisiyle
bırakıldı…
katliamcılığını, halk düşmanlığını
- 2 Haziran günü 21 yaşındaki
gizleyemez AKP iktidarı. Ekmek,
Mehmet Ayvalıtaş, Ümraniye’de halAdalet ve Özgürlük için ayaklanan
kın üzerine sürülen bir aracın altında
halka karşı yazılan bir “destandır”
kalarak yaşamını yitirdi…
bu.
- 3 Haziran günü Antakya’da 22
Ayaklanmanın ilk gününden beri
yaşındaki Abdullah Cömert polislerin
zulme boyun eğmeden, işkenceleri,
darbeleriyle kafası parçalanarak katgözaltıları, sakat kalmayı, kafataslaledildi…
rının parçalanmasını, gözlerinin çıkarılmasını, katledilmeyi göze alarak
- Berkin Elvan: Okmeydanı’da
gece gündüz çatışan, AKP zulmüne
polisin hedef gözeterek attığı gaz
direnen, isyanını büyüten halktır asıl
bombasıyla başından ağır yaralanan
KAHRAMANLIK DESTANINI ya14 yaşındaki Berkin Elvan, iki kez
beyin ameliyatı geçirdi. Hala komada
zanlar. Faşizmin katlettiği, ayaklanve hayati tehlikesi sürüyor…
manın şehitleridir bu destanın Kahramanları…
- Lobna Al Lami: Polisin 31
Mayıs’taki saldırısında başından ağır
Zulme karşı kahramanca direnen
yaralanan Filistin asıllı 34 yaşındaki
halk yarattığı destanını, AKP zulmünü
Al Lami, hala komada ve yaşam
yerle bir edene ve iktidarı alana kadar
mücadelesi veriyor...
büyütmeye devam edecektir…
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Milyonlar Mısır’da “Ilımlı İslam” Denen
İşbirlikçilerin İktidarını Yıkıyor!
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Bu yazı Mısırda Muhammed Mursi’nin Cumhurbaşkanı olduğu, Müslüman Kardeşler’e başta Tahrir Meydanı olmak üzere ülkenin bir çok
yerinde meydanları dolduran muhaliflerle uzlaşması için ordunun tanıdığı
48 saatlik süre dolmadan ve askeri
darbe olmadan yazılmıştır.
Amerika'nın "Ilımlı İslam" adı
altında emperyalizmle işbirliğine açık
iktidarlarla Orta Doğu’yu yeniden
düzenleme projesi çökmüştür.
Mısır halkı yine ayakta. Milyonlar
Tahrir meydanını doldurdu. Hüsnü
Mübarek'i devirerek iktidara getirdikleri Müslüman Kardeşler’in adamı
Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin istifa etmesini istiyor.
Muhammed Mursi'nin halkın taleplerini dikkate almaması milyonlarca kişinin alanlara çıkmasına neden
oldu.
Ulusal Kurtuluş Cephesi ve Tamarud (İsyan) hareketinin öncülüğünde Tahrir Meydanı'nda başlayan
eylemler İskendireye, Süveyş, Port
Said, Mahalle, Menuf ve hatta Mursi'nin memleketi Zagazig şehirlerine
kadar yayıldı. Halk, Amerikan projesi
olan "Ilımlı İslam" rejiminin yıkılmasını istiyor. Ordu muhaliflerle uzlaşmak için hükümete 48 saat süre
verdi.
Bizdeki AKP'nin türevi olan ve
Amerika tarafından iktidara getirilen
Müslüman Kardeşler iktidarı bırakmak istemiyor. Halkın öfkesini bastırmak için 4 bakanını istifa ettirse
de halkın öfkesi dinmiyor.

Mısır Halkı Ne İstiyor?
Mısır halkı da bizde olduğu gibi
"Ekmek, Adalet ve Özgürlük" istiyor.
30 yılı aşkın zamandır iktidarda
olan Hüsnü Mübarek diktatörlüğüne
karşı bunun için ayaklanmıştı.
2010 yılı sonlarında Tunus'ta bir
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pazarcının işsizlik ve açlığı protesto
etmek için kendini yakmasıyla birlikte
işsizlik, açlık ve zulüm altındaki halkın 23 yıldır iktidarda olan Amerikan
işbirlikçisi Zeynel Bin Ali diktatörlüğüne karşı ayaklanması aynı koşulları yaşayan diğer Orta Doğu
halklarını da etkiledi. Tunus'tan sonra
Mısır'da halk 30 yıldır iktidarda olan
Hüsnü Mübarek'e karşı ayaklandı.
Ayaklanmaların farklı mecralara
kaymasını engellemek ve kontrol altına almak isteyen emperyalistler,
geçmişte krallarla, işbirlikçi diktatörlerle sömürdükleri Orta Doğu halklarının diktatörlüklere karşı birikmiş
öfkesini, “Arap Baharı” tezgahı ile
kendi politikaları doğrultusunda kullandı.
Bu dönemde özellikle Tunus ve
Mısır’da halk, diktatörlükten kurtulmak, demokrasi, hak ve özgürlük taleplerini emperyalistlere dayanarak gerçekleştirmek istemiştir.
Ancak, geçen süreç bir kez daha
göstermiştir ki, halklar, emperyalizme
dayanarak hiçbir hak ve özgürlük
kazanamaz. Emperyalizm, halklara
demokrasi getireceğini söylüyordu
ama Tunus'a şeriatı Mısır’a da askerin
kontrolü altında gerici “Müslüman
Kardeşler”i yönetime getirdi.
Amerika, Orta Doğu halklarının
devrimci inisiyatiften yoksun öfkesini,
taleplerini sahiplenerek halkın öfkesini kontrol altına aldı ve bu öfkeyi
daha düne kadar en sadık müttefiklerinden olan, kendisinin iktidarlara
getirdiği veya desteklediği diktatörlere

karşı yönlendirdi. Orta Doğu halklarının Amerika ve diğer emperyalist
devletlere olan öfkesini, özgürlük
ve demokrasi getirecek “umut” olarak görülmesini sağladı.
Emperyalistler, Tunus ve Mısır’da
olduğu gibi miadı dolan dikdatörleri
değiştirirken, Libya’da, Suriye’de,
İran’da emperyalizmin sömürü politikalarının önünde engel olan iktidarları zorla devirerek, Orta Doğu
ve Afrika’yı yeniden şekillendirmek
istiyordu. Tunus ve Mısır’da oligarşik
diktatörlükler zaten işbirlikçi oldukları
için devrilmeyip kitlelerin haklı ve
meşru eylemlerini bitirmek için, sadece oligarşi içinde yönetim değişiklikleri yapılmıştı.
Libya ve Suriye’de ise emperyalist
politikaların önünde engel olan Muammer Kaddafi ve Esad gibi küçük
burjuva diktatörlükler zorla yıkılarak
işbirlikçi iktidarlar kurulmak istendi.
Emperyalistler Libya’da Muammer Kaddafi’yi devirmeyi başardı.
Fakat Suriye’de başaramadı. Esad
iktidarının hala direniyor olması emperylistlerin tüm Orta Doğu politikalarının bozulmasına neden oldu.

Bir Hareketin İlerici ya
da Gerici Olmasını
Nasıl Değerlendiririz?
Herhangi bir gelişmenin ilerici
olup olmadığının temel ölçüsü, antiemperyalist bir muhtevaya sahip olup
olmaması, o gelişmenin emperyalizmi
gerileten bir yanının olup olmama-

MÜSLÜMAN HALKIMIZ;

sıdır. Bukonuda Dayı’dan şu alıntıyı
aktarmamız konunun anlaşılmasında
yeterli olacaktır:
“Bilinmektedir ki; “Emperyalizmin mi halkın çıkarına mı? sorusunun
cevabında “tarafsızlık” yoktur. Kendilerini “tarafsız” olarak tanımlayanlar doğru söylemediklerini bilmelidirler. Halkların tarafında açıkça yeralmayanlar, emperyalizmi
güçlendirmektedirler ve emperyalizmin tarafındadırlar. Bu nedenledir
ki, çağımızdaki ilericiliğin kıstası
da, halkların mı, emperyalizmin mi
yanında olunduğu, düşünce ve eylemleriyle halkları mı, emperyalizmi
mi güçlendirdiği olmaktadır. Kısacası
anti-emperyalist, antifaşist olmayanlar, emperyalizme ve faşizme
karşı tavır almayanlar, emperyalizmi ve faşizmi güçlendirdikleri
için ilerici ve demokrat da değillerdir. Devrimci hiç değillerdir. Bu
genel doğru; ülkeler, örgütler ve
kişiler için de ölçüttür. Küçük burjuva diktatörlüklere yaklaşımımızı
belirleyen de bu gerçekliktir. Olmak
zorundadır. Aksi her düşünce ve davranış yanlıştır. Ancak, emperyalizmin
küçük burjuva iktidarlara yöneltilen
ülkelere yönelik yaptırımlarına, saldırganlıklarına ve nihayetinde işgal
etmesine rağmen doğru tavır alınmamamıştır. Bunun en somut örneği
de Irak’ta yaşanmıştır. Ve ne yazık
ki, bugün de, Irak’ta (Afganistan’da)
yaşananlara rağmen hem Libya’ya
yönelik NATO bombardımanı ve işgalinde, hem de Suriye’ye İran’a yönelik politikalarda olumsuz-yanlış
düşünce ve pratik devam etmektedir.
Bu anlamda, 2011 yılı başındaki
Mısır ve Tunus’taki “Arap Baharı”
diye adlandırılan yönetim değişiklikleri için bunları söylemek mümkün
değildir.
Mısır ve Tunus’taki halk hareketleri, başlangıçları ve içerdikleri
toplumsal dinamikler açısından haklı
meşru nitelikli halk hareketleri olmakla birlikte “Arap Baharı” adı altında emperyalizmin Orta Doğu politikalarına hizmet ettiği için ilerici
niteliğini yitirmiştir.
Nitekim bu “Arap baharı” aldat-

macasının gerçek yüzü Libya ve Suriye’de çok açık olarak ortaya çıktı.
Emperyalistlerin diktatörlükleri yıkıp
demokrasi ve özgürlük getireceğiz
dedikleri Tunus, Mısır, Libya, ve
Fas’ta Amerika’nın radikal İslamcıların önünün kesilmesi için “ılımlı”
dedikleri emperyalizmle işbirliği içinde olan Müslüman Kardeşler iktidara
getirildi.
İktidara getirilen Müslüman Kardeşler'in hepsinin ortak özelliği Amerikan işbirlikçisi olmalarıdır. Amerika’nın Orta Doğu politikalarına
seslerini çıkartmamalarıdır.
Tunus’ta, Mısır’da halkın sokaklara çıkıp diktatörlüklere karşı eylemlere başlayıp, eylemler diğer Orta
Doğu ülkelerine yayıldığında bu hareketleri “devrim” olarak adlandırdılar. Bu adlandırmayı ilk olarak,
halkın öfkesine yön vermek isteyen
ve kullanan emperyalistler bilinçli
olarak yaptı. Kendisini “devrimci,
sosyalist” olarak nitelendiren birçok
hareket de gelişmeleri “devrim” olarak nitelendirdi.
Evet, halkın açlığa, yoksulluğa,
diktatörlüklerin baskısına karşı bir
öfkesi, bir isyanı vardır. Orta Doğu
halklarının bu öfkesi ilericidir. Açlık
ve sömürünün tek nedeni ise emperyalizmdir. Sömürünün, açlık ve yoksulluğun olduğu yerde demokrasi de,
özgürlükler de olmaz.
Devrimci bir önderlikten, örgütten
yoksun olan bu eylemler, emperyalistler tarafından kısa sürede denetim
altına alındı. Emperyalistler halkın
diktatörlüklere olan öfkesini, Orta
Doğu politikalarına hizmet etmesini
sağlamak için, halkın “demokrasi,
özgürlük” taleplerini destekledi. Kitlesel eylemlerin gelişmesinin önünü
açtı ve kitlesel eylemleri yönlendirdi.

Emperyalizm Açlık,
Yoksulluk ve Zulüm
Demektir! Mısır’da
Halk Bunun İçin
Ayaklandı!
Amerika’nın, “Arap Baharı” adı
altında dünyaya pompaladığı “demokrasi, özgürlük” yalanları çöktü.

Arap Baharı’nın Orta Doğu halkları
için “bahar” olmayıp, “kış” olduğu,
sömürü, açlık, ve zulüm olduğu çok
geçmeden ortaya çıktı. Orta doğu
halkları yine ayakta.
Dün “Arap baharı” diye emperyalist politikalara yedeklenen halkın öfkesi emperyalist politikaların
gerçek yüzünün açığa çıkmasıyla
birlikte Mısır’da anti-emperyalist karekteri öne çıkan bir halk hareketine
dönüşmüştür.

İşbirlikçi Muhammed
Mursi’ye Karşı büyüyen
Halk Hareketi İlericidir!
Emperyalistler halkların hiçbir
sorununu çözemez. Mısır’da, Tunus’ta, Fas’ta, Libya’da, “diktatörlükleri devirip demokrasi getirdik”
diyerek iktidar yaptıkları işbirlikçiler,
halkların hiçbir sonunu çözememişlerdir.
Seçim sandıklarını “demokrasi”
diye halka yutturmaya çalışmışlardır.
Ancak demokratik haklar konusunda
iktidara getirdikleri Müslüman Kardeşlerin şeriat hükümlerinin ağır bastığı uygulamalar mevcut durumun
çok daha gerisine götürmüştür. Özellilke kadınlar dört duvar arasına kapatılmak istenmiştir. Var olan hak
ve özgürlükler de gasp edilmiştir.
Ülkelerini yağma ve talana açan
işbirlikçi iktidarlar halkın açlık ve
yoksulluk sorununu daha büyütmüştür.
Libya’da Kadafi iktidarının yıkılmasından sonra Libya’nın geldiği
durum, Suriye’de yapılmak istenenler
emperyalistlerin ve işbirlikçilerin
gerçek yüzlerini Orta Doğu halkları
nezdinde açığa çıkartmıştır. Halkların
açlığı, yoksulluğu, demokrasi, hak
ve özgürlük talepleri emperyalistlerin
umurunda değildir.
Ve emperyalistlerin tüm çabalarına
rağmen Suriye halkının direnişi, emperyalistlerin gerçek niyetlerini ortaya
çıkarttığı gibi halkların direnme bilincinin gelişmesinde de etkili olmuştur.
Emperyalizmin politikalarına yedeklenen Orta Doğu halklarının dü-
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şünceleri tam tersi bir yönde gelişmiştir. Örneğin; daha önce Orta
Doğu’da kahraman gibi karşılanan
Tayyip Erdoğan son Afrika gezisinde
Tunus, Fas, Cezayir... vb. gittiği her
ülkede yuhalanarak protesto edilmiştir.
Dün emperyalizmin politikalarına
yedeklenen halk hareketleri bugün
emperyalistlere karşı bir öfkeye dönüşmüş olup, emperyalizmin yönetime getirdiği işbirlikçi iktidarlara
yönelmiştir.
Dün Hüsnü Mübarek gibi diktatatörleri devirmek için emperyalistlerden “demokrasi ve özgürlük” adına
destek bekleyen Mısır halkı, bugün
Amerikan projesi olan Müslüman
Kardeşler iktidarını yıkmak için alan-

lardadır.
Dün “devrim” diye alanlara çıkan
halk Amerika’nın Orta Doğu politikalarına güç verirken, emperyalistlerin
Orta Doğu’daki varlığını meşrulaştırırken bugün Amerika’nın Orta
Doğu politikalarının çökmesini sağlamıştır.
Şu anda Ulusal Krutuluş Cephesi
ve Tamarud (İsyan) hareketinin öncülüğünde gelişen hareket, devrimci
bir önderlikten yoksundur. Amerikan
işbirlikçisi Muhammed Mursi iktidarına karşı halkın herkesimin içinde
yer aldığı muhalif bir harekettir. Şu
anki talepleri Muhammed Nursi’nin
istifası ve erken seçim kararı alınması
gibi düzen içi olsa da emperyalist

politikaları bozması yönüyle ilericidir.
Halkların gerici iktidarları direnerek
alaşağı etme bilincinin gelişmesine
hizmet ettiği için ilericidir.
Her şeyden önce bu halk hareketi
Amerika’nın “Ilımlı İslam” ve “Arap
Baharı” adı altında sürüdürdüğü “demokrasi, “özgürlük” demagojilerinin
çöküşüdür.
Mısır ordusunun Müslüman Kardeşler iktidarının doğrudan arkasında
durmaması, iktidara karşı bir bir
muhtıra, muhalefete ise açık bir destektir. Ordunun tanıdığı süre sonucunda bir uzlaşma sağlanamaması
durumunda olası bir darbe ile Müslüman Kardeşler’in iktidardan indirilmesi ilerici niteliğini değiştirmez...
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Milyonlar İşbirlikçi
Muhammet Mursi İktidarını Yıktı!
Mısır ordusunun Muhammet Mursi iktidarına muhaliflerle uzlaşması için tanıdığı 48 saatlik süre dolmasının
ardından, Mursi’nin uzlaşmaya yanaşmaması sonucunda
Ordu, 3 Haziran 2013’de askeri bir darbeyle, yönetime
el koydu.
İlerde daha ayrıntılı olarak ele alacağımız Mısır’daki gelişmeleri ilk elden değerlendirecek olursak;
1- Yeni sömürgelerde askeri darbeler emperyalizmin
yönetememe krizi sonucunda halk hareketlerini bastırmak
için en son baş vurduğu yöntemlerdir.
2- Mısır’daki askeri darbe Amerika’nın iktidara getirdiği Müslüman Kardeşler iktidarına karşı yapılmıştır.
Böyle olmakla birlikte “demokrdasi”yi dillerinden düşürmeyen Amerika ve AB emperyalistleri darbecilere “en
kısa zamanda yönetimi sivilere devretme” temennilerinin
dışından kınama bile yayınlamamışlardır. Darbe yapan
Mısır ordusu sonuna kadar Amerika ile işbirliği içinde
olmuştur.
3- Buradan Amerika ve emperyalistlerin Müslüman
Kardeşler’i istemediği ve darbeyi emperyalistlerin
yaptırdığı sonucunu çıkartmak yanlıştır.
4- Emperyalisler için Mısır’da nasıl bir yönetimin
oluşacağı değil, Orta Doğu’daki çıkarlarının bütünü
önemlidir. Politikalarını da ona göre belirler.
5- Mısır’da işbirlikçi Müslüman kardeşler iktidarında
halk çok daha fazla yoksullaşmış, işsizlik, açlık, yolsuzluk,
adaletsizlik, gerici baskıcı diktatörlük, milyonlarca
insanın “ekmek, adalet ve özgürlük” talebiyle alanları
doldurmasına neden olmuştur.

Son bir yıl içinde bu taleplerle halk tam 14 bin 530
kitlesel eylem yapmıştır. Halkın sorunlarına çözüm
bulmadığı için Hükümetin istifa etmesi için halk tam
24 milyon kişiden imza toplamıştır. Son bir hafta içinde
tam 15 milyonu aşkın halk, iktidara memnuniyetsizliğini
ifade etmek için sokaklara çıkmıştır.
Bu eylemlerde son bir hafta içinde öldürülenlerin
sayısı 100’ü aşmıştır.
6- İşbirlikçi Müslüman Kardeşler iktidarı artık filen
halkı yönetemez duruma gelmiştir.
7- Askeri darbe bu halk hareketinin daha da büyüyerek
bütün Orta Doğu’yu etkilemesinin önünü kesmek için
bir zorunluluk olarak yapılmıştır.
8- Emperyalistler halk hareketinin büyüyerek bütün
Orta Doğu’yu etkilemesindense Suriye halkının direnişiyle
zaten iflas etmiş olan “Müslüman Kardeşler”in darbeyle
yıkılmasına mecbur kalmışlardır.
9- Mısır Ordusu Mursi iktidarını alaşağı ederek muhalefetin isteklerini yerine getirmiş olsa da amacı halkın
büyüyen öfkesini düzen içine çekmektir.
10- Halk kurtuluşu ne emperyalistlerde ne de darbelerde aramamalıdır. Kurtuluşun tek yolu devrimcilerin
öncülüğünden mevcut iktidarı yıkıp devrimci halk iktidarının kurulmasındadır...
11- Mısırlı devrimci sosyalist heraketlerin görevi;
halk hareketinin darbecilere yedeklenerek düzen içine
çekilmesine engel olmak ve devrimci halk iktidarına
yönlendirmektir.

MÜSLÜMAN HALKIMIZ;

Bir Tutsak Daha Kanser Hastası

Özgür Tutsaklardan
Tekirdağ 2 Nolu F Tipi Hapishanesi’nde tutuklu bulunan Kemal
AVCI MİDE KANSERİ!
7 ay önce tutuklanan Kemal AVCI'nın midesinde 3 olan ülser yarası,
bu zaman zarfında 5'e çıkmış ve aylardır ısrarla sürdürülen girişimler sonucunda kanser teşhisi ancak konulmuştur. Oysa arkadaşımız henüz tutuklandığı günlerde dahi kanser riskinin yüksek olduğu belirtilmiş tehşis tedavisi sürecinin hızlandırılması için ısrarlı bir çaba ortaya konulmuştur.
Buna rağmen teşhisi 7 ay sürmüştür.
Kemal AVCI arkadaşımızın kanser
dışında Epilepsi, yüksek tansiyon, şeker, böbrek rahatsızlığı, omurilikte
sorun başta olmak üzere farklı hasta-

lıkları da bulunmaktadır.
Mevcut şartlar altında iyileşipsağlıklı bir yaşam sürdürmesi
mümkün değildir. Üstelik arkadaşımız 3 Haziran tarihinde ağır
bir mide ameliyatına girecek. Midesinin büyük bölümü ya da tamamı alınacak, kemoterapi tedavisi görecek... Kanserin ne kadar ağır bir tedavi sürecinin olduğunu size anlatmamıza gerek yok. Bunun hapishane de yapılmasının da hayati riskleri büyüteceği açıktır.
Kemal AVCI derhal serbest bırakılmalı, tedavisine dışarıda devam
edebilmesi sağlanmalıdır. Hapiste
tutulduğu her gün hastalığı daha da
ağırlaşacak daha da ölümcül olacaktır. Bu sır değildir. Güler ZERE tüm
raporları ortada olmasına rağmen tedavisi engellenerek, tahliye olması aylarca geciktirilerek ölümün kıyısına
getirildi ve tahliyesinden kısa bir
süre sonra hayatını kaybetti. Onlarca
tutsak hapishanede ya da dışarıda benzer biçimde ölüme kapı açılarak katledildi.
Mete DİŞ arkadaşımızın da tedavisi işkenceye dönüştürülerek tahliyesi

Merhaba,
"Her Yer Taksim Her Yer Direniş" diyen halkımızın
ayaklanmasının coşkusuyla kucaklıyoruz.
İşte bu halkın bir parçası olmanın, halkımızın boyun eğmezliğinin onurunu, coşkusunu yaşıyoruz. Halkımıza selam olsun ve son sözü “Devrim için” olan Abdullah Cömert’e, Ethem Sarısülük'e, Mehmet Ayvalıtaş'a bin selam.
Aziz şehitlerini yüce yüreğine gömen halkımızın başı sağolsun... Bilinir, katiller tarafından “Hayata Dönüş” adı verilen 19 Aralık Katliam saldırısı karşısında koğuşlarımıza
kurmuştuk barikatlarımızı. Ki doğru yerde, doğru zamanda yani zulme karşı kurulan barikatlar asla yıkılmazlar. Biçimi değişir sadece ama özü hep yerli yerinde kalır. Zulme
karşı direnme hakkımızı o koşullarda savunmak için barikatımızı güçlendirmiştik. Ve Ahmet İbili'nin "Bir canım
var feda olsun halkımıza, vatanıma" deyişi, Fidanlar'ın ateşi
zamanı aydınlatmıştı.
O günlerde faşizmin yetkili ağızlarının neler dediği de
hatırlanır. Ki katliam saldırısı ve tecriti savunan birisi şöyle demişti: "Biz bu ülkede bir düşünceyi yok etmek istiyoruz. Biz bu düşünceyi ne pahası olursa olsun ortadan
kaldıracağız." Başaramadılar! Düşüncelerimizi yok edemediler. Ve şimdi, Taksim'den başlayarak özgürlük şarkı-

aylarca geciktirilerek, hastalığı ancak
ölümcül evreye ulaştıktan sonra geçtiğimiz günlerde tahliye edildi.
Kemal AVCI yürüyüş, basın açıklaması gibi demokratik faaliyetleri nedeniyle tutuklanan yüzlerce arkadaşımızdan biridir. Tutuklanma sebebi
bile uydurmadır. Yalnızca Halk Cepheli olması dolayısıyla adaletsizce
hapse gönderilmiştir. Yani kanser vb.
olmasa bile hakkın, adaletin hüküm
sürdüğü bir sistemde tutuklanmazdı
zaten!
Şimdi KANSER! Ve hapishanede
kanser olmak ölümle eşanlamlıdır!
Sessiz ölüm politikası bilinçli olarak sürdürülmekte "İdam cezası" yasalardan kalmış olmasına rağmen
tutsaklar bu yolla katledilmektedir.
Buna engel olmak, insan yaşamını savunan, işkenceye, zulme karşı olan
herkesin görevidir. Şimdi olanca gücümüzle haykırmalıyız.
KEMAL AVCI SERBEST BIRAKILSIN!
Kalemi olan yazsın, dili olan söylesin, kimse elinden geleni sakınmasın! Kemal AVCI'yı yaşatalım.
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ları eşliğinde kurulduğunu görüyoruz barikatlarımızın.
Özgürlük düşümüz, devrimci düşüncelerimiz meydanları
zaptetti. Ki zulme karşı direniş, bu toprakların mayasında
vardır. O direngen damarı kurutamazlar.
Dün, halkı en "güçsüz" saydıkları yerde -hapishanelerdekuşatıp saldırarak "Biz bu ülkede bir düşünceyi yok etmek
istiyoruz" diyen faşizmin karşısına, bugün yediden yetmişe
halkımızla birlikte çıktık. Hem de faşizmin kendisini en
"güçlü" saydığı meydanlarda. Ki faşizm, halkın gücü
karşısında daima güçsüzdür. Halkın gücü birliğinde ve direngenliğindedir. Zulüm varsa, direniş haktır. Ve halkın
ayağa kalktığı yerde, zalimler diz çökerler...
Halkımız meydanlarda ve bu halkın Özgür Tutsakları
hücrelerde hep bir ağız ve tek bir yürek olup haykırıyorlar şimdi: Her Yer Taksim Her Yer Direniş!..
Selam olsun zulme direnen halkımıza... Bu ülkede "bir
düşünce"yi yok etmek istiyorlardı değil mi?
Bakın, "o düşünce" bugün meydanları zaptediyor ve
yarın, hayatı fethedecek. Zalimleri yenecek, hayatı özgürleştireceğiz. And olsun Abdullah, Ethem, Mehmet'e...
Özgür Tutsaklar
Ümit İlter
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Kemal Avcı’yı AKP’ye Öldürtmeyelim!

Zulmün Elinden Çekip Alalım!
TAYAD’lı Aileler
Biz TAYAD’lı Aileler olarak bugüne kadar evlatlarımızı zulmün elinde hiç yalnız bırakmadık. Kemal’i de
zulmün elinden çekip alacağız. Bizim,
TAYAD’lı AİLER olarak haksız olduğumuz yalan söylediğimiz görülmemiştir. Biz TAYAD’LI AİLELER,
Güler’i, Yasemin’i, Mete’yi nasıl aldıysak Kemal’i de alcağız. AKP’nin
tecritte sessiz imha politikasıyla Devrimci Tutsakları ölüme terk etmesine
izin vermeyeceğiz.

Kemal Avcı Kimdir?
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AKP’nin zulmü sadece hapishanelerde değildir. Esas olarak dışarıda,
kendine muhalif olan herkese saldırıyor, sindiremediklerini tecrit hapishanelerine yollayarak yok etmek
istiyor. Kemal de devrimci olduğu için
nerede bir haksızlık görse üzerine gidenlerdendi. AKP’in hedefinde olan
biriydi. Defalarca gözaltına alındı
işkence gördü ve tutuklandı. Tutukluluk süreçlerinde F Tipi hapishanelerde gördüğü işkenceler kalıcı hasarlar bıraktı. Tedavisi engellendi.
Tekirdağ F Tipi hapishanesi’ndeyken, hücre cezası var gerekçesiyle, üç kişilik hücreden alınarak
süngerli odaya, arkadaşlarının yanından işkenceyle götürüldü. Sonra da
kendinden geçmiş halde kaldığı hücresine geri getirildiğinde baygın durumdaydı. Arkadaşları durumunun
kötü olduğunu söylemelerine rağmen hastaneye götürülmemişti.
Kemal son olarak 10 Aralık
2012’de gözaltına alındı ve 13 Aralık’ta tutuklandı. Tutuklanmasının
sebebi ise AKP polisinin katletmek istediği devrimci Nebiha Aracı’nın
hastanede katledilmesini önlemek
için hastane önünde bir basın açıklamasına katılması ve Nebiha Aracı’yı
sahiplenilmesiydi.
Şu anda Tekirdag 2 Nolu F Tipi
Hapishanesi’nde tutsaktır. Sessiz
imha politikasının bir sonucu olarak
halkımızın birçok hasta tutsaktan

çok iyi bildiği
gibi, zamanında muayene
olamadı, tedavide geç kalındı. Ve MİDESİNDEKİ
Ü L S E R
KANSERE
DÖNÜŞTÜ.
Kemal
daha önceki
tutsaklığında,
Edirne F Tipi
hapishanesi’nde kaldığı zaman da
işkence görmüş. Edirne Tıp Fakültesi’nin epilepsi hastası demesine rağmen tedavisi engellenmişti. Hapishane müdürü yalan beyan hazırlatıp
hasta değil raporu alarak ahlaksızlığın en büyüğünü yaptı. Bunu duyar
duymaz TAYAD’lı Aileler olarak
hak ihlalini basın açıklamasıyla duyurmuştuk.
Kemal Avcı görüldüğü gibi AKP
karşısında diz çökmediği için AKP tarafından hastalıkla yok edilmek istenmektedir.

TAYAD’lı Aileler Olarak
Tüm Halka Çağımızdır:
F Tipi hapishanelerde yüzlerce tutsak sistemli bir şekilde kalıcı ve
ölümcül hastalıklara yakalanmıştır..
Hapishanelerde son 10 yıl içinde
ölenlerin sayısı 2100’dür. Bunlar bilinenlerdir. Yüzlerce tutsak bu sayıya dahil edilmek istenmektedir. Bugün Kemal ölüme en yakın hasta tutsaktır. KEMAL’İ ÖLDÜRTMEYELİM.
Bu ülkede sadece hapishane sorunu yok elbette. Halktan olan herkes
çok büyük sorunlar yaşamaktadır.
Haziran ayındaki ayaklanma bu sorunların katlanılmaz hale geldiğini ortaya koymuştur. Ve işte bu sorunlar
karşısında başını kaldırdığında, en büyük tehditlerden birisi de tutuklanmaktır. Bu nedenle hapishane so-

runları hak ve özgürlük mücadelesinde en baş sorunlarımızdandır. Eğer
devrimci, demokrat, ilericiyseniz,
AKP iktidarının politikalırını desteklemiyorsanız, bir gün sıra size de
gelecektir. Bunu aklımızdan çıkarmayalım. Kemal için mücadele öncelikle kendimiz için mücadeledir.
Mücadelemizde bizleri yalnız bırakmayın.
Çağrımızdır; öğrenciler, aydınlar, emekçiler, halkımız Kemal’in
yerinde sizler de olabilirsiniz. Sesimize kulak tıkamayın. Sessiz kalmak
onaylamaktır, Kemal’in ve diğer hasta tutsakların ölümüne ortak olmayın.
Kemal bir devrimcidir. Kemal
yüzünü bile görmediği insanlar için,
halk ve vatan için, hepimiz için mücadele etti ve tutsak düştü. Biz de onu
sahipsiz bırakmayalım. Mücadelemize omuz verin ki Kemal’i AKP’nin
elinden daha erken alalım.Tedavisine dışarıda devam edebilsin. Halkımız, Kemal’in özgürlük mücadelesi,
geleceğimizden, çocuklarınızın geleceğinden bağımsız değil iç içedir.
Birimiz hepimiz için, hepimiz birimiz
için birleşelim.
KEMALİ DE ZULMÜN ELİNDEN ÇEKİP ALACAĞIZ.
TAYAD HALK ELELE BAŞARACAGIZ..
KEMAL AVCI’YA ÖZGÜRLÜK.
BİZ KAZANACAĞIZ.
TAYAD’LI AİLELER

MÜSLÜMAN HALKIMIZ;

ğimiz
bedeller
vardır.
Geleneklerimiz, en
zor zamanlarda, nerede, nasıl
karar
alacağımızı bilemediğimizde bize güç verir,

Ders: GELENEK
YARATMAK
Sevgili Devrimci Okul Okurları
Merhaba...
Gelenek kelimesi sözlükteki
karşılığıyla "eski çağlardan beri
yerleşmiş olup kuşaktan kuşağa
geçerek gelen ve toplumun, topluluğun üyeleri arasında ortak
bir ruh ve dolayısıyla sağlam bir
bağ yaratan her türlü saygın
alışkanlık" demektir.
Halkımız eskiden bu yana
yaşattığı her türlü kültürel bağını bugüne taşımıştır. Birbirleriyle ilişkileri, düşmanlarıyla savaşları-direnişleri, oturup kalkması, yemekleri ve
müziğiyle gelenek, halkın kendini tarihe nakşetmesidir.
Yozlaşmanın etkisiyle bugün her ne
kadar geleneklerde bazı tahribatlar
olsa da halkımız geleneklerine bağlıdır.
Geleneğe aykırı düşenleri, uygun
davranmayanları dışlar, onlara saygı
göstermez. Çünkü gelenekler halkın
birlik-beraberlik içinde yaşamasının ve
varlığını sürdürmesinin koşulu olmuş,
bir zorunluluğa dönüşmüştür.
Bu yüzden halkımız tarihine, geleneklerine sahip çıkar, bunu türküleriyle, manileri, halk oyunlarıyla yaşatır.
Yani gelenek halk için dünle kurulan
bağdır.

nır, ne yapacağımızı bilir.
Büyük Direniş sürecidir. Hapishanede hücreye atılan bir yoldaşımız direnir ve zorla götürülür. Hapishane müdürü gelip der ki "O hücreye kendin
girmeyeceğini tahmin etmiştim zaten." Bunları yaratan kişiler değil,
ideolojidir. Geleneklerdir.
Geleceğe yürümek ancak bu kültürü
yaratmakla mümkündür.

Geleceğe Yürümek
Nedir?
Var olmak, kalıcı olmak demektir! Bu elbette fiziken var olmak değildir. Fiziki varlık değişkendir. Halkımız tam da bunun için "Bugün varız, yarın
yokuz" demiştir. Ancak insanlar
öldüklerinde, örgütler fiziken
yok olduklarında geleceğe hiçbir iz bırakmıyorlarsa, yeni değerlerin yaratılması için maya olmuyorsa, orada yok oluş vardır. Devrimci bir örgüt için, bir devrimci için
varlık göstermek, geleceğe kalmak, yerinin yaratıcısı olmak, değerlere bağlanan insanlar yaratmaktır.
Türkiye devrim tarihinde yüzlerce
örgütün kurulduğunu, yüzlercesinin
yok olduğunu biliriz. Nerededirler? Neden imi timi belirsiz olmuşlardır? Tarihin tozlu sayfalarında yer almaktan ve
bilen için entellektüel bilgi olmanın ötesine geçmeyen bu örgütlerin, halkın
içinde, dilinde, ağıdında, türküsünde var
olamamasının nedeni nedir?
Tarih çok büyük bir öğretmendir.
Bu sorulara verilen cevaplar, yaşamanın nerede karşılığını bulduğunu
göstermektedir. Cevap Kızıldere'dedir,
her şeyin başladığı yerdedir.
"EĞER ORMAN CANLIYSA
AĞAÇ ÖLSE BİLE ÖLÜMSÜZ OLDUĞUNU, ÖLMEDİĞİNİ BİLİR."
Mahir Çayan ve yoldaşları Tokat'ın Kızıldere köyünde kuşatıldıkları 30 Mart 1972'de yarattıkları direniş
destanıyla devrim yolunu aydınlatan birer meşale oldular. Kuşatıldıkları kerpiç evde düşmana karşı direnirken
Mahir, katil sürülerine şöyle sesleniyordu: "Biz buraya dönmeye değil ölmeye geldik!" Canları pahasına dire-

Bedel Ödemeyenler
Gelenek Yaratamaz,
Gelenek Yaratmayanlar
Zafer Kazanamazlar

 Devrim İçin Gelenekler
Yaratmalıyız
Devrimci örgütler için de böyledir.
Gelenek örgütün yarattığı kültürdür.
Bu tarihe adını yazmasıdır. Ve devrimci bir örgüt bu yazıyı kalemle
kağıtla değil direnişle, canla kanla
yazar. En küçüğünden en büyüğüne
kadar yaratılan tüm geleneklerimizde şehitlerimizin kanı vardır, ödedi-

“Ben varsam,
Devrimci Sol vardır”
önümüzü açar. Dostumuz da düşmanımız da bir olay karşısında ne yapacağımızı bilir. Gelenekler bu yanıyla da
"güven" verir. Hiçkimse nerede, ne yapacağını bilmediği birine güvenmez.
Halkımız, dostlarımız bize gözü kapalı güvenir Bir sorun yaşadığında
çözeceğimizi bildiği için bizden yardım
ister.
Bu nedenle bizi umut olarak görür.
Düşman da geleneklerimizle bizi ta-
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neceklerini, asla teslim olmayacaklarını bu sözlerle ortaya koydular. Bu anlamda Kızıldere milat oldu. Orada
düşmanın teslim ol çağrılarına silahlarıyla karşılık veren devrimcilerin bıraktığı mirası Sibel Yalçınlar, Kevser
Mızraklar, Hasan Selim Gönenler
omuzladı. Halka ve devrime inançla yaratılan geleneğe yeni halkalar eklendi.
O günlerde Mahir şöyle diyordu:
"Bir direniş geleneği yaratmalıyız. Bu
direnişte bizim çoğumuz, belki de
hepimiz ölebiliriz. Ama gelecek kuşaklara bir direniş geleneği bırakırız."
Mahir'in bu sözlerinde fiziken yok olmaya rağmen gelecekte söz sahibi
olma iddiası vardır. Tarih doğrulamıştır Mahir'in sözlerini. Kızıldere'nin ardından THKP-C fiziken yok olsa da tarihin akışına yön veren, yarına uzanan
ses olmuştur.
Yaratılan değer Anadolu halkının dilinde türküsünde karşılığını bulmuştur.
"Kızıldere Kızıldere, tarihlere yazıl
dere..." halk türkülerimizin sözlerinden
sadece biridir. Halkın içine kök salan
destan, yeni örgütlülüklerin yaratılmasını da sağlamıştır. Kızıldere'nin
suyunu içen, mayasında pişen devrimciler can bedeli yaratılan geleneklerin sürdürücüsü olmuştur. Baskının,
teslim ol çağrılarının olduğu her yerde sloganlarıyla, marşlarıyla, silahlarıyla direnen devrimciler, bu geleneğin
halkaları olmuştur. Mahirlerin izinden gidenler, onun asıl sürdürücüsü
olanlar, yeni değerler yaratmak için bedel ödemeye hazır olmuştur. 12 Temmuzlar, 16-17 Nisanlar böyle yaratılmıştır.
Bu tarihin yazılmasında Dayı'nın
önderliği çok belirleyici olmuştur. Mahir'in mirasını sahiplenip sürdüren
Dayı, 1984 Ölüm Orucu Direnişi'nde
şöyle demiştir: "Biz siyasi kimlik sahibi insanlar olarak sınıf savaşının bulunduğumuz cephesinde, bu kavganın
sanatını yapmaya çalıştık. Başarabildik mi? Bu sorunun cevabı kavgayı
ilmek ilmek ören düşünce tarzımız
halk kitlelerine ulaşıp ulaşmadığında
bulacağız, direniş sanatının bir gelenek haline gelip gelmemesinde göreceğiz." Dayı'nın öncülüğünde geleneklerimiz halk kitlelerine ulaşmış

'96'lar, Büyük Direnişler, direniş sanatının gelenek haline geldiğini ispatlamıştır. "Mahir'den Dayı'ya Sürüyor Bu Kavga" şiarının somutlandığı
yerde işte burası olmuştur.
Yaratılan geleneklerimizin bazıları şu şekildedir;
-Halka zarar vermeyen eylem anlayışımız,
-Yoldaşlarımızı her koşulda sahiplenme geleneğimiz,
-Gözaltı tavrımız,
-Feda geleneğimiz,
-Düşmanın hiçbir kuşatmasına teslim olmama, direnme geleneğimiz,
-Barikat geleneğimiz,
-Dünya ve Türkiye halklarıyla dayanışma geleneğimiz,
-Birleşik mücadele geleneğimiz,
-Sol içi şiddete karşı olma geleneğimiz...

Gelenek Yaratmak İçin
Ne Gerekir?
Tarihimiz sayısız örneklerle doludur. Ancak onları yarına taşıyacak
olan bizler için geleneklerimize yeni
halkalar eklemek görevdir. Bu yüzden
nasıl yeni gelenekler yaratabileceğimiz
ve herkesin neden gelenek yaratamadığının cevapları kafamızda net olmalıdır. Gelenek yaratmak için;
1-İdeolojik netlik gerekir,
2-Bedel ödeme kararlılığı gerekir,
3-Meşruluk gerekir,
4-Sorun çözmek, "Her işimize bir
değer yaratmak üzerinden bakmak"
gerekir.

İdeolojik Netlik
İdeolojik netlik, "Ben kimim?" sorusuna verilen cevaptır: "Ben devrimciyim. Ülkemde bağımsızlık, demokrasi, sosyalizm mücadelesi yürütüyorum. Devrimi ben yapacağım, benim
örgütüm yapacak. Ben zaferi kazanacak olan insanlık ailesinin ferdiyim. Benim adım UMUT, benim adım DEVRİM" demektir. Bu konuda tarihimiz
en büyük öğretmenimizdir.
Bizden öncekiler neye, nerede, na-

sıl cevap vermiş, ne yapmış bunları bilmek, bilince çıkartmak gerekir. Düşmanın her türlü saldırısının karşısında
direniş sanatını içselleştirmek gerekir.
Önümüzü açacak, yaşadığımız saldırıların cevabı olacak her şey tarihimizde
vardır. Ancak bu her şeyin bize hazır
sunulduğu anlamına gelmemektedir.
Ezberlenecek hiçbir şey yoktur. Tarihimiz, sokakta önümüz polis tarafından
kesildiğinde, bir linç güruhunun ortasında kaldığımızda, kurumumuzu faşistler bastığında, düşman çalışma yürüttüğümüz mahalleye saldırdığında ...
şunları şunları yaparız diye yazan, olması gerekenler külliyatı değildir. Yaşanan tüm örnekleri bugünle kıyaslayarak yolunu bulabilmektir.
İdeolojik netlik, en öz haliyle yolunu
bulabilmek, ne yapacağını bilmektir.
İşte bu kadar basittir, sadedir. Bu
yüzden ideolojik netliğe sahip bir devrimci için kuşatıldığı üste vereceği
karar ölmek ve yaşamak arasında değil, TESLİM OLMAK ya da OLMAMAK arasındadır.
"Umut benim, Devrim benim" diyen biri teslim olabilir mi? Hayır olamaz. Netlik budur. Kim olduğunu bilmektir. Sorulara verdiğimiz cevaplar
açık ve netse, düzen ve devrim arasında
kalın çizgilerimiz varsa, yeni geleneklerin yaratıcısı olabiliriz.

Bedel Ödemek
Varlığını sömürü ve zulümle, infazlarla, katliamlarla, hapishanelerle
sürdüren bir düşmana karşı savaşıyoruz. Faşizm tüm bunları halk üzerinde
korku yaymak, mücadelenin önünü
kesmek için yapıyor. Adaletsiz ve sömürücü düzene karşı yürütülen tüm
mücadeleler, karşılığını daha fazla zulümle alıyor. Örneğin barınma hakkı
için yürüttüğümüz mücadeleyi engellemek için polis-zabıta işbirliğiyle saldırıyor, sesimizi duyurmamızı engellemeye çalışıyorlar. Parasız eğitim isteyen öğrencilere 8,5 yıl hapis cezası
veriliyor. Füze kalkanına karşı çıkıyoruz, vatanımızı sahipleniyoruz diye
"Suç Yeri: Malatya" yazılı iddianameler
hazırlanıyor, yüzlerce insanımız gözaltına alınıyor. Dergi dağıtan Ferhat felç
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bırakılıyor, Engin'i işkenceyle öldürüyorlar, Hasan Selim'i sokak ortasında
infaz ediyorlar. İşte faşizmin yarattığı
tablo budur.
Bizim açımızdan belirleyici olan ise
savaşı sürdürmekteki ısrarımızdır. Evet,
bedel vardır, ödenmektedir. Bu, mücadelenin gerçeğidir. Bu gerçeği görmeyen, anlamayan hiçkimse gelenek
yaratamaz. Çünkü gelenekler can ve
kan pahasına yaratılan değerlerdir.
Direndiğimiz tüm alanlarda, tüm zamanlarda bize "yaşam Kutsaldır, insan
ölsün istemiyoruz" diyenler, "Kaymak tabaka" edebiyatı yapanlar, "dışarıda mücadele etmek; tutsak düşmemek lazım" diyenler, asıl olarak bedel ödememeyi teorileştirdiler. Bu sözlerin sahiplerinin halk nezdinde esamesi
okunmuyor. Oysa şehitlerimiz yarattıkları direnişlerle halkın yüreğinde, bilincinde yer ettiler. Ölen ama yenilmeyen evlatlarını bağrına bastı halkımız. Çocuklarına İdiller'in, Berdanlar'ın,
Şengüller'in adlarını koydular.
Bedel ödemekten kaçanların yok
oluş karşısındaki korkuları da, direniş
geleneğini, bedel ödeme kararlılığını
sürdürenlerin cesareti de tarihseldir. Paris Komünündeki direnişi anlatan bir kitapta şöyle geçmektedir bu: "Eğer komüncü olarak yaşamak olanaksızsa geriye dövüşerek ölmek kalıyordu. Parisli
proleterler eşsiz mücadeleleriyle yaşayıp bu mücadele uğruna saygı uyandıracak kadar özveriyle ölebilmeyi
sanat haline getirmişlerdi. 80 yıl boyunca devrim barikatlarında defalarca çarpışmışlardı. Onların özgürlük
için inatçı mücadelelerini içeren çok değerli efsaneleri kuşaktan kuşağa aktarmıştı. Komüncülerin babaları ve dedeleri ölüme aldırmaksızın anavatan
topraklarını kendi kanlarıyla sulamışlardı. Düşünceleri uğruna ölmeye
hazır olanların gücünü anlatabilmek
mümkün değildir. Onlar yenilgi nedir
bilmezler. Düşünceden ödün verme,
ihanet ve alçaklığın pekçok türü yok
oluş karşısındaki korkudan doğmuştur.
Komüncüler tüm bunlardan uzaktılar."
Yok oluş karşısındaki korkuyla düşüncelerinden ödün verenler, ihanete,
alçaklığa sürüklenenler tarihin çöplü-

ğünü boylamıştır. Spartalılardan Paris
Komüncülerine, Stalingrad direnişçilerinden Büyük Direnişimizin kahramanlarına kadar, tarihi direnenler, bedel ödemekten kaçmayanlar yazmıştır.
Bedel ödemeyenler gelenek yaratamaz, gelenek yaratmayanlar
zafer kazanamazlar.

Meşruluk
Meşruluk, en sade haliyle haklılığına duyulan inançtır. Devrimci için
en zor zamanlarda güç veren, baş eğdirmeyen bir silahtır. Bu silahı kuşanmayanların davranışlarına, kararlarına
yansır.
Reformistlerin bir eylem alanındaki duruşunu, konuşmasını hiç izlediniz
mi? Polis "kaldırımdan yürüyeceksin,
yoldan yürümenize izin vermiyorum"
der. Dostlar alışverişte görsün anlayışıyla kurulan birkaç "Ama"lı, "Fakat"lı cümle kurulur, ama "Hayır,
yoldan yürüyeceğiz" denmez. Taleplerini haykırmak için çıktıkları eylem
alanında polis saldırır ama düşmanı teşhir eden sloganlar atılmaz, fiziki direniş gösterilmez. Kolu bükülen, beli öne
eğilen birkaç kişinin yüzünü kırıştırarak polisin önü sıra gidişini görürüz.
Buralarda kişisel direnişler gösterilse
de örgütsel olarak bir zemini yoktur, değer yaratılmamıştır. Burjuvazi karşısında kaçak dövüşürler. Reformizm gelenek yaratamaz.
Devrimcilerin meşruluğu ise tüm
faaliyetlerimizde, düşüncelerimizde
karşısılığını bulur. Haklı olduğuna,
doğruyu yaptığına inanan bir insanın
karşısında hiçbir gücün tesiri yoktur.
"Kaldırımdan değil, yolun ortasından
yürüyeceğim. Bu yolları benim emeğim
var etti, benim kanım suladı. Bu yol, bu
vatan benim." diyebilmektir.
Meşruluk, düşman saldırdığında
var olan tüm gücüyle slogan atmak, sesini dosta düşmana duyurmaktır. Ben
senin işkencehanelerine ayaklarımla
gelmem diyebilmektir.
Abdi İpekçi Parkı'ndaki oturma
eylemini düşünün. 10 günlük eylem
için gittiğimiz Abdi İpekçi'de defalarca saldırıya uğradık. Ama sözümüzden
dönmedik, orayı terk etmedik. 10 gün-

lüğüne gittiğimiz parkta tam 1231 gün
oturduk. Dünyada bu kadar uzun süren
bir oturma eylemi örneği daha yoktur.
Bu örnekten de anlaşıldığı gibi meşruluk gelenek yaratır, meşruluk değer
yaratır.
İstanbul'da yoksul mahallelerimiz,
demokratik kurumlarımız basılmış,
arkadaşlarımız gözaltına alınmıştır.
Gelen geçenlerin şaşkın bakışları altında İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün
önüne çadır açan Cepheliler "Baskılar
Bizi Yıldıramaz" pankartını yere sermiş oturmuştur. Düşmanın işkence
merkezinin önüne oturarak, yoldaşlarını sahiplenme geleneğine bir halka
daha eklenir.
Ne vardır bu örneklerde? Düşmanın çizdiği sınıra, kurduğu barikata yüklenmek vardır. Meşruluk her durumda,
her koşulda düşmanın saldırılarının karşısında direnme cesaretidir. "Baskı
varsa direniş de var" diyebilmektir.
Meşruluğu kuşanamayanlar düşmanın çizdiği sınırların içinde kalırlar,
barikatı zorlayamazlar, mevzi kazanamaz, gelenek yaratamazlar.

Her İşimize Bir Değer
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Yaratmak Üzerinden
Bakmalıyız
Geleneklerimiz rastlantı sonucu,
anlık kararlarla ortaya çıkmamıştır.
Bir devrimci için yaşamının her anı o
geleneğin halkasıdır. İlmek ilmek,
emek emek örülmektedir. Büyük Direniş'te şehit düşen yoldaşımız Hüseyin Çukurluöz'ün "Her işimize bir
değer yaratmak üzerinden bakmalıyız" sözü bu konudaki yaklaşımımızın
özetidir. Büyük iş-küçük iş demeden
her işimizi sahiplenmek, her sorunu
çözme çabasına girerek, her yaptığımızın en güzelini yapma hedefiyle
yaparak başarabiliriz.
Mücadelemiz yokluklar ve olanaksızlıklar içinde, düşmanın sürekli
saldırıları karşısında sürmektedir. Bir
alanda, birimde yürüttüğümüz örgütlenme faaliyeti türlü engellerle karşılaşır: Komiteyi oturtamayız, dergi satışlarında düzen kuramayız, tutsaklıklar yaşar yalnız kalırız... Bu örnekler
çoğaltılabilir. Bunlar mücadelenin ger-
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çeğidir. Sorunlar, aksamalar, eksiklikler ve
saldırılar hep yaşanmış, yaşanacaktır. Bu sonucu değiştirecek olan bizim savaşı sürdürmekteki kararlılığımızdır. Sorunları
çözdükçe savaş büyüyecek, savaş büyüdükçe sorunlar çözülecektir. Sorunları çözerken
bulduğumuz yol ve yöntemleri artırıp bunları kalıcılaştırdığımız ölçüde, yaptığımız her
işte bir değer yaratmış, bizden sonrakilere bırakmış oluruz.
Yaptığımız en küçük işi bile bu bilinçle
yapmak, değer yaratmaktır. Bir dönem Sabo,
bulunduğu evde oturup sürekli yazı yazmak
zorunda kalır. Sıkılınca yazıları hatalı yazar.
Dayı yazıları eline alıp bakar ve "Bu yazılar
yüzlerce insanın eğitimi için kullanılacak"
der. Altı üstü bir yazı demez Dayı, her işimizin yaratacağı değeri görür, gösterir. Sabo, bir
daha yazıları hatalı yazmaz. 16 Nisan'da
Çiftehavuzlar'da kuşatıldığı evden sosyalizm inancını haykırarak şehit düşen ve gelenek yaratan Sabo'nun yazı yazmaktan insan
örgütlemeye her işinde değer yarattığını bilmeliyiz. Bu yüzden yaratılan direnişler tesadüf değildir. Düşman karşısındaki tutumu, her
işine böyle bakan bir devrimcinin olağan halidir.
Doğru kararlar verebilmenin, gelenekler
yaratabilmenin zafere inanmaktan geçtiğini
şehitlerimizden öğrendik. Zafere inanmayanlar yaptığı işi yarım yamalak, gönülsüz yapar; sonuç alma kararlılığıyla yapmaz. Zafere
inananlar bir pankart yazmaktan bir yazı yazmaya, bir eylem örgütlemekten kuşatma altında direnmeye kadar her görevini, devrimin
sorumluluğunu duyarak, zaferi yakınlaştırmak
için yapar. Nice gelenekler yaratan şehitlerimizin emek verdikleri her insanımızda, çalıştıkları her alanda iz bırakmaları tesadüf değildir. Değer yaratmak, devrimcinin büyük
iddiasını pratiğinde somutlamasıdır. Her işimize değer yaratmak üzerinden bakacağız,
yeni geleneklerin yaratıcısı olacağız.
Sevgili Okurlar,
Geleneklerimizi koruyacağız onlara leke
sürdürmeyeceğiz. Her işimize, her soruna
"ben"in değil, örgütün gözüyle bakacağız.
"Cephe bunu yapar mı?" diyeceğiz. Bileceğiz ki yaptığımız ve yapmadığımız her şey
halk nezdinde örgütümüze mal edilecektir.
Bunun sorumluluğunu taşıyarak, yeni gelenekler yaratmak için kendimizi eğitmeli, donatmalı, Cepheli kimliğine bürünmeliyiz.
Haftaya başka bir konuda görüşmek üzere... Hoşça kalın.

Kendini Geliştirmeyen Düzeni Geliştirir

İNAT DEĞİL, ISRAR...
TA Kİ ZAFERE KADAR!

Halkımız
karşılaştığı her
somut durumun karşısında kendine
göre çözüm yolları bulmuştur. Bu çözüm yollarını kendinden sonraki kuşaklara aktarmak için kısa, özlü sözler söylemiştir. Bunlara atasözleri diyoruz.
Örneğin: "Bir elin nesi var, iki elin sesi var", "Birlikten kuvvet doğar"
gibi... Bunlar birlik olmanın, kollektif iş yapmanın bizi daha başarılı ve yenilmez kılacağını anlatır.
Yine bir başka atasözümüzde; "İnat da bir murattır, inatsız murat olmaz"
der halkımız. Burada bahsedilen inat, halkımızın olmasını istediği, arzuladığı bir şeyde, kararlılıkla ısrar etmesidir.
Cepheli, bir işi yapacağı zaman karşısına çıkan engelleri yok etmek için
inat eder. Bu inat, hedefe kilitlenme ve sonuç alma inadıdır, vazgeçmemektir. Cepheli inadı şöyle ele alır;
2013 1 Mayıs'ında Taksim Meydanı işçi ve emekçilere yasaklandı. Bu
yasak sadece 1 Mayıs'la da sınırlı kalmadı. 1 Mayıs sonrasında yapılmak
istenen demokratik eylemlerin tümüne polis azgınca saldırdı. O alan işçinin,
emekçinin ve Cephelilerin taleplerini dile getirdiği, bu uğurda bedeller ödediği, kanıyla canıyla kazandığı bir alandır. AKP, emperyalizmden aldığı
cüretle bu alanı gasp etmek istedi ve Cephelilerle birlikte işçileri, emekçileri bu alana sokmadı ve sokmayacağını söyledi. Cepheli 1 Mayıs Alanı’nı geri almak için inat etti. Bu inat hedefe kilitlenmek, ısrarcı olmak,
kararlı olmak, yılmamak, taviz vermemek, cüretli olmak demektir. Cepheli bilir ki; inat ettiğinde, elbet bedelini öder ama sonuçta muradına erer.
Şimdi daha fazla ısrar (inat) etmesi gerektiğini çok iyi bilir Cepheli.
Cepheli, belirlediği hedefe ulaşmak, başarmak ve zaferi kazanmak istiyorsa, düşman karşısında geri adım atmadan yolunda devam etmelidir.
Cepheli şunu bilmektedir ki; tarihi her zaman direnenler yapar. Elbette her
inadımızda hedefimize ulaşamayabiliriz. Ama şunu da biliriz ki; inat etmezsek hiç bir zaman hedefimize ulaşmamız mümkün olmaz.
Öyleyse bir karar almışsak, onu sonuçlandırmak için inat etmeliyiz ve
istediğimiz sonuca ulaşmalıyız. Düşman bizim doğru düşünmemizi engellemek, amacımızı yok etmek için her yöntemi denemektedir. Bizi kendimize, ailemize, dostlarımıza, halkımıza yabancılaştırmak için eğitim sistemiyle, kültürüyle , basın yayın organlarıyla... kendi istediği gibi düşünmeye, yaşamaya sevk etmektedir.
Düşman bilir ki; halk düşünürse, yaşadıklarının nedenlerini soracak ve
sorgulayacaktır. Sebebini bulduğunda da "İnat bir murattır" diyerek hesap
soracaktır. Öyleyese "İnat murattır" diyen halkımız da inatla savaşacak, ısrarla yılmayacak, hesap soracak ve nihai hedefe, o güzel günlere ulaşmakta
ısrar edecek ve zaferi kazanacaktır.
Sonuç olarak;
Cepheli Israr edendir.
Cepheli vazgeçmeyendir.
Cepheli bedel ödeyen ve ödetendir.
Cepheli umudunu zaferiyle sonuçlandırandır.
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DÜZEN İÇİNDE KÜRT SORUNUNUN ÇÖZÜMÜ
YOKTUR! ÇÖZÜM KÜRT HALKININ TÜRKİYE
HALKLARI İLE ORTAK MÜCADELESİNDEDİR!
AKP’nin “Akil İnsanlar”ı Erdoğan’a Raporlarını Sundu
Kürt Milliyetçi Hareketin “Birinci Aşama Bitti, İkinci Aşamada
Adım Atma Sırası Devlette” Söylemine Erdoğan’dan Cevap:
1- Anadilde Eğitim:
“Anadille ilgili Anayasada
bir çalışmamız yok. Tek
resmi dil Türkçedir ve
Kürtçeyi zaten seçmeli ders
olarak verdik”
2- Seçim Barajının
Kaldırılması: “Seçim
barajı kaldırılmayacak.
Çok çalışın barajı aşın”
3- Kürdistan'a Karakol
Yapımı Durdurulsun:
“Karakol yapmak
durumundayız. Karakollar
yapılmaya devam edecek”
4- Öcalan'ın Koşulları
İyileştirilsin: “Yeni bir oda
verdik, daha ne yapalım”
4 Nisan 20013'te Türkiye'nin 7
bölgesinde görev yapacak Başbakan
Erdoğan'ın seçtiği 63 kişiden olaşan
Akil İnsanlar Komisyonu ikinci aylık
süresini de doldurup hazırladıkları
raporu 26 Haziran'da Dolmabahçe'deki Çalışma Ofisi'nde Başbakan
Erdoğan'a sundu.
Komisyon "çözüm" için raporda
"Andilde eğitim", "seçim barajının
düşürülmesi", "Kürdistan illerine
yapılan karakol ve barajların durdurulması", "Öcalan'ın tutsaklık
koşullarının düzeltilmesi" gibi talepleri gündeme getirdi.
Bu talepler aynı zamanda Kürt
milliyetçi hareket tarafından "süreç"in
ikinci aşamasında AKP’den “demokratikleşme” çerçevesinde atılması
gereken adımlar olarak gündeme ge-

tirilmektedir.
Kürt milliyetçi hareket 8 Mayıs'ta gerillaları sınır dışına çekmeye başlamıştı. Gelinen aşamada
bu çekilmenin büyük oranda tamamlandığını ve artık sürecin
ikinci aşamasına geçildiğini söyleyen KCK yöneticileri şimdi
adım atma sırasının devlette olduğunu söylüyordu.
Devletin atması gereken adımlar ise Abdullah Öcalan’nın “yol
haritası”nda ve AKP’nin “merdiven stratejisi”nde şöyle belirlenmişti. Müzakereler bunlar üzerinden
yapılacaktı.
1- Vatandaşlık tanımı.
2- Anadilde eğitim.
3- Yerel yönetimlerin güçlendirilmesi.
Bunlar da bahsedilen, “vatandaşlık tanımı” Kürt kimliğini tanıyan
bir tanımlama değildir. Yeni yapılacak
anayasada ne Türk, ne de Kürt kelimelerinin geçmediği bir tanım yapılması istenmektedir.
Öcalan bu tanımı kendini ziyaret
giden BDP heyetine şöyle ifade etmişti: "Özgür iradesiyle kendisini
bu ülkeye bağlı hisseden herkes
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıdır."
Bu tanım esas olarak MHP dışındaki
düzen partileri AKP ve CHP'nin tanımıdır.
Ancak gelinen aşamada yeni bir
anayasa yapılması, bu tanımların
anayasada yer alması da imkansız
hale gelmiştir. Bu koşullarda yeni
bir anayasanın yapılacağına hiç kimse
inanmamaktadır. Kürt milliyetçi hareket ise hala “çözüm” için, yeni bir
anayasa yapılması gerektiğini söylemektedir.
Anadilde eğitim konusu ise; Abdullah Öcalan’a göre sürecin başında
zaten teknik olarak da pratik olarak

da anadilde eğitim mümkün değil.
Bu süreçte anadilde eğitim yapmanın
önündeki engellerin kaldırılması tartışılacak... Öcalan, anadilde eğitimde
ısrarın sürecin önünü tıkayacağını
söylüyor.
Anadilde eğitim Öcalan’ın “yol
haritası”na ya da AKP’nin “merdiven
stratejisi”ne göre, PKK’ye silah bıraktırmanın koşulları arasında yoktu.
Anadilde eğitim silah bırakmanın
koşulları arasında yoksa o zaman siz
neyin pazarlığını yapıyorsunuz?
PKK’nin ikinci aşama, adım atma
sırası AKP’de dediği sürecin ne olduğu belirsizdir.
Yerel yönetimlerin güçlendirilmesi ise; Türkiye, 'Avrupa Konseyi
Yerel Yönetimler Özerklik Sözleşmesi'ne koyduğu şerhi kaldıracak.
Öcalan bunu da BDP heyeti ile yaptığı
görüşmede anayasada "AB Yerel Yönetim Şartnamesi”nin yer alması
halinde sorunun çözüleceğini söylüyordu.
Yani Öcalan’ın Kürt sorununun
çözümünü dayandırdığı yer "AB Yerel Yönetim Şartnamesi”dir. Türkiye’nin AB ilişkilerinin geldiği nokta
ise ortada. Bu iş çoktan bitmiştir.
Gerek Öcalan’nın yol haritasında
gerekse AKP’nin “merdiven stratejisi”nde Kürt sorununun düzen içinde
dahi çözümü yoktur.
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Sürecin birinci aşaması Kürt silahlı direnişinin tasfiyesi, ikinci aşaması ise göstermelik hak kırıntıları
ile Kürt halkının bu tasfiyeye hazırlanması sürecidir.
Ankara’da, Diyarbakır’da, Brüksel’de yapılan konferanslar bunun
konferansıdır.
Öcalan Brüksel’de yapılan konferansa gönderdiği mesajda “herkese
demokratik siyaset hakkı” diyor...

Kürt Milliyetçi Hareket
Oligarşiyle Uzlaşmak
İçin Kürt Halkını
Oyalıyor
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Yukarıda saydık; Öcalan’ın “çözüm” için, gerilla geri çekildikten
sonra ikinci aşamada, AKP iktidarından istedikleri; “Vatandaşlık tanımı, Anadilde eğitim, Yerel yönetimlerin güçlendirilmesi” taleplerinin kabul edilmesi durumunda
da Kürt sorunu çözülmeyecektir.
Çünkü Kürt halkının sorunu bunlar
değildir.
Kaldı ki, AKP bunları dahi kabul
etmiyor.
Başından beri söyledik; bu süreç
ÖCALAN ARACILIĞIYLA KÜRT
SİLAHLI DİRENİŞİNİN TASFİYE
SÜRECİDİR.
Kürt milliyetçi hareket “AKP sürecin önünü tıkıyor, atılması gereken
adımları atmıyor” diyor.
AKP ise “süreçte bir sorun yok,
kendi yolunda ilerliyor” diyor.
“PKK’nin tüm silahlı güçleri sınır
dışına çıkmadan sürecin ikinci aşamasına geçilmeyecek” diyor.
Yaşananlar ve Erdoğan’ın Akil
İnsanlar Komisyonu’na söyledikleri
ise sürecin nasıl gittiğini çok açık
bir şekilde ortaya koyuyor.

AKP, Uzlaşma Değil,
Teslim Olacaksınız”
Diyor!
Faşizmin iktidarı olarak AKP sınıf
tavrı gösteriyor. Faşist bir iktidarın
çıkarlarıyla halkların çıkarları uzlaşmaz. “Onurlu barış”, “demokratikleşme”, “Türkiye’nin yeniden
inşası...” bunların hepsi boş laflardır.
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Kürt Milliyetçi Hareket'in Halk
Ayaklanmasına Yaklaşımı AKP’den Farksızdır!
BDP Muş Milletvekili Sırrı
Sakık: "Hak talepleri şiddetle
baskı ile susturulmamalıdır. Belli
kesimler özellikle bu olayları
barış sürecine karşı bir duruş
olarak sergilediler. Bir tarafta
ellerinde bayraklar, bir taraftan
bu bayrakların bir lince
dönüştürüldüğü, bir taraftan da
sloganlarla süreci sabote etmek
için bir eylemliğe dönüştü. Biz
bunu yanlış bulduğumuzu kamuoyu ile paylaştık. Bazı kesimler sandıkta yenişemedikleri iktidar partisini acaba farklı alanlarda nasıl devirebiliriz anlayışı
içinde oldular. Askerlere davetiye

çıkardılar. Biz Ak Parti ile
çatışırız, kavga ederiz ama bunun
yolu yöntemi sandıkta hesap
görülür. Gezi olayında çok masumane talepleri olan kesimi bunun dışında tutuyorum" diye konuştu.
Sırrı Sakık'ın bu açıklamasının neredeyse benzer kelimelerle Başbakan Erdoğan'ın,
Başabakan Yardımcısı Bülent
Arınç'ın, İçişleri Bakanı Muammer Güler'in, İbtanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu'nun ağzından
çok duyduk.
Sırrı Sakık bu açıklamayı Lice
olayından sonra yaptı.

Oligarşi için “barış”; Kürt halkının
susturulması, direnmemesidir. AKP
ne verirse ona razı olması, hiçbir talepte bulunmamasıdır.
AKP, diz çökeceksiniz diyor. Hiçbir talepte bulunamazsınız, ne dersem
onu yapacaksınız diyor.
Gezi Parkı direnişine katıldığı
için BDP Milletvekili Sırrı Süreyya
Önder İmralı görüşme ekibinin içinden çıkartıldı. Abdullah Öcalan “birdaha böyle olmayacak, kabul edilemez” demişti.
AKP, milletvekillerine bu sorulduğunda “Sırrı Süreyya Önder, devrim yapmakla meşgul. Devrimden
fırsat bulursa gider” diye açıklama
yaptılar. Son yapılan görüşmede ise
Sırrı Süreyya Önder yine İmralı görüşmelerine alınmadı.
Önder’in dışında Aysel Tuğluk,
Gültan Kışanak, Ahmet Türk, Altan
Tan da Başbakan Erdoğan tarafından
bizzat veto edilmişti.
Erdoğan’ın Akil İnsanlar Komisyonu’ndaki sözleri ise AKP’nin düzen
içi çözüm konusunda da tek bir adım
atamayacağının göstergesidir.
AKP, “Akil İnsanlar Komisyonu”
kurarak çizdiği sınırlar çerçevesinde
kendi politikalarının halka anlatılmasını sağlamıştır. Seçtiği “akil in-

sanları” iki ay boyunca kullanıp attı.
Son toplantıdaki küstahça cevapları
bunun göstergesidir. Komisyon’daki
AKP yandaşları dışındaki herkes “çözüm” süreci hakkında “endişelerini”
dile getirmektedir.
Başbakan Erdoğan Komisyon’da
söz alıp konuşanları adeta azarlamıştır.
Anadil diyene “ne anadili, kurs
verdim, daha ne istiyorsunuz” demiştir.
Seçim barajı konusundan tam bir
küstahlıkla, “istikrar için baraj düşmeyecek, çok çalışın barajı aşın”
demiştir.

Erdoğan, ‘Karakol
Yapımı Sürecek’
Dedi ve Medeni
Yıldırım’ın Katliam
Emrini Verdi!
Başbakan Erdoğan polise Taksim’deki halka saldırı emrini kendisinin verdiğini söylemişti.
4 kişi katledildi. 4 kişinin hayati
tehlikesi devam ediyor. 11 kişi gözü nü
kaybetti. Bu rakam daha sonra 12
oldu. 1 kişinin dalağı alındı, 20 kişi
beyin travması geçirdi. 7 bin 832
kişi yaralandı. 60 kişinin durumu
ağır. 4 bin 900 kişi gözaltına alındı.

MÜSLÜMAN HALKIMIZ;

100'ün üzerinde tutuklama, 150 bin
gaz bombası atıldı. TOMA'larla halkın
üzerine 3 bin ton su sıkıldı.
BDP Kürdistan’a yapılan yüksek
güvenlikli karakolların yapımını durdurmak için "Karakolların inşaatı
durdurulsun. Hükümetin yaklaşımında değişiklik olmazsa karakolların yapıldığı bölgelerde demokratik
tepkimizi göstereceğiz" diyerek eylemler başlatmıştı. Bu kapsamda karakol yapılan yerlerde protesto eylemleri yapıyordu.
Erdoğan’ın Akil İnsanlar Komisyonun’da “karakollar yapılmaya
devam decek” açıklamasından iki
gün sonra Lice’de karakol yapımını
protesto eden halkın üzerine askerler
kurşun yağdırdı. Medeni Yıldırım’ı
katletti. İkisi ağır 10 kişiyi yaraladı...
AKP’nin Kürt milliyetçi harekete
dayattığı çözüm budur. Ne çözümü,
ne barışı, ne uzlaşması DİZ ÇÖKECEKSİNİZ diyor.
Diyarbakır Valisi “Lice olayı”nı
“uyuşturucu mafyasına karşı yapılan
operasyonularının sonucu olarak bazı
güçlerin provokasyonu” diye açıkladı.
AKP her zamanki tavrıyla adeta
halkla alay ediyor. Ben istediğimi
yaparım diyor. Protesto eylemine
provokasyon diyor ve katlediyor.

BDP, AKP’ye “Adım At”
Diyor, AKP Gaz ve
Mermi Sıkıyor
Lice’de Medeni Yıldırım’ın katledilip ikisi ağır 10 kişinin yaralan-

BDP OYLARIYLA CEMİL

masının ardından Kürt milliyetçi
ÇİÇEK İKİCİ KEZ
hareket “sürecin kesintiye uğratılmamasından, provokasyon- MECLİS BAŞKANI OLDU!
lara izin vermemekten” bahse2 Haziran’da meclis başkanlığı
diyor.
seçimi yapıldı. TBMM Başkanı CeOrtada karakol inşaatını pro- mih Çiçek ikinci kez TBMM’ye artesto eden 1 ölü 10 yaralı var. day oldu. Ancak AKP milletvekiAKP, provokasyon diyor, uyuşlerinden 40’ı Çiçek’e oy vermedi.
turu mafyasının işi diyor ve katÇiçek’in Meclis Başkanlığına seçilliamın üstünü kapatmaya çalışıyor. Kürt milliyetçi harekete mesi için imdadına BDP milletveksüreci bozarsan katlederim diyor. illeri yetişti. Kendi partisinden 40
BDP de “süreci bozmamak” milletvekilinin oyunu alamayan
için kimin emir verip kimin kat- Çiçek BDP’nin oylarıyla Meclis Başlettiği çok açıkken muğlak ifa- kanlığına yeniden seçildi.
delerle provokasyona gelmemekten bahsediyor. “Provokasizin vermez.
yona gelmemek” için katledilen Me3- AKP, halka karşı tam bir savaş
deni Yıldırım’ın cenazesini kitlesel
yürütürken “çözüm süreci” adı altında
bir tören düzenlemektir.
Kürt milliyetçi hareketi politikalarına
BDP hala AKP’ye “adım at” diyedekledi. Ülkenin dört bir yanında
yor. Adım atması için “adım at” miAKP’nin faşizmine karşı halk ayaktingleri düzenliyor.
lanırken Kürt milliyetçi hareket bunun
Diyarbakır’da düzenledikleri ilk
“çözüm sürecini engellemeye dönük
“adım at” mitingine polis gaz bombir hareket” olduğunu söyleyerek
balarıyla saldırdı. Miting de yaptırKürt halkının meydanlara çıkmasını
mayacağım diyor.
engellemeye çalıştı.
AKP nasıl faşist iktidarını des4- AKP’nin iktidarda kalabilmek
teklemeyen halkın her kesimine saliçin faşist terörünü daha da tırmandırıyorsa Kürt milliyetçi harekete de
dırmaktan başka politikası yoktur.
saldırıyor. Ya faşist politikalarımı
Ki, yaptığı budur...
desteklersin ya da Kürdistan’da da
5- “Çözüm süreci” konusunda
miting dahi yaptırmam diyor.
Kürt milliyetçi hareket ya AKP’nin
her dediğine boyun eğecek, ya da
Sonuç olarak;
Türkiye halklarıyla birlikte faşizme
1- Faşizmin iktidarından demokkarşı direnecek. Kürt sorununun dürasi beklenmez.
zen içinde de çözümü yoktur.
2- AKP iktidarının yönetememe
6- Kürt milliyetçi hareket AKP
krizi AKP’ye göstermelik de olsa
faşizmine koltuk değnekliği yapmak“demokratikleşme” adımları atmasına
tan vazgeçmelidir.

Sayı: 372

Yürüyüş
7 Temmuz
2013

Çeteler Halka Hesap Verecek
28 Haziran günü Armutlu Mahallesi’nde 27 Haziran
gecesi mahalle halkından bir kişinin arabasını yakıp
tehdit etmiş, daha sonrasında da polis işbirliğiyle halka saldırılarını sürdürmüştür. Saldırılara karşı
Armutlu Halk Cephesi, 28
Haziran günü, Halk Cephesi pankartı arkasında
"Çeteler Halka Hesap Verecek" sloganıyla yürüyüş
gerçekleştirdi.

Cemevi önünden, “Halkız Haklıyız Kazanacağız!”, “Armutlu Bizimdir Bizim Kalacak!" sloganları ile yürüyüşe
geçen kitle, Köyiçi’ne kadar
sloganlar ve alkışlarla yürüdü.
Meydanda Halk Cephesi adına
bir basın açıklaması okundu.
Çetelerle mücadelenin hiçbir
zaman bitmeyeceği vurgulanan açıklamada, çete-polis işbirliği teşhir edildi, çetelere
“Armutlu Halkını Teslim Alamayacaksınız!” denildi.

YALAN VE İFTİRACI AKP’Yİ LANETLEYİN!
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KÜRT MİLLİYETÇİ
HAREKETİN
TASFİYESİNDE
‘YENİ DÖNEM’
VE SOL’UN TAVRI

Sayı: 372

Yürüyüş
7 Temmuz
2013
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2013’ün başından beri yalancı bir
“bahar” havası estirildi. Newroz’da
Diyarbakır’da okunan Öcalan’ın “çağrısı” ile güçlendirilen bahar havası, 8
Mayıs’ta gerillanın geri çekilmeye
başlaması ve 14 Mayıs’ta ilk grubun
geri çekilmesiyle daha da güçlendirildi.
Gerillanın silah bırakmasının, tasfiyesinin ileri bir adımı olan geri çekilmenin başlamasıyla, Amerikan projesinden başka bir şey olmayan İmralı
süreci, “yeni bir döneme-aşamaya”
girmiş oldu. Yeni dönemin kazananı,
galibi hiç kuşkusuz ABD’dir. Amerikan projesinin merkezinde (Orta Doğu
politikalarının da gereği olarak) Kürt
milliyetçi harekete silah bıraktırmak
yer almaktadır.
Gerek bu yönde olmasına rağmen,
sanki kazanan ve kazanacak olan Kürt
halkı başta olmak üzere tüm halklarmış
gibi bir algı yaratılmak istenmektedir.
Buna da en başta Kürt milliyetçileri
ve onları sorgusuz sualsiz desteklemeyi
görev edinen Halkların Demokratik
Kongresi (HDK) bileşenleri yapmaktadır. Yalancı “bahar”a güç katanlar,
ne yazık ki bunlarla sınırlı değildir.
ÖDP gibi “kaygı ve kuşkularımız
var” diyenler de dahil, solun geniş
bir kesimi “her şeye rağmen desteklenmelidir” de birleşmektedirler.
Yaşananların ve yaşanacakların
sadece PKK’nin tasfiyesi olmadığını,
aynı zamanda Kürt halkının gerçek
kurtuluşunun, yani silahlı mücadelenin umut olmaktan çıkarılması
olduğunu söyleyen devrimci harekete
ve sola çeşitli suçlamalar yöneltilmektedir. Bunların başında da “Kürt
halkının yanında yer almak”, “çözüm süreci-barışı sabote etmek”
vb. gelmektedir. Öyle ki AKP ve tüm
karşı devrim cephesinin tekrarladığı
gibi “kinden beslenmektir”, “daha
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Barış, Kardeşlik, Çözüm
Süreci, Demokratikleşme
Yalanları ve Yok Edilmek İstenen
Kürt Halkının Gelecek Umudu...

fazla kan akmasını istemektir”e vardırabilmektedirler. Kısacası, istenen Kürt milliyetçi harekete biat edilmesidir.
“Yeni dönem”, solda belirtildiği
gibi, ne Kürt sorununun “çözüm süreci”dir, ne halklara “barış” getirecektir, ne Kürt halkının “özgürleşmesini” sağlayacaktır, ne de Türkiye’yi demokratikleştirecektir. Tam
tersine emperyalizmi ve işbirlikçilerini
güçlendirecek, bölge ve ülkemiz halklarına daha pervasızca saldırmasının,
sömürmesinin yolu açılmış olacaktır.
Kısacası, kaybedenler başta Kürt halkı
olmak üzere, tüm halklar olacaktır.
Yaşananlar ve bundan sonra yaşanacaklar kimse için sır değildir. Kendini
devrimci, sosyalist, ML, komünist vb.
olarak tanımlayan tüm örgüt, çevre
ve kişilere düşen görevler de açıktır:
Halklarımıza Kürt sorunu dahil tüm
sorunlarının sadece ve sadece devrimle
çözülebileceğini anlatmak, kavratmaktır. Halklarımızın aldatılmasının önüne
geçebilmek için örgütlenmek, mücadeleyi her alanda yükseltmektir. Emperyalizmin ve oligarşinin politikalarını,
beklentilerini, boşa çıkarmanın başka
bir yolu yoktur. Ancak solun bugüne
kadar söyledikleri ve pratiği ile bu
görevini yerine getirmesi pek mümkün
görünmemektedir. Daha da ötesi, pek
çoğu, Kürt milliyetçi hareketin tasfiyesi
ile birlikte daha da sağa kayma potansiyeli taşımaktadır.

Devrim İddiasından
Uzaklaşan Sol, Kürt Ulusal
Sorunun Çözümündeki
İddia ve Sorumluluğundan
da Uzaklaşmıştır...
Emperyalizm çağında ulusal sorunun çözülebilmesinin ancak ve ancak
devrimle mümkün olabileceği, kendine
sosyalistim, devrimciyim diyen herkesin bildiği (ve bilmesi gereken) bir

ML tespittir. Tarihsel deneyimler de
Lenin’in ve Stalin’in bu konudaki
tespitlerini doğrulamıştır. “Uluslar hapishanesi” olarak tanımlanan Çarlık
Rusyası’nda ulusların, azınlıkların
nasıl özgürleştirildikleri, ulusal gelişimlerini tamamlamaları için nelerin
yapıldığı yakın tarihimizin örnekleridir.
Kapitalizmin ise halkları, nasıl düşmanlaştırdığını, bağımsızlıklarını nasıl
yok ettiğini 1989 yılı sonrası yaşanan
karşı devrimlerle (Sovyetler Birliği
ve Yugoslavya en çarpıcı örneklerdir)
birlikte bir kez daha görülmüştür.
Gerçekler bu yönde olmasına rağmen, başta reformist sol olmak üzere
Türkiye solunun neredeyse tamamı
ulusal sorunu, Kürt milliyetçi harekete
bırakmış, terk etmiştir. Bugün ise, bu
durum çok daha somut, çarpıcı bir hal
almıştır. Öyle ki, “silah bıraktırmak”ta
ifadesini bulan “İmralı süreci”nin,
emperyalizmin projesi olduğunu kabul
edenler de dahil, kapitalizm koşullarında
gerçek çözümün olamayacağını belirterek (en gözü kara EMEP, “yarım
çözüm” diyerek), karşı-devrim cephesinin tanımlamasıyla “çözüm süreci”ni desteklemekte, alkışlamaktadırlar. Bunun “çözüm” olmadığını,
tam tersine emperyalizmi ve oligarşiyi
güçlendireceğini, Kürt halkının umutlarının yok edilmesini getireceğini söyleyenlere ise saldırmakta, aşağılamakta,
hakaret etmektedirler.
Türkiye solunun bu noktaya nasıl
geldiği bilinmez değildir. Bugünün
reformist-parlamenterist solunu oluşturan ÖDP, EMEP, SDP… 12 Eylül
öncesinin silahlı mücadeleyi ve devrimi savunan en kitlesel örgütler arasındaydılar. Cunta koşullarında bedel
ödemedikleri, mücadeleyi tatil ettikleri
için ideolojik yenilgi yaşamışlardır.
1989’da yaşanan karşı-devrimler ise
parlamenterizm kulvarına girmelerini
hızlandırmıştır. Gün geçtikçe devrim
iddiasından uzaklaşmışlar, reformizmin
bataklığına gömülmüşlerdir.

MÜSLÜMAN HALKIMIZ;

1990’lı yıllarda emperyalizmin
başlattığı ve Latin Amerika’da “başarılı” sonuçlar aldığı silah bıraktırma,
gerilla mücadelesinin tasfiyesi, 2000’li
yılların başında yeni bir saldırıda ifadesini bulmuştur. Ülkemizde bunun
adı, tecrit-izolasyonla teslim almak
olmuştur.
Kürt milliyetçi hareketin bir diğer
“gözü kara” destekçisi olan ESP, işte
bu sürecin ürünüdür. 2000’li yılların
başından bugüne yaşanan çok yönlü
saldırıda, hem gerekli bedelleri ödemekten kaçan, hem de ideolojik sağlamlığını koruyamayan pek çok örgüt,
kendilerini tasfiye saldırısından koruyamamışlardır. Kimileri bölünüp parçalanmış (TİKB, MLSPB gibi), kimileri
de silahlı mücadeleyi savunduğunu
iddia etse bile tek kurşun sıkmamıştır.
ESP ise keskin söylemlerine rağmen
içlerinde taşıyıp büyüttükleri reformist
özü, legalleşme ile dışa vurmuştur.
Silahlı mücadele verdiğini savunan
TKP/ML ve MKP ise gelinen aşamada
klasik anlayışlarında ısrarcı ve feda
savaşçılığının zorunluluğunu kavrayamadıklarından her yönüyle geriye
düşüş yaşamaktadırlar.
12 Eylül’den bugüne kabaca böylesi bir süreç yaşayan Türkiye solu,
devrim iddiasından ve hedefinden
uzaklaşmıştır. Adeta kendini mücadeleden soyutlamıştır. Bu gerçekliği,
Kürt halkının ulusal talepli mücadelesi
karşısında da politika geliştirememesini getirmiştir. Kürt milliyetçi hareketin 1984 sonrası geliştirdiği silahlı
mücadele, Kürt halkında ulusal bilincin gelişimi yanında, örgütlü bir
güç haline gelmesini de sağlamıştır.
Türkiye solu, bu nesnellik karşısında
ulusal sorunda üstlenmesi gereken
sorumluluktan giderek daha fazla kaçar hale gelmiştir. Bu durum oportünist
ve reformist solun Kürt halkını mücadelesini Kürt milliyetçi harekete
terk etmesiyle sonuçlanmıştır. Bugün
geldikleri yer, “destekçilik” konumlarını benimsedikleri ölçüde de ideolojik mücadele sürdürmeyi de unutmuştur. Kürt milliyetçilerinin her söylediğini ve yaptığını, savunur hale
gelmişlerdir. Öyle ki, halka zarar
veren eylemler ve “Sol içi şiddet”
dahil her konuda Kürt milliyetçilerini

eleştiren devrimci örgütlere saldırmayı
da görev edinmişlerdir.
Vurguladığımız gibi, bugün yaşananlar açıktır: Kürt halkının tek kurtuluş umudu silahlı mücadele tasfiye
edilmektedir. Oligarşi “silahları bırakın” çağrısı yapmıştır. Kürt milliyetçi hareket, “Düzen içinde yer açın,
kimi kırıntı haklar verin yeter” cevabını
vermiştir. 8 Mayıs itibariyle gerilla
K. Irak’a çekilmektedir.
Oportünist ve reformist sol, ‘silahlı
çözüm yolu tıkanmıştır, doğrusu da
barışçıl, demokratik çözümdür’, diyerek tasfiyeye destek vermektedir.
Bu tavırlarıyla emperyalizmi ve oligarşiyi güçlendirmektedirler. Üstelik
devrimci harekete ve Kürt milliyetçi
hareketin tasfiyesine şu veya bu nedenle ve şu veya bu ölçüde karşı çıkanlara, “Kürt halkının yanında olun”
demektedirler. “Kürt halkının yanında olmak, ulusal taleplerinin karşılanmasının zeminini yaratacak devrimdir” diyenleri ise, eleştiri adı altında aşağılamakta, karalamaktadırlar.

HDK: Kürt Milliyetçi
Hareketin Tasfiyesi Dahil
Tüm Politikalarına Tam
Destek…
Halkların Demokratik Kongresi
(HDK) ve seçim ittifakı için oluşturulan “çatı partisi” Halkların Demokratik Partisi (HDP), Kürt milliyetçilerinin tüm politikalarını kayıtsız
şartsız destekleyen legal parti, çevre
ve kişilerin bir araya gelmeleriyle
oluşturulmuştur. HDK içerisinde yeralanlardan öne çıkanlar, ESP, EMEP
ve SDP’dir. Diğerlerinin ne niteliği,
ne de niceliği söz konusudur. Bir
araya gelmelerinin nedeni ise, politikasızlıkları ve güçsüzlükleridir.
Asıl belirleyici olan BDP’dir.
2011 yılı başında “Barış için eşitlik,
çözüm için müzakere” kampanyası
başlatan HDK, İmralı’da sürdürülen
“A. Öcalan-MİT görüşmeleri”nden
çıkan sonuçlarından en hararetli savunucuları olmuşlardır. Her biri düzeniçileşen, devrim, iktidar hedefinden
tamamen uzaklaşan ve silahlı mücadeleye düşmanlaşanların bir araya gel-

meleriyle oluşturulduğu için, PKK’nin
“silah bırakma” kararıyla, özünde bu
yanıyla isteklerine ve hedeflerine de
ulaşmış oldular. Böylece reformların
önünün açılacağı, seçim yarışında oy
yüzdelerini çoğaltabilecekleri beklentisi
içerisindedirler. Bu nedenledir ki, 21
Mart’ta Diyarbakır’da ilan edilen, özünün silah bırakmanın-tasfiyenin oluşturduğu A. Öcalan’ın çağrısı ile ilgili
şu kararı almışlardır.
“HDK, 2013 Newroz’unda A. Öcalan’ın çağrısıyla Kürt Özgürlük Hareketi’nin eşitlik ve özgürlük mücadelesini silahlar olmadan sürdürmenin
benimsenmesinin Türkiye’yi barış,
çözüm ve demokrasi yürüyüşünde
yeni bir evrenin başlangıcına ulaştığını
saptıyor.”
“HDK, doğmakta olan barış iklimini, tüm bileşenleriyle birlikte ilerletmek, Türkiye’nin batısına taşımakta
kararlıdır.” (…)
“Türkiye’yi yönetenlerin barış,
demokratikleşme ve özgürlüklerin genişletilmesi taleplerini bastırmayı
meşrulaştırmak için silahlı çatışma
bahanesini ellerinden alacak karşıtlarını da silahsızlandırır.” (24 Nisan
2013’te alınan HDK Genel Meclisi
Sonuç Bildirgesi’nden.)
Söylenenler gayet açıktır. HDK
bileşenlerine göre halkların devrimiktidar mücadelesi meşru değildir.
Halkların silaha sarılması, karşı-devrimin katletmesinin, zorun her türünü
uygulamasını haklı görmektedirler.
Ve faşizmle yönetilen Türkiye’nin
bundan böyle demokratikleşeceğini,
burjuva demokrasisi olma yoluna gireceğini iddia etmektedirler.
Devlet ve faşizm gerçeğinden tamamen uzaklaşan HDK bileşenleri,
PKK’nin silah bırakıp düzene dönmesiyle demokratikleşmenin önünde engel olmaktan çıkacağını da
ilan etmişlerdir. Silahlı mücadeleyi
“suçlu” ilan eden, bu anlayış sahipleri,
12 Eylül cuntası yıllarında Metris’te
teslimiyetin simgesi tektip elbise giymelerini de “cuntanın saldırı silahını
elinden almak, silahsızlandırmak”
olarak teorileştirmişlerdi. Teslimiyetlerine buldukları kılıfın gerçekçi olmadığı ise hem cuntacıların “yeni”
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gerekçeler bulmasıyla, hem de kendilerinin ideolojik savrulmalarıyla,
çürümeleriyle dışa vurmuştu.
HDK bileşenlerinden ESP,
HDK’ya “yeni dönem”de yüklediği
misyonu şu şekilde ortaya koymaktadır: “HDK, Kürt ulusal demokratik
hareketi ile devrimci hareketlerin ittifak içinde olduğu cephesel bir mücadele aracıdır. Bu nedenle HDK için
bu yeni dönemin en önemli unsuru,
Kürt ulusal demokratik hareketinin
barışçı kitle hareketi geliştirmenin
yol açacağı en önemli sonuç. Tüm
emekçileri ve işçi sınıfı hareketinin,
demokratik hareketin hitap ettiği kitle
üzerinde şovenist etkiyi çözme imkanı
sunmasıdır. Bu imkanı, geçmiş süreçte
şovenizmin demokratik ve sosyalist
hareketin gelişmesini ne derecede
boğduğu, dikkate alınırsa, asla küçümsenmemeli, hakkıyla desteklenmelidir.” (Atılım, 29 Mart 2013, Sayı:
57 Ziya Ulusoy, Süreç ve HDK’nın
Rolü, Syf:4)
ESP’liler, Kürt milliyetçilerinin
silah bırakmasını, kendileri ve tüm
parlamenteristler için “yeni olanaklar” sunacağını düşünmektedirler.
Bunu da, şovenizmin törpüleneceğine,
son bulacağına dayandırmaktadırlar.
Ancak yanılmaktadırlar. Çünkü, burjuva partilerinin de, Kürt milliyetçilerinin de (BDP’nin de) kitlelerden
oy avcılığı için kullanabilecekleri en
önemli araç yine milliyetçilik olacaktır.
“Silahlar susacak, her şey güzel
olacak”, “analar ağlamasın”, “savaşın kazananı, barışın kaybedeni
olmaz”… vb. sloganlaştırılan söylemler halkları aldatmak için uydurulmuş koca bir yalandır. “Silahların
susması”, tam da R.T. Erdoğan’ın
Güler Sabancı’nın ve sonrasında aynı
koroya katılan M. Barzani’nin söylediği gibi ağaları, feodal beyleri ve
burjuvaziyi “uçurmaya” yarayacaktır.
HDK, seçimlik “çatı partisi” tartışmaları döneminde “solda birliğin
yeni modeli” olarak sunulmuş, ve
amacını da, “Türkiye’nin demokratikleştirilmesi” olarak açıklamıştı.
Ancak bugüne kadarki bir buçuk yıllık
pratiğinde, HDK bileşenlerinin de
(özellikle BDP’nin) belirttiği gibi hiçbir

işlevi olmamıştır. Şimdi Kürt milliyetçi
hareketin silah bırakmasıyla yeni bir
“fırsat” oluşacağını düşünmektedirler.
ESP’li Ziya Ulusu şu hedefi koruyor:
“(…) bu mücadele (demokratik mücadele-bn) geçmiş bir buçuk yıllık pratiğindeki etkisizliklerin moral zayıflığına
izin vermeyen bir pratik sergilemeli,
özgüveni geliştirmelidir.”
HDK’nın en öne çıkan (politika
belirleyen, nitel ve nicel güç BDP’dir)
bileşenlerinden ESP, kendisi ve HDK
için “yeni fırsatlar” doğacağını düşünmektedir. Bunu başında da, Kürt,
Türk ve diğer milliyetlerden halklarımızı “barış” vb. söylemleriyle oy
avcılığında aldatmak gelecektir. Diğer
ve en temel yanı da Kürt milliyetçi
hareketi en fazla destekleyen–biat
eden olma ve milletvekilliği kontenjanında kendilerine de yer verilmesidir.
CHP’yi de “barış güçleri arasına
katılmaya” davet eden HDK’nın halklarımızın kurtuluş mücadelesine olumluluk anlamında katabileceği bir şey
yoktur olmayacaktır. Zira her biri,
Kürt milliyetçi hareketin tasfiyesini
dolayısıyla Kürt halkının silahlı kurtuluş umudunun yok edilmesini savunmaktadırlar. Şimdi HDK bileşenlerinden (BDP dışında) öne çıkanların
“barış süreci-silah bırakma” Kürt milliyetçi hareketin tasfiyesi konusuna
nasıl baktığına değinelim…

ESP: Kürt Milliyetçi
Hareket Ne Yapıyorsa
Doğrudur Devrimcilerin
Görevi “Süreci” Desteklemektir Desteklemeyen
“Korkuluk”tur, Sosyal
Şovendir…
Kürt milliyetçi hareketi sorgusuzsualsiz destekleyenlerden biri de Ezilenlerin Sosyalist Partisi’dir (ESP).
Kendi gündemleri olmadığı için, pratiklerini de yayın politikalarını da
Kürt milliyetçi hareketin gündemi
belirlemektedir. Tabi ki, Kürt milliyetçi
hareketin politikalarını eleştirenlere
karşı da milliyetçi hareketi savunmayı
görev edinmiştir. “İmralı süreci” ile
ilgili gelişmelerde de bu durum değişmemiştir. Her zamanki gibi, “Kürt

milliyetçi harekete, ne yapmışsa doğrudur, devrimcilerin görevi desteklemektir” anlayışıyla hareket etmişlerdir.
Etmeyi de sürdürmektedirler.
“Kürtler Özgürlük İstiyor. İki kere
iki dört! Toplumsal realite bu kadar
somutlanmış bulunuyor. Politik denklem bu kadar açık ve net. (…)” diyor
Atılımcılar. (Bkz. Sayı: 53. Mart
2013, Başyazı)
ESP’ye göre ABD, AB ve Türkiye’nin İmha –Tasfiye Politikası Boşa
çıkarılmıştır: “Türk burjuva devleti,
ABD ve AB emperyalistleriyle, Kürt
ulusal hareketi (silahlı, silahsız) tasfiye etme, imha etme politikasında
anlaşmış, gerekli tüm desteği almış
olmasına rağmen Kürt ulusal demokratik hareketi bu saldırıyı her alanda
boşa çıkardı. Silahlı alanda güçlü
hamleler yaparak faşist-sömürgeci
rejimi sarsmayı başardı.
Kürt ulusal demokratik hareketini
“barış ve çözüm istemine”, “savaş
ve imha” etme politikasıyla cevap
verenler, bir yıl sonra ortaya çıkan
tabloya ve gelişmelerin yönüne bakarak tekrardan çözüm masasına dönmek zorunda kaldılar.” (Atılım, Sayı:
58, 5 Nisan 2013, Tahir Laçin)
Görüldüğü gibi, Kürt milliyetçi
hareketin askeri zafer kazandığını ve
bu zaferin siyasi zaferi de getirdiğini
iddia etmektedirler. Oysa gerçekler
bu yönde değildir. Kürt milliyetçi hareket, “bağımsızlık” hedefinden vazgeçerek zaten ideolojik yenilgisini
en derin haliyle yaşamıştır. Hedeflerini
küçülterek, yenilgilerini daha da derinleştirmişlerdir. Bugün geldikleri
yer, “AB normları”dır. “Yerel yönetimler şartı”dır. Siyasi yenilginin de
kırıntılar karşılığı silah bırakmanın
masaya getirilmesiyle yaşamışlardır.
Şimdi yaşanacak olan askeri güçlerin
tasfiyesi, ya da emperyalizmin hizmetinde kullanılmasıdır. Zaten
ABD’nin oligarşi ve Kürt milliyetçi
harekete dayattığı da, PKK’nin silah
bırakmasıdır. Silahlı kurtuluşun Kürt
halkının (ve genelde dünya halklarının)
umudu olmaktan çıkarılmasıdır. Bu
yanıyla da kazanan emperyalizm ve
Türkiye olmuştur.
Bu gerçeklerden hareketle işbirlikçi

MÜSLÜMAN HALKIMIZ;

tekelci burjuvazinin öncülerinden Sabancı Holding’in patronu Güler Sabancı ve R.T. Erdoğan, ESP’nin
ve tüm HDK bileşenlerini ağızlarından düşürmedikleri “barış”ın
Türkiye’yi “uçuracağı”nı söylemeye de devam ediyorlar.
ESP’nin de ağzından düşürmediği “barış”ın emperyalizmin
bölge politikalarına güç katacağı
da açıktır. ESP, bu yöndeki iddia
ve beklentilere şu sözlerle karşı
çıkıyor:
“Bu “tasfiye ve imha” politikası, Kürt ulusal direniş ve ulusal
güçleri tarafından boşa çıkarıldı,
keza bölgedeki gelişmeler Kürdistan’ın diğer parçalarındaki yeni
fırsatlar, olanaklar da yarattı. (…
) olanakları ve fırsatları büyüttü.
AKP ve devletini müzakere, anlaşma ve müzakere masasına döndüren bu gelişmeler oldu. (…)
(Atılım. Sayı: 58, 5 Nisan 2014,
Tahir Laçin)
Bunun böyle olduğunu “her
dürüst göz görür” diye de ekliyorlar. Tabi ki doğru söylemiyorlar. “R. T. Erdoğan ve devletinin” hedefi açıktır, bunu da
“terör sorununu çözersek, biz
çözeriz, Türkiye sıçrar.” Sözleriyle ifade etmiştir.
“Yeni fırsatlar, olanaklar” tanımlaması Kürt milliyetçilerine
aittir. Bununla Suriye’de
PYD’nin durumu, emperyalizmin
İran’a yönelik politikalarında
kendilerine ihtiyaç duyulmasını
anlatmaktadırlar. ESP’de Kürt
milliyetçilerinin bu yöndeki düşünce ve politikalarını savunduğunu, desteklediğini, Kürt milliyetçilerinin tanımlamalarını
kullanarak belirtmektedir. Kısacası, yine kendilerine ait bir şey
yoktur. Ancak bu “fırsat ve olanaklar”ın başta Kürt halkı olmak
üzere, bölge halklarına katacağı
hiçbir olumluluk olmayacaktır.
Tam tersine zarar verecektir. Zira
Irak’ta, Suriye’de yaşananlar da
ABD’nin BOP’nin ürünüdür.

Sürecek

Hayatın
Öğrettikleri

YALNIZ
DEĞİLİZ

Güzel bir ilkbahar akşamında, aniden bastıran yağmurun telaşıyla ayrıldım arkadaştan. Randevum sona ermişti. Şimdi
bulunduğum semti terketmem ve çok
da gecikmeden kalacağım eve gitmem
gerekiyordu.
Adımlarımıza hasretli kavgamızın
şehri, açmıştı sokaklarını sonuna kadar.
Güneşli bir şekilde yol almamız için
uğraşıyordu o da. Otobüsü uzaktan görünce çevremi, gelip geçen araçları gözlerimle taradım. Her şey olağan akışındaydı. Otobüsün açılan ön kapısına atladım. Araç kalabalık değildi, geçip arka
sıralara otordum. Yağmur camı inatla
dövüyor, ben de gözlerimi ön kapıdan
ayırmıyordum.
Yedi durak sonra indim otobüsten.
Tenha bir durak seçmiştim, daha rahat
kontrol edebilmek için. Caddenin karşısına geçip ara sokaklara girdim. Henüz
varacağım semte gelmemiştim. Daha
da yolum vardı. Birkaç otobüs değiştirmem daha sağlıklı olacaktı. Hangi istikamete doğru gitmem gerektiğini netleştirdikten sonra bir başka otobüse bindim. Bu otobüs çok daha kalabalıktı.
Yoksul bir semte doğru yol almaktaydık.
Günde 16 saat çalıştıktan sonra bir de
iki saat trafikte kalan bu yorgun, emekçi
yüzler, biran önce evlerine varmak, belki
de yemek bile yemeden uyumak istiyorlardı.
Orta kapının demirlerine yaslanmıştım. Ön kapıdan binenleri rahat görebileceğim bir yerdi burası. Merkezi bir
durakta biriken kalabalık bir arada doluştu
araca. Uzun bir süre devam eden akbil
seslerinin ardından otobüs harekete geçti.
Ön sıralardan bir kadın inince boşalan
yere oturdum ben de. Otobüs ilerledikçe
insanlar çoğalıyor, ara sokaklara dağılıp
gözden kayboluyorlardı. Gideceğim eve
henüz birkaç durak vardı. İnip yürümek
kuraldı. Gelecek durakta inmek için hazırlandım. Ancak daha durağa varmadan
elinde 10 kiloluk yağ tenekeleri bulunan
yaşlıca bir amca "Yüküm ağır evladım,
burada açabilecek misin kapıyı" deyince
şoför aniden durdu. Fırsat bu fırsat deyip
ben de kalktım yerimden. Ancak benimle
birlikte uzun boylu bir adam da orta ka-

pıya yöneldi. Yağ tenekelerini indirmeye
çalışan amcanın yolu açmasını beklerken
bu uzun boylu adamın gözlerindeki tedirginliği, inip inmeyeceğimden emin
olmak istercesine fırlattığı bakışı yakalamıştım. Yüz yabancı ama bakışlar tanıdıktı. Benim için ilkti belki onlar,
ancak benden evvelkilerin binlerce kez
karşılaştığı bakışlardı.
Tedirginliği yüzünden benden daha
hızlı kapıya dayanan bu adam dezavantajlı bir pozisyondaydı. Basamakları
benden önce inmek durumunda kaldı.
Ben de gideceğim istikamete doğru yolumu değiştirdim. Biraz yürüdükten
sonra ani bir hareketle caddenin karşısındaki markete yöneldim. Trafiği kontrol
etmek ister gibi kafamı çevrince az önce
farklı bir istikamete giden uzun boylu
adamın arkamda olduğunu gördüm. O
da telaşla yüzünü duvara dönmüş, cep
telefonuyla konuşuyormuş numarası yapıyordu.
Takibi netleştirmiştim o yüzden de
telaşlandım. Çok iyi bilmediğim bir
semtti burası ve sokaklar karanlık ve
ıssızdı. Eve de gidemezdim artık şimdi
ne yapacaktım? Kafama üşüşen binlerce
düşüncenin arasından birisini seçip aldım.
Bir film izlemiştim. Filmde köle olarak
satılmak üzere kabilelerinden kaçırılan
Afrikalı yerliler gemide isyan çıkarmışlardı. Onlara önderlik eden yerli, bir
yerde şöyle demişti,"biz zorda kaldığımız
anlarda atalarımızı yardıma çağırırız."
Ben de öyle yaptım. Sabo ve Sibel koşarak geldiler. Önce sakin olmam gerektiğini, bu yabancı semti hızla ama
kontrollü terketmemi örgütlediler. Son
sürat yaklaşan bir minibüsü durdurdum.
Başka zaman olsa süratinden kaynaklı
uyaracağım bu genç şoföre bu kez minnet
duydum. Araçta daha sakin düşünerek
çok iyi bilidiğim bir semte geçmek için
yol ve yöntem belirledim.
Üç araç değiştirip uzunca bir süre
yürüdükten sonra vardım o semte. Rutinini iyi bildiğim sokaklarında temizlendim. Şehitlerimizden aldığım güçle
yoluma devam ettim.
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Bu Halk, Bu Vatan Bi̇zi̇m! Kahrolsun Faşi̇zm Kahrolsun Emperyali̇zm!
Zali̇mler Oldukça İsyan Edenler,
Zulüm Sürdükçe de İsyanlar Olacaktır!

Dünden
D ünden Bugüne Anadolu'da

HALK İSYANLARI
HALK KAHRAMANLARI
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Nereye giderseniz gidin, bu toprakların her bir yanında halk kahramanlarına dair türkülere, destanlara
rastlarsınız. Halk, kendi içinden çıkardığı kahramanları unutmaz. Destanlarını anlatıp, türkülerini söyleyip
dilden dile geçirir.
Kimdir halk kahramanı?
Zulme karşı direnip savaşandır.
Yeri gelince bu uğurda ölümü onur
bilip ölümsüzleşendir. Cemil Hayek'te onlardan biridir.
Cemil Hayek, Hatay bölgesindeki
Arap halkının 1930'larda yaşayan ve
emperyalistlere karşı direnen halk
kahramanıdır.
1920-1930'lar da Suriye ve Hatay,
Fransız emperyalizminin açık işgali
altındadır. Hatta şu anlatılır: Fransız
işgal ordularının komutanı, Suriye
işgal edilince, Selahaddin Eyyübi'nin
mezarına gider. Ve büyük bir küstahlıkla "Biz geri döndük Selahaddin" der.
Selahaddin Eyyubi, Haçlı ordularını bozguna uğratarak, Kudüs
ve çevresini Haçlılar'dan geri alan
müslüman ordusunun baş komutanıdır. Bu tarihsel olay, Batılı Beyaz
Adam'ın öyle gözüne batmış ki, Suriye'yi işgal eder etmez, intikam alırcasına asırlar önce ölmüş olan Selahaddin Eyyubi'ye böyle seslenmişler.
Kibir, küstahlık ve kin vardır emperyalistlerin bu sözünde.
Mezarın içindeki Selahaddin Eyyubi'ye böyle yaklaşan emperyalistlerin, hayatın içindeki halka nasıl
yaklaşacakları açıktır. Emperyalist
çıkarlarının üstünü "uygarlık" götürme yalanıyla örterek bölgeyi işgal
etmişlerdir. Oysa, daha Fransa, İngiltere, Amerika diye bir yer yokken,
Antakya dünyanın en uygar yerleşim
yerlerinden birisiydi.

“Biz Hep Buradaydık ve Her
Defasında, Sizi Kovmayı
Başardık. Gene başaracağız!”

CEMİL HAYEK

Cemil Hayek,
Fransız emperyalist güçlerinin işgali altındaki Hatay'ın Samandağ İlçesi’ne bağlı Kabaharnup (Çanakoluk) Köyü’nde
yaşayan sıradan bir delikanlıydı. Ta
ki yörenin zengin bir ailesinin züppe
oğlu, kız kardeşi Rozana'ya sarkıntılık
yapana kadar. Bunu kabul edemezdi
Rozana'nın ailesi. Bizim insanımız
namusuna değer verir. "Namus belası"na ölür, öldürür, dağa çıkar,
hesap sorar.
Zengin ve zalim asalak takımı,
halka istediklerini yapabileceklerini
zannediyorlardı. Ama bu asalakların
alçaklığına karşı, halkın misilleme
hakkı vardır. Ve Rozana'nın ailesi
de bu hakkı kullanır. Kızlarının namusunu kirletmeye kalkanlardan hesap sormak için harekete geçerler.
Çatışmalar yaşanır.
Bu tablo, emperyalist işgal güçlerinin hoşuna gitmez. Halkın silahlanıp hesap sormaya kalkışmasına
tahammül edemezler. Halk, eğer
kendi sorunlarını kendisi, hem de
silahla çözmeye kalkarsa, yarın sıranın
kendilerine geleceğini de iyi bilirler.
Ve yaşanan çatışmaya, zenginlerin
lehine olacak tarzda müdahale ederler.
Bu sırada, Cemil Hayek yaralı olarak
yakalanır.
Cemil Hayek, tutsak düşse de,
zalimlerden aman dilemez. Ah vah
etmez, el etek öpmez. Onurunu ezdirmez. Tutsak alınmıştır, yaralıdır
ama zavallı değildir. Boyun eğmeyi
değil, firar etmeyi düşünür.
İşgal ordusunun askerleri, Cemil
Hayek'i Halep'e götürürler. Kendilerine çok güveniyor, asıp kesiyorlardır. Ama Cemil Hayek, bir yolunu
bulup hapishaneden firar etmeyi başarır. Halep'ten Hatay'a geri döner.
Sorulacak hesabı vardır çünkü.
İşgal güçleri, kendilerini rezil ederek kaçıp giden Cemil Hayek'in

peşine düşer. Cemil Hayek, artık vur
emriyle aranan bir kaçaktır. Ama
halk için de emperyalistlerin otoritesine boyun eğmemenin örneğidir.
Işgal güçleri, sömürgeci deneyimlerinden hareketle böylesi örneklerin
halkın içinde yayılacağını bilir. Ve
bundan korkar.
Sorun Cemil Hayek'in dağlarda
tek başına dolaşıyor olması değildir.
Halkın dağlarda dolaşanın kendi içinde kabaran hıncı, arzusu, hasreti,
onuru, umudu olduğunu kavramaya
başlamasıdır.
Emperyalist işgal güçleri, ne yaparlarsa yapsınlar Cemil Hayek'i teslim alamazlar. Karşılarında diz çöktüremezler. Bir çok çatışma yaşanır,
bir çok kuşatmadan sıyrılır Cemil
Hayek. Kendi yurdunu, dağların koyağını, ağaçların kavuğunu iyi bilir.
Halkının bağrındadır. Ve düşman,
ulaşamaz halkın bu yiğit evladına.
Cemil Hayek, halkına moral güç
vermekte, efsanesi yayılmaktadır.
Emperyalist işgalciler, bu durumu
tersine çevirmek için askeri operasyonlar çekmekte ama her defasında
elleri boş dönmektedirler.
Halk düşmanları, sarsılan otoritelerini korumak için, zulümlerini,
saldırılarını, pusularını, muhbirlerini
artırırlar. Cemil Hayek'in ailesine ve
yakınlarına baskı kurup tehdit ederler.
Yardım ettiğinden şüphelendikleri
köyleri ve köylüleri takibata alırlar.
Ama hiç birisi kar etmez. Ta ki Cemil
Hayek ve abisi, Değirmenbaşı denilen
yerde kuşatılana kadar.
Cemil Hayek ve abisi İbrahim,
emperyalistlerin askerleri tarafından
kuşatıldılar. Kuşatmayı yarma imkanı
yoktu. Teslim olma ise akıllarına bile
gelmedi. Halkın geleneğinde, ölmek
var dönmek yoktur, onurludur bizim
halkımız. Namus davası için dağlara
çıkan halk, ölürde namussuzlara teslim olmaz. Teslimiyeti namussuzluk
sayıp yakıştırmaz kendisine. Ve ça-
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GAYRIK YETER!
“Fakat bir kere dert anlayan düşmeye görsün önlerine
ve bir kere vakterişip gayrık yeter...”
Umut hep isyanla büyür, umutsuz
halk sesini dahi çıkaramaz. Umut
ise dilsize dil, güçsüze güç olur
“Gayrık yeter!” dediğimiz anda başlar
isyan. Toprağın nabzı bizim nabzımızda atmaya başladı mı, durmaz
yerinde… Ne han ne hamam, ne
padişah ne sultan… üzerine geleni
alaşağı eder, yıkar geçer, karşısında
durabilecek hiçbir güç kalmaz…
Umut korkunun panzehridir. Korku ve çaresizlik insanı elden ayaktan
düşürür, teslim alır. Düşünmez, sorgulamaz, her şeyi kabul eder hale
getirir. Umut ise cesaret aşılar. O
beden ve beyinde umut ve cesaret
birleşince çare bulur. Ki çare direnmektir zalimin zulmüne karşı, direnmek haktır ve şarttır. Çare direnmenin ellerindedir… Çare; çaresizliğe meydan okumanın kendisidir.
Ezilenler için direnmek tarihsel
bir haktır ve meşrudur. Bunu bugün
halkımız en somut haliyle göstermiştir. Çünkü zulmü doğrudan yaşayan onlardır. Sesini çıkaramaz hale
getiren, en ufak kıpırdanmada başı
ezilen onlardır. Sömürülen, aşağılanan, horlanan yok sayılan onlardır.
Yalanla, demagojiyle yıllar yılı uyutulan onlardır. Ben yaptım oldu anlayışıyla her türlü zulme, dayatmaya
boyun eğmeye mahkum edilen onlardır.

Aç, yoksul, işsiz, evsiz bırakılan,
elinde avucunda ne varsa alınan onlardır. Bin bir meclisten geçirilen
halk düşmanı politikaları izlemek,
kabul etmek zorunda bırakılan onlardır. Çocuklarının eğitiminden, sayısına kadar her şeyine karışılan onlardır… Hapishanelere atılan, yozlaştırılan onlardır… Ve artık onlar
bunlara boyun eğmeyeceğini haykırmaktadır. Faşizmden hesap sormaktadır.
Yüreğindeki korkuyu atmıştır
halkımız, bugün direnmenin meşru
bir hak olduğunun farkına varmıştır.
Gerçek özgürlüğün direnmekten geçtiğini fark etmiştir. Ve artık sinmiş,
yılmış, umutsuz değildir… Umudun
isyanla büyüdüğünü keşfedip öfkesini
kuşanmıştır.
Onların elinde her türlü silahları
ve devasa güçleri olabilir. Ezilenlerin
ise en büyük silahı öfkesidir! İşte o
kin, o öfke; taşı, sopası, tüpü, ateşi,
demiri, sopayı, tüfeği, tabancayı…
her şeyi silah yapar. Malını, mülkünü,
kendini, değerlerini, vatanını korumak için silahın tanımı olmaz halk
için ve kullanmanın sınırı da… Tarih
ve içinde bulunduğumuz şu günler
bunu bir kez daha göstermiştir,
“Gayrık yeter!” demesinler… der
şair. Ve dedik mi neler olduğunu
anlatır.

tışma başlar.
Gögüslerindeki çapraz fişekliği
idareli kullanarak, işgalcileri yanlarına
yaklaştırmazlar. Düşman kıpırdadı
mı basarlar kurşunu. Cemil Hayek
ve abisi ölümü hiç ederek çatışır.
Yaklaştırmazlar yanlarına ama cephaneleri sınırlıdır ve giderek azalır.
Bu koşullarda, Cemil Hayek ne
yapacaktır?
Halkın onuru olduğunun bilincindedir. Ve bu bilinçle, davranır.
Silahını atıp ellerini kaldırarak düş-

mana teslim olmanın dayatılan namussuzluğa boyun eğmek olacağının
farkındadır.
Cemil Hayek ve abisi, direnerek
şehit düşer. Halkımız içinden çıkardığı
bu yiğidini yüreğine gömer. Hakkında
ağıtlar yakılır, ezgileri dilden dile
yayılır. Ve Cemil Hayek'in ölümsüzlüğü bugüne taşınır. Halkın Cemil
Hayek şahsında bugüne taşıdığı zalimin zulmünü, yozluğunu sineye
çekmeyip hesap sormak ve emperyalist işgalcilere boyun eğmeyerek

Demesinler
Bunu bir dediler mi,
İsrafil surunu vurur
Mahlukat yerinde durur
Toprağın nabzı başlar
Onun nabızların da atmağa
Ne kendi nefsini korur,
Ne düşmanı kayırır,
Dağları yırtıp ayırır,
Kayaları kesip yol eyler ab-ı
hayat akıtmağa…
Nazım Hikmet
Halkımız “gayrık yeter” dedi ve
şairin anlattığı gibi İsrafil surunu
vurup, dağları yırtıp ayırdı… Ayırır… Halkın öfkesi karşısında durabilecek bir güç henüz keşfedilmemiştir halk düşmanları tarafından.
Bugünkü korkuları da işte bu yüzdendir...
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Gayrık yeter! dedi halkımız. Direnmenin meşruluğu ve haklılığıyla
faşizmin baskı ve zoruna karşı koymuş, direnmiştir. Direnmeyenin kazanma şansı yoktur. Direnenin ise
kaybetme ihtimali olmaz. Direnmenin
kendisi kazanmaktır zaten. Halkımız
da direne direne kazanmıştır.
Yaşasın Direniş Yaşasın Zafer!
ölümüne direnmektir.
Dün olduğu gibi, bugün de emperyalistler ve işbirlikçileri, Orta
Doğu halklarına kirli politikalarını
dayatıyorlar. Emperyalistlerin kirli
politikaları, yalanları, silahları, uşakları varsa... Halkın da Cemil Hayekleri
vardır.
Emperyalistlerin "Biz geri döndük" küstahlığına karşı, halkın cevabı
da malumdur: Biz hep buradaydık
ve her defasında, sizi kovmayı başardık. Gene başaracağız...

YALAN VE İFTİRACI AKP’Yİ LANETLEYİN!
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Kamu Emekçileri Cephesi
Kamu Emekçileri
Cephesi’nden Açıklama
Tutsak Kamu Emekçileri Cepheli Memurlara Özgürlük
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KESK Danışma Meclisi Üyelerine:
KESK, fiili, meşru ve militan
mücadele geleneğiyle sokaklarda kurulmuştur ve ekonomik, siyasal ve
sosyal haklar için mücadele etmektedir. Mücadelesini meşruluk zeminine oturttuğu süreçlerde, gündemi
belirleyen eylem ve etkinlikleri hayata
geçirmiştir. Bu mücadelesinden dolayı
da sendikalarımız faşizmin sürekli
hedefi haline gelmiş, kapatılma davalarıyla karşı karşıya bırakılmış,
pek çok üyesi, yöneticisi sürgünlerle
cezalandırılmış ve hatta hayatlarıyla
bedel ödemişlerdir. Ancak tüm bu
süreçler, ortak mücadele hattında birlik-eleştiri-birlik ilkesini hayata geçirerek, üyelerimizi ve sendikalarımızı
tüm bedellere karşın sahiplenerek
aşılmıştır.
Son yıllarda ise KESK bütünlüğü
içinde gerek sınıf ve emek mücadelesine gerekse demokratik mücadeleye bakışımızdaki farklılıktan dolayı
ortak mücadele hattında ve meşruluk
zemininde farklı yaklaşımlar sergilenmiştir.
Kurulduğu ilk yıllarda gündemi
belirleyerek kitleleri arkasında sürükleyen sendikalarımız, fiili ve meşru
mücadele hattından uzaklaşıp, meşruluk tartışmasını yürüttükçe kitlelerin, hükümetlerin gerisine düşmüş
ve gündemi yakalamakta dolayısıyla
da mücadelede de sıkıntılar yaşamıştır.
Gerek demokrasi mücadelesi açısından gerek ekonomik ve sosyal mücadele açısından yıllardır kararlı ve
kitlesel eylemleri hayata geçirememiş
olması nedeniyle hak gaspları içeren
yasalar meclise geldiğinde veya faşist
saldırılar gerçekleştiğinde salt protesto

eylemleri planlamış dolayısıyla saldırıları püskürtecek bir mücadele
hattı yürütülememiştir. AKP iktidarı
döneminde de emperyalist politikaların azgınca hayata geçirilmesine
bu protestocu tavırla cevap verilmeye
çalışılmış, bazı politikalara sessiz
kalınmış, hatta AKP’nin bazı politikalarına örgütümüz adına müdahil
olunmuş, SGK Yönetim Kurulu’na
daha sonra da Akil İnsanlar Heyetine
katılınmıştır.
KESK’e, bağlı sendikaların üye
ve yöneticilerine yönelik baskınlar,
gözaltılar, tutuklamalar da yine aynı
temkinlilikle ve çekingenlikle karşılanmıştır.
2008’de, konfederasyonumuz ilk
basıldığında, faşizme gerekli cevap
verilmediğinden, üye ve yöneticilerimiz yeteri kadar sahiplenilmediğinden saldırılar giderek artmış; önce
birer birer yapılan tutuklamalar, onar
onar, yüzer yüzer yapılarak giderek
artan bir saldırıya dönüşmüştür.
19 Şubat tarihinde devlet belki
de dünyada hiçbir örneği olmayan
bir terör estirmiş; KESK üye ve yöneticisi 184 kamu emekçisi aynı anda
düzenlenen baskınlarla gözaltına alınmıştır. Düşünün ki aynı anda, aynı
sendikanın 184 üyesi gözaltına alınmış ve 72’si tutuklanmıştır. 700’e
yakın kamu emekçisi baskı altına
alınmak için aynı dosyalar kapsamında ifadeye çağrılmıştır.
Bu, ülkemizde 12 Eylül dönemini
aratmayacak şekilde yapılan, toplu
gözaltı ve tutuklamaların örneğidir.
Bu, kendine muhalefet edenlere,
kendi politikalarını ve icraatlarını
eleştirenlere karşı AKP faşizminin
açığa çıkmış yüzüdür. Bu, tamamı

memur olan, örgütlü mücadele eden
KESK üyelerine ve KESK’e, gözdağı,
sindirme, itibarsızlaştırma, susturma,
hareketsizleştirme politikasıdır. Tutuklanan kamu emekçileri nezdinde
örgütlü/örgütsüz milyonlarca kamu
emekçisine verilen gözdağıdır.
AKP’nin emekçileri, yoksulları,
muhalefeti yok sayan, inkar eden
baskıcı faşizan tutumu, başta 1 Mayıs’ta Taksim’de ve tüm İstanbul’da
olmak üzere hayatın her alanına yaptığı saldırılar, nihayetinde Gezi Parkı
Direnişi ile halk isyanına dönüşmüştür. İnancına, işine, yaşam alanına,
haklarına karşı yapılan baskılara karşı
başlatılan bu halk ayaklanması örgütümüz tarafından temkinli bir şekilde takip edilmiş, halk isyanı sınıf
mücadelesi zemininde değerlendirilmeyerek anti-emperyalist mücadele
zeminine çekilmesi yönünde bir faaliyet yürütülememiştir.
Öyle ki bu baskınlar kapsamında
politik bakışa sahip olan 680’e yakın
kamu emekçisi aynı dosya kapsamında ifade için “şüpheli” sıfatıyla
emniyetlere çağrılmıştır. Siyasi iktidarın korku ve baskıyı yaygınlaştırmaya çalışmasına KESK’in gerek
üye ve yöneticilerine sahip çıkmaması, gerekse Gezi Parkı süreciyle
ortaya çıkan hak ve özgürlük mücadelesini yeterince desteklememiş olması mücadele tarihimize ve ortak
mücadele değerlerimize uygun bir
pratik olmamıştır.
İş güvencelerinden vazgeçmeyeceklerini ifade eden, “İŞ GÜVENCESİ VE GELECEĞİMİZ İÇİN
MÜCADELE EDELİM” şiarıyla
emekçileri örgütleyen, AKP’nin istediği sendikal bir çizgiyi kabul et-
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tulmaya, baskılandırılmaya çalışılmasına karşı eylem ve etkinlikler
hayata geçirilmelidir.
Tutsak KESK üyeleri ile ilgili
hazırlanacak dosya ile ulusal-uluslararası örgütler, gazeteciler, milletvekilleri ile görüşerek baskıları durdurmak için kamuoyu oluşturulması
sağlanmalıdır.
meden, fiili-meşru sendikacılıktan,
devrimci sendikacılıktan vazgeçmeyeceklerini haykıran kamu emekçileri
şu an ülkenin çeşitli hapishanelerinde,
F Tipi hücrelerde zulüm ve tecrit altında, emek ve demokrasi mücadelesinin bedelini ödemeye devam ediyorlar.
KESK MYK Üyesi Akman ŞİMŞEK, KESK Denetleme Kurulu Üyesi Erdoğan CANPOLAT, Şube Başkanları, pek çok üyesi tutsak iken
tutsak kamu emekçilerini sahiplenmek
ve serbest bırakılmalarına ilişkin mücadele etmek noktasında konfederasyonumuz, öncekilerde olduğu gibi
yine eksik ve yetersiz bir tutum sergilemektedir. İlk tutuklamalar yapıldığı yıllarda önerdiğimiz mitingler,
oturma eylemleri, basın açıklamaları
hayata geçirilmeyip yeterli sahiplenme refleksi gösteremeyen örgütümüzün tüm saldırıları geri püskürtmek
için mücadeleye buradan bakması
gerekliliği bir kez daha önümüzde
duran en büyük görevdir.

Tutsak KESK üyelerini sahiplenmenin; örgütümüzün, emek ve demokrasi mücadelesinin sahiplenilmesi
olduğunun bilinciyle hareket edilmeli
ve bu noktada kararlı davranılmalıdır.
Halen sendikamızın yüz binlerce
üyesinin KESK üye ve yöneticilerinin
niçin tutuklu olduklarına ilişkin bilgisi
bulunmamaktadır. Bu nedenle öncelikle hangi KESK üye ve yöneticilerinin neden tutuklandığını anlatan
bir “Özel Sayı” çıkarılarak bilgilendirme yapılmalıdır.
Birçok tutuklamaya ve aylarca
süren uzun tutukluluklara rağmen
halen davaların iddianameleri ortada
yoktur. Dahası, birçok KESK üyesinin
ifadelerinin alınacağı gerekçesi ile
bu belirsiz süreç uzatılmaktadır. Hem
bu sürece karşı hem de KESK üzerindeki bu baskıya karşı Adalet Bakanlığı ve illerde savcılıklar önünde
uzun tutukluluk sürecine ve KESK
üyelerinin ifadeye çağrılarak korku-

KESK bütünlüğü içerisinde, örgütümüzün başta kendi tutsakları olmak üzere tüm hak ve özgürlüklere
ilişkin mücadeleye sahip çıkıp kendi
meşruluğumuz ve haklılığımızdan
kaynaklı gücümüzle FAŞİZME
KARŞI DEMOKRASI mücadelesini büyütmek görevimizdir.
Bu kurulun da, örgütümüzün kararlılığı ve geçmişten gelen mücadele
geleneği çerçevesinde, bu iradesini
açığa çıkarıp eylem ve etkinlikleri
planlaması gerekmektedir. Emek mücadelesi, sınıf mücadelesi, demokrasi
mücadelesi tarihsel olarak bizi mücadeleye çağırmaktadır. KESK, bu
mücadele için gerekli pratiğe sahiptir
ve bunu ortaya koyması gerekmektedir.
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YAŞASIN ÖRGÜTLÜ
MÜCADELEMİZ!
EMEKÇİYİZ HAKLIYIZ
KAZANACAĞIZ!
KAMU EMEKÇİLERİ
CEPHESİ

Yozlaşmaya Karşı Gücümüz Birliğimizdir
İstanbul Nurtepe ve Güzeltepe mahallelerinde 28 Haziran günü yürüyüş yapıldı. Dilan Kafe'den Güzeltepe’ye kadar yüründü. CHP bürosunda halkı
toplayarak kurulan halk komiteleri ile ilgili bilgi verildi: "Taksim direnişinin başladığı günlerde solla ortak yürünüyordu. Daha

sonra bayrak meselesinden dolayı sol bizle birlikte yürüyüşe katılmama kararı aldığını birliği dağıttığı ortak
hareket etmemiz gerekirken birliği dağıttılar ama buna
rağmen biz halkımızla birlikte yürüyüşümüze
devam ettik" denilerek mahallede yaşanan
sorunların birlik olunarak üstesinden gelinebileceği anlatıldı.
Mahallede uyuşturucu çeteleşme işsizlik
yozlaşmanın her geçen gün arttığı, AKP faşizminin omuz omuza verildiği takdirde yenilebileceği, bugün iktidarın Türk, Kürt, Arap,
Alevi, Sünni.. ayrımı yapmadan saldırdığı anlatıldı. Taksim direnişi örnek verildi. Yürüyüşe
100 kişi katıldı. Halk komitesinin programı anlatıldı.
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Halkın
Hukuk
Bürosu
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HUKUKUNUZ DA SİZİ
KURTARAMAYACAK!

1.,2.,3.,4. yargı paketleri. AKP;
“özgürlük”, “ileri demokrasi”, “açılım” getiriyorum diye yalan ve demagoji ile yıllardır halkı kandırmaya çalışmaktadır.
Sene başında 4. Yargı Paketi çıkartacağım dediklerinde birçok şehirde baskınlar düzenlenerek, yüzlerce müvekkilimiz gözaltına alınmış
ve tutuklanmıştı.
Kimdi bu tutuklananlar? Parasız
eğitim isteyen gençlik, müvekkillerini savunan devrimci avukatlar, halka gerçekleri anlatan gazeteciler,
hakkını arayan memurlar, doktorlar
vb. kısaca hakkını arayan, AKP faşizmine karşı direnenler. Tam da bu
pakette sözde bu kişilerin tutuklanmayacağını anlatıyorlardı. Ama yalan söylüyor ve halkı kandırıyorlardı.
Bizler bu sözlerin ve yapılanların
daha çok saldırının habercisi olduğunu baştan biliyorduk. Bunu halka
anlatmaya çalışıyorduk. Çünkü geçmişten beri, ne zaman bu sözler
söylense, saldırılar artmıştır. Ülkemizde haftalardır süren halk ayaklanması, bu yalanların kısa zamanda
ortaya çıkmasını sağlamıştır. Yalanlarla kandırılan kesimlere bile
AKP’nin gerçek yüzünün ne olduğunu göstermiştir. AKP’nin maskesi tamamen düşmüştür.
Son haftalarda yaşanan sürece kısaca bakarsak:
Parkın yıkılmasını önlemek isteyip çadır kuranlara ve hakkını savunanlara azgınca bir saldırı yapılmıştır. Bu saldırılar “söylemezsem kimse duymaz mantığıyla” basında sansüre uğramıştır.
Bu süreçte halka kapalı alanları
açmak için halkımız, 35 saat direnmiş ve tüm illerde eylemler başlatmıştır. Halka azgınca saldırılmıştır.
Korku ve halkı yok görme söylemi
başlamıştır.
Halkın kararlı ve bedel ödeyerek
yaptığı mücadele sonucunda başta

Taksim olmak üzere alanlar kazanılmaya başlanmıştır. Eylemler ve çatışmalar sürmüştür.
Halkın tepkisi üzerine sansür uygulayan basın, yaşananları kısmen
göstermek zorunda kalmıştır.
AKP iyi polis, kötü polis rollerini oynayan kuzu postu giymiş kurtları ortaya sürmüştür. İyi polisler konuşurken bile saldırılar sürmüştür.
Kazanılan bazı meydanlarda saldırıları durdurmak zorunda kalmışlardır.
AKP halkı bölme propagandası
yaparken, eski yalanlarla, eylemi
bitirmeye çalışmıştır. Eylemlerin içi
boşaltılmaya çalışılmış, “aman devrimcilerden uzak durun” denilerek
asıl korkularını dile getirmişlerdir.
Saldırılar devam etmiştir.
Baktılar olmuyor; iyi polislerini
çekmişler, tekrar gerçek yüzlerini ortaya çıkarıp saldırıları tekrar her tarafta başlatmışlardır. Halk buna da
direnmiş ve direnmektedir.
AKP bu süreçte 11 yıllık iktidarında kullandığı tüm silahları kullanmıştır. Kimyasal gazını, TOMA’sını, ateşli silahını, ellerinde çivili sopa taşıyan özel-sivil polis timlerini, linç güruhlarını, gözaltısını,
hukukunu, askerini, yalanını kısaca
faşizmin her türlü baskısını kullanmıştır. Ama hiçbiriyle mücadeleyi
durduramamıştır. Çünkü halk bir
kere ayaklanmıştır.
AKP yıllardır aynı tür saldırıları
sürekli yapmıştır.
1230 gün süren Abdi İpekçi direnişinde, başlangıçta, aylarca çadırlara saldırmış gözaltılar yapmıştır. Direnenler her saldırıdan sonra
tekrar gelmiştir. Yine saldırmıştır.
Sonra “örgüt operasyonu yapıyorum” diyerek direnenleri tutuklamıştır. Fakat bununla da başarılı
olamamıştır. Aylarca süren saldırılara
direnilmesi sonucunda direnenler,
1230 gün geceli -gündüzlü burada
kalmıştır. Zaferle birlikte kendileri

eylemi bitirmiştir.
Gençlik ve TAYAD bazı kampanyalarında çadırlar açmıştır. Polis
açılan çadırlara sürekli saldırmıştır.
Her defasında gözaltılar, tutuklamalar yapılsa da başarılı olamamışlardır. Direnenler kazanmıştır.
Emeği için mücadele eden Cansel Malatyalı’nın açmış olduğu çadıra
sürekli saldırılmış, gözaltılar yapılmış ve davalar açılmıştır. Fakat saldırılar direnişi bitirememiş, direniş
çadırı 242 gün, zafer kazanılana kadar, geceli-gündüzlü kalmıştır.
2007, 2008, 2009, 2013 yılları 1
Mayıs’larında Taksim emekçilere
kapatılmak istenmiş ve bugünkü saldırıların aynısı yapılmıştır. Halkımız
buna direnmiş, en son bu direnişle
“Sokmayacağım denilen Taksim’e,
Kızılay’a” girilmiştir.
Evet, bu örnekler bazılarıdır.
Bunlar dışında birçok saldırı yapılmıştır AKP yönetimi zamanında.
Bu saldırıların hepsinde AKP, hukuku
da baskı aracı olarak kullanmıştır. Zaten AKP’nin mahkemeleri, devrimci mücadeleye ve oligarşi içi düşmanlarına karşı kullandığı en önemli silahlarından birisidir.
Bu süreçte hukuku iki bakımdan
değerlendirirsek: “Halka karşı yapılan saldırılarda işlenen suçların hukuksal süreci... Halkın mücadelesini bastırmak için kullanılan hukuk...”
Yapılan saldırılarla devlet tarafından halka karşı; işkence, adam öldürme, adam öldürmeye teşebbüs,
kimyasal silah kullanma, halkı kin ve
nefrete teşvik etmek, insanlık suçları işlenmiştir.
Mücadelenin yükselmesinden
sonra işlenen bazı suçlar bizzat Cumhurbaşkanı, Başbakan, Bakanlar ve
Valiler tarafından kabul edilmek zorunda kalınmıştır. “ suç işleyen,
orantısız güç kullanan, barışçıl gösteri yapan kişilere orantısız müdahale
yapan polisler soruşturulacak ve hukuki takibi yapılacak” denilmiştir. Bu
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açıklamalar iyi polis rolünü oynama
kararını verdiklerinde, mücadele karşısında aciz kalmaları nedeniyle yapılmıştır.
“Soruşturma açtık. Hukuksal süreç sürüyor söylemleri işledikleri
suçları hukuk aracılığıyla zamana
yaymak ve halka unutturmak için kullandıkları bir yöntemdir. AKP iktidarı
gizleyemediği suçlarında da geçmişte bu söylemi hep kullanmıştır. Örneğin Roboski katliamında da bunu
yapmıştır. Fakat sonuçta; hukukla
bu suçları sürece yayılmış, soğutulmuş ve bir sonuç çıkmamıştır.
Bu sefer yalanları kısa sürmüştür. Halkın mücadelesinin yükselmesi ile birlikte tekrar gerçek söylemlerine dönüp “polisimizi güçlendireceğiz. Polisimiz görevini yapmıştır. Onları kutluyorum. Ne yapacaklardı sanki? Size bir gün zaman
veriyorum çıktınız çıktınız, yoksa polisim gerekeni yapacak” demişlerdir.
Demokrasi oyunları çabuk bozulmuştur.
Peki; bu süreçte yargı ne yapmamıştır veya ne yapması gerekirdi?
Savcılar bir suç kendisine bildirildiğinde veya kendisi bunu gördüğünde harekete geçmek zorundadır.
Kanunlarda savcılara; suçları bizzat
soruşturma, delilleri toplama ve suçların önlenmesi için gerekli işlemleri yapma yetkisi verilmiştir. Bu yetkilerini kullanmaları gerekir.
Yaşanan saldırılar bir gün sürmemiştir. Hadi bir gün süren bir
olayda “olayı duymadı veya kendisine bildirilmediği için yetkisini kullanmadı” diyelim. Yaşadığımız süreçte her gün bir insan komalık edilmiş, gözü çıkarılmış, işkence yapılmış
ve 4 insanımız da öldürülmüştür.
Devlet tarafından işlenen suçlar günlerce sürmüş ve savcılara başvurular
yapılmıştır. Yani savcıların bu suçları duymaması veya bilmemesi imkansızdır.
Savcıların hemen delilleri toplaması ve sürmekte olan suçları önlemek için tedbirleri alması gerekir.
Sürmekte olan suçlar olduğu için
polisler ve diğer yetkililer hakkında
hemen dinleme, izleme ve takip kararı alınmalıdır. Çünkü polisler ha-

berleşmeyi telsizle değil telefonla
yapmaktadır.
Savcının soruşturmada, suçu işleyen şüpheliler polisler olduğu için,
polisleri kullanamayacağı açıktır. Polisler; suç işleyen, işlemeye devam
eden ve delilleri karartacak şüphelilerdir. Onun için bizzat savcının kendisi delilleri toplamaya başlamalıdır.
Müştekilerden, barolardan ve gönüllü avukatlardan yararlanılmalıdır.
Kanunlar da müşteki ve avukatların
delilleri toplama yetkisi vardır. Barolara ve avukatlara kanunlarda insan
haklarının koruması için görev verilmiştir. Avukatlara olay mahalinde
çekim yapma yetkisi verilerek, onların bu görevlerini yapmaları için gerekli tedbirler alınmalıdır. Buna direnen polisler derhal gözaltına alınmalıdır.
Gaz atan silahlara; adam öldürmek için kullanıldığı açık olduğu, suç işlenen silahın tespiti
kriminal olarak imkansız olmasından dolayı el koyulması ve yasaklanması gerekir.
Geçmişte işlenmiş suçlar yönünden delillerin tespiti için, bizzat kamera kayıtlarının, diğer delillerin
savcılık ve avukatlar tarafından toplanması gerekir.
Savcının süreci başlatmadan önce
geçmiş suçları işleyenler yönünden
“suçun ispatı, kişileştirilmesi ve suçlunun tespiti, tüm polisler gözaltına
alınamaz” denilebilinir. O zaman bu
işin talimatını veren Başbakan, Vali,
Emniyet Müdürleri ve görevli olan
Emniyet Şube Müdürleri hakkında soruşturma başlatılarak bu kamuoyu
önünde açıklanır. Bu kişilerden bazısı
farklı soruşturma sürecine tabi ve gözaltına alınması kanunlara göre imkansız denilebilinir. O zaman Emniyet müdürleri, şube müdürleri gözaltına alınır ve işlenecek suçlar engellenmiş olur. Sonra bizzat suç işleyenler tespit edilir ve onlar da gözaltına alınır. Asıl sorumlu siyasi iktidar yetkilileri için soruşturma devam
ettirilip, bu süreç basın önünde anlatılır.
Atılan kimyasal gazlar “sürekli
kullanıldığı ve sürekli suç işlendiği
için” kullanımı yasaklanır. Savcıların

suçu önleme görevleri vardır. Bunu
olayın özgüllüğü nedeniyle kanunen
yapabilirler.
Savcılar tabi ki bunları yapmamışlardır. Bunun yerine insanları
gözaltına alma talimatı vermişlerdir.
Avukatları gözaltına almışlar. Hem de
bu olayla ilgili devlete yaranmak
için açıklama yapmışlardır.
Denilebilinir ki; bunlar yapılamaz. Ama bu yapılması gerçeğini değiştirmez.
Zaten bizler, bunlar olsun diye bedel ödeyerek ADALET MÜCADELESİ veriyoruz.
Bu süreçten sonra devlet işlediği
suçları, her zaman yaptıkları gibi, örtmeye çalışacak ve mahkemeler ceza
vermeyecektir.
Yoldaşlarımızı öldürenlerin, insanlarımızı sakat bırakanların ve diğer suçları işleyenlerin takibini ADALET MÜCADELESİ veren halkımızın ve devrimci avukatların her zamanki gibi takip edeceği açıktır.
Bu suçları işleyenleri ancak bizim
yürüteceğimiz ADALET MÜCADELESİ cezalandıracaktır.
Adalet mücadelemizi daha güçlü
yapabilmek için hukuk cephemizi
daha da güçlendirmeli ve daha fazla
çalışmalıyız.
AKP halka karşı saldırısında ayaklanmayı bastırmak için, hukuku devreye sokmuştur. İlk günden itibaren
gözaltılar yapılmıştır. Binlerce insan
her ilde gözaltına alınmıştır. Tüm
hukuk kuralları çiğnenmiştir. Duran,
oturan insanlar da gözaltına alınmıştır. Bu onların korkularının büyüklüğünü göstermektedir.
İlk gün yapılan gözaltılarda her zaman yaptıkları suçlamalar yapılmıştır. Fakat gözaltı yaptıkları insanlar
korkmamış ertesi gün de alanlara
çıkmıştır. İlk günlerde baktılar; halk
bundan da korkmuyor, gözaltılara
sahip çıkıyor, tutuklama da işi çözmeyecek, herkesi serbest bırakmak
zorunda kalmışlardır.
Halkımız gerçekleri, devletin
kontrolünde olmayan, bu süreçte aktif haberleşmeyi sağlayan internetten
öğrendi. Bunun üzerine akıllarına
sosyal medyayı durduralım fikri geldi. İzmir’de, Adana’da sadece “in-
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ternet kullandı” diye gece yarısı evleri basarak gözaltılar yaptılar. Bunu
hukuken yapmaları mümkün değildi.
“Bakalım halk duracak mı?” diye düşünüp, hukuku çiğneyerek, gece yarısı insanları gözaltına aldılar. Fakat
bu hamle de boşa çıktı. Bu da halkı
korkutamadı. Bu kişileri de bırakmak
zorunda kaldılar.
İnternet kullanımında kısıtlama
yapmak için ileride düzenleme yapacakları söylemlerinde bulunmaya
başladılar. Muhtemelen bunu da özgürlük getiriyoruz diyerek yapacaklar bir yargı paketinde”
Tayyip Erdoğan bu dönemde, her
zaman yaptığı gibi, yargıya “biz yürütme olarak görevimizi yaptık. Siz de
görevinizi yapın. Bu işe destek veren
herkesi unutmayacağız! Zamanla
onları da hukuk silahımızla vuracağız. Gelecek günler de bana muhalefet
eden herkesi cezalandırırım” tehditleri yaparak talimat verdi.
Bu sefer özel yetkili mahkemeleri-

ni ve savcılarını kullanmaya başladılar.
Bu sürece aktif destek veren “Beşiktaş Çarşı Gurubu’ndan” 20 kişiye
organize suçlar şube polisleri sabahın
beşinde operasyon yaptı. Hem de
“suç örgütü kurma, yönetme ve üyesi olma” suçlamasıyla, “Bu işler
için kimden para aldınız” sorusu sorularak. Kendileri emperyalistlerden
para alarak ruhlarını sattıkları için başka soru soramazlardı zaten. Sonuçta
2 kişi tutuklandı.
İşbirlikçi Tayip Erdoğan’ın talimatıyla devrimci yapılara, klasik olarak yaptıkları, operasyonlara başladılar. Bundan sonra da devam edeceklerini ilan ettiler. Bu sefer tutuklamalar başladı.
Devrimciler bugün yeni operasyonlara maruz kalmıyor. Yıllarca bununla bitiremediniz bizleri. Bundan
sonra da bitiremeyeceksiniz.
Bunu anlamak için çok gerilere
bakmaya gerek yok.
Sene başında büromuza, Grup

Yorum’a, Yürüyüş’e, Gençliğe, Devrimci memurlara operasyon yapıldı.
Ne oldu sonunda? Mücadele dahada
büyüdü. Büromuz işliyor. Devrimci
avukatlar dahada güçlenip örgütleniyor. Avukatlar daha çok eylemlere katılıyor. Grup Yorum 550 bin kişilik
halk konseri yaptı ve hedefini büyütüyor. Diğer kurumlar da aynı şekilde güçleniyor.
Biz yıllardır bu tehditlere alışığız.
Ne yeni tutuklanıyor! Ne yeni öldürülüyoruz!
Halkımız bugün daha fazla alıştı
saldırılara. Tutuklamanız veya tehditleriniz halkımızı da korkutmuyor.
Çünkü halkımız gücünün farkına
vardı.
Sizin tehditleriniz ancak sizin gibi
olan, düzenden beslediklerinizi korkutur.
Asıl siz korkun; mahkemeleriniz
de bir işe yaramayacak!
Mahkemeleriniz de sizi kurtaramayacak!
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 Ekmek Özgürlük ve Adelet
İstiyoruz!
Armutlu'da Halk Cepheliler 28 Haziran günü Armutlu
Halk Cephesi mahallelerinde "Ekmek Özgürlük ve Adalet İstiyoruz!" yazılı "Halk Cephesi" imzalı bir pankart
astı.

 Küçükarmutlu’da Direniş Çadırı
Kuruldu!
Küçükarmutlu’da 2 Temmuz günü Taksim Direnişine destek vermek için Armutlu Halk Cepheliler çadır kurdu. Halka kan kusturan ve tüm gücüyle saldıran AKP hükümetine karşı Gezi Parkı Direnişini desteklemek için olduğu belirtilen çadır Armutlu halkıyla beraber kuruldu.

 Beykoz'da Polisin Desteğiyle

teleri, Halk Cepheli Haydar Alaçam'ı tehdit etmiştir. Bu
tehdide karşı tavır koyan Haydar Alaçam'ı, sivil polislerin
yönlendirdiği uyuşturucu çeteleri 28 Haziran günü öğle
saatlerinde Paşabahçe İskelede bacağından bıçaklamış kafasına sandalyeyle vurmuşlardır.. Hastaneye kaldırılan ve
ifade vermeyen Alaçam ve arkadaşları polisler tarafından, "Yarın da kafanıza sıkarlar" şeklinde tehdit edilmiştir.
Bacağına dokuz dikiş atılan ve kafası sargıya alınan Alaçam, yaklaşık 250 kişinin katılımıyla gerçekleşen forumda
bir açıklama yaparak; kendisini bir gün önce tehdit eden
sivil polisin Türkan Albayrak direnişinde de çok kere kendilerini tehdit ettiğini, her akşam yüz elli iki yüz kişinin
katılımıyla gerçekleşen bu forumların devleti korkuttuğunu ve polislerin uyuşturucu satıcılarıyla işbirliği içinde olduğunu, buna dayanarak uyuşturucu çetelerini devrimcilerin üstüne saldığını ve faşizmin hiçbir saldırısının
kendilerini yıldıramayacağını ifade etti.

Uyuşturucu Çeteleri Bir Halk Cepheliyi
Bıçakladı
Beykoz Paşabahçe'de Halk Cephesi'nin de katılımıyla
21 Haziran'dan bu yana her akşam forum düzenlenerek
sinevizyon gösterimleri, müzik dinletileri ve tartışmalar
yapılmaktadır.
Sivil polisler her akşam yaklaşık yüz elli kişinin katıldığı forumlarda halkı korkutmaya ve provoke etmeye
çalışmıştır. Devrimcilerin sivil polisleri teşhir etmeleri üzerine 27 Haziran akşamı polisin desteğiyle uyuşturucu çe-
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Ayaklar Baş Olacak ve
O Gün Sizin İçin
Kıyamet Olacak
Halkımızın yıllardır
kendini aşağılayan değerlerine hakaret eden, adaletsiz bırakan AKP iktidarına karşı ayaklanmasıyla halk düşmanlarının
gerçek yüzleri iyice ortaya
çıktı. Yalanları, iki yüzlülükleri ortaya saçıldı.
Tayyip Erdoğan, “Ben
halkımın hizmetkarıyım” diyordu. Oysa iktidara geldiği günden beri
halkımıza daha fazla açlık daha fazla sömürüden başka hiçbir
şey vermediği gibi kendisinden olmayan herkesi aşağılamış yok
saymış değerlerini ayaklar altına almıştır. Erdoğan “Halkımın
hizmetkarıyım” yalanlarıyla yıllardır halkımızı aldatmaya çalıştı.
Ne zaman halkımız haklarını talep etse işbirlikçi faşist Tayyip
Erdoğan; saldırılarıyla, gazıyla, copuyla, tutuklama terörüyle
halkımızı sindirmeye çalışmış, emperyalizmden aldığı güçle pervasızca hakaretler etmiştir.
2008 1 Mayıs’ında “Taksim alanı bizimdir” diyen emekçilere
“Ayaklar baş olursa kıyamet kopar” diyen Tayyip Erdoğan,
bugün milyonlarca insanın öfkesi karşısında korkmuş, afallamış,
halka duyduğu büyük düşmanlığını saklayamamıştır. Son bir
ayda ise halkımızın hak talebi karşısında genç, yaşlı, çoluk,
çocuk demeden sokakları kana bulamış, 4 insanımızı katletmiş
onlarca insanımızı sakat bırakmıştır. Çocuklarımızın katili
olmuştur.
Şimdi yine haklarını arıyor emekçiler, sömürülmelerinin, aşağılanmalarının, açlıklarının, yoksulluklarının hesabını soruyorlar.
Ve yine halk düşmanı Tayyip Erdoğan halkımızın hak arama
talebi karşısında; “Sen hangi iktidarla konuşuyorsun ya. AK
Parti iktidarıyla bunlar konuşulur mu? Bundan büyük haddini
bilmemezlik olur mu? Kalkacaksın sen, hükümete, ‘Şu valiyi, şu
emniyet müdürünü görevden al, şunu açığa al, şunu şuraya
götür, bunu buraya götür...’ Önce haddini bileceksin ya. Ayaklar
ne zamandan beri baş olmaya başladı?” diyerek gerçek işbirlikçi
yüzünü bir kez daha göstermiştir.
Korkuyorlar evet ayakların baş olmasından korkuyorlar. Ayakların baş olması onlar için kıyamet gününün gelmesidir. Bu
yüzden öfkeden gözleri dönmüş saldırıyorlar alanlarda, sokaklarda
hakkını arayan milyonlara Amerikan uşakları. Ama ne kadar
korksalar da engellemeye çalışsalar da halk düşmanlarının
korktuğu o gün, o kıyamet günlerinin gelmesini hiçbir güç engelleyemeyecek. Halkımız kiminle konuştuğunu da hangi işbirlikçi
iktidara karşı ayaklandığını iyi biliyor… Evet kaçamayacaksınız
o tarihsel gerçeklikten. Gün gelecek ayaklar baş olacak. Ve o
gün sizlerin kıyameti olacak.

AKP’nin TSK’nın 35.
Madde Değişikliği İle
Darbelere Son Verdiği
Demagojisi
AKP Hükümeti TSK İç Hizmet Kanunu’nun
35. Maddesini değiştirmek için hazırladığı kanun
tasarısına göre TSK’nın yeni görevi “Yurt dışından
gelecek tehdit ve tehlikelere karşı Türk vatanını
savunmak, caydırıcılık sağlayacak şekilde asgari
gücün muhafazasını ve güçlendirilmesini sağlamak, TBMM kararıyla yurtdışında verilen
görevleri yapmak ve uluslararası barışın sağlanmasına yardımcı olmaktır” denilmektedir.
AKP, bu yasa değişikliği ile sözde darbelere
son verdiği demagojisini yapıyor.
Oysa yaşadığımız günler darbe günlerini aratır
durumda. AKP iktidarı 12 Eylül cuntacılarının
yaptığı hangi faşist terörü hayata geçiremiyor da
darbeye ihtiyacı olsun. Ayrıca bugün darbe günlerinde yaşadığımız faşist terörün hangisi eksik.
Bütün ülkeyi gaz odasına çeviren, 12 Eylül döneminde bile olmadığı kadar hapishanelerinden
ölülerin çıktığı bir ülkede darbeye mi ihtiyaç
var?
Ayrıca, Gezi olaylarından gördük, AKP polisle
başa çıkamadığı anda hemen askeri devreye
soktu. Ordu zaten AKP’nin emrindedir... İhtiyaç
duyduğu her zaman halka karşı savaşta kullanabilecektir. Ordunun operasyonlara katılması valilerin yetki alanına bırakılmıştır.
Dönelim 35. maddedeki yasal düzenleme demagojisine...
AKP, TSK İç Hizmet Kanunu’nun 35. maddesindeki değişikliği faşizm bütün Türkiye’yi
açık hava hapishanesine çevirdiği günümüzde
“demokratikleşme” demagojisiyle meclisten geçirdi.
Oysa bu değişiklik ile AKP, TSK’yı işbirlikçi
ve emperyalist tekellerin çıkarlarını güvence
altına almak için uluslararası boyutta vurucu
gücü haline getiriyor.
Bu yasal değişiklik ile TSK yurtdışında emperyalistlerin ihtiyacı olan her yere müdahale
gücü olarak gönderilecektir.
Faşist terörüyle tüm dünyada teşhir olan AKP
35. madde değişikliğiyle “darbelere son verdik”
demagojisiyle faşist terörünün üstünü örtmeye
çalışıyor. Ancak boşuna, AKP’nin attığı her adım
sadece faşizmini pekiştiren adımlar olacaktır.
Göstermelik de demokratikleşme adımları atamaz.
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Amerika Büyükelçisi
Tayyip Erdoğan’ın Başkanlığını
Yaptığı AKP Toplantısını Bastı
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19 Haziran 2013 tarihinde, AKP
acilen partilerinin en üst karar organını
topladı. Taksim Gezi Parkı ile başlayan ve bütün ülkeyi saran Halk
Ayaklanması karşısında şaşkına dönmüşlerdi. Günlerce kabuslar görüp
uyuyamamışlardı. Tayyip Erdoğan
ve AKP'nin kadroları ayaklanma
karşısında nasıl bir yol izleyeceklerini
belirleyeceklerdi. Amerika, her ne
kadar Tayyip Erdoğan ve AKP sadık
uşağı olsa da, güvenemedi. Ayaklanma karşısında ne yapacağını şaşıran AKP'nin en üst düzeydeki toplantısını bastı.
“ABD'nin Ankara Büyükelçisi
Ricciardone, AK Parti Genel Merkezi'ni ziyaret etti. Ziyaretin, AK
Parti MKYK toplantısı sürerken gerçekleşmesi ise dikkat çekti. Büyükelçi
Ricciardone'nin ziyaretinin Başbakan
ve AK Parti Genel Başkanı Recep
Tayyip Erdoğan başkanlığında AK
Parti Merkez Karar Yürütme Kurulu
(MKYK) toplantısı sürerken gerçekleşmesi dikkat çekiyor. Yaklaşık bir
saat süren görüşme sonrası açıklama
yapan Ricciardone, şunları söyledi:
"(...) Türk halkı ve Türk hükümeti
arasındaki ilişki devam ediyor.
ABD'nin bu dost ülkesine önem veriyoruz. İfade özgürlüğü ve barışçıl
toplanma özgürlüğü açısından güvenimizi yineledik.''
AKP'li yöneticiler, bu görüşmenin
rutin bir görüşme olduğunu açıklayarak üstünü örtmeye çalıştı, “büyük
adamlar” olduklarını göstermeye çalışsalar da, islamcı medya bile Amerika büyükelçisinin baskınını garipsedi. Yaklaşık 1 saat görüşmüşler...
Olay çok açık, AKP'nin toplantısına
Amerika baskın yapmıştır. AKP kendi
başına buyruk kararlar vermesin diye,
işi şansa bırakmamış, en yetkili organın toplandığı zamanda baskın
yapmıştır. Bu gerçeği kimse gizleyemez.

Amerika işini şansa bırakmıyor,
sadece büyükelçi görüşmesiyle kalmadı, bu olayın üstünden bir hafta
geçmeden, bu defa Obama, Tayyip
Erdoğan'ı telefonla arayarak, 1 saat
görüştü. Başbakanlık açıklaması ile
Amerika Beyaz Saray'ın açıklamaları
birbirinden farklıydı. Başbakanlık,
ekonomik ilişkileri görüşürken, Erdoğan, “Gezi olayları hakkında da
Obama'ya bilgi verdi” diyerek önemsiz bir konuymuş, lafı gelmişken
bundan da bahsetmiş gibi bir hava
yaratmak istedi.
Beyaz Saray açıklamasında, Tayyip Erdoğan'la yapılan görüşme için,
“Şiddetten uzak durulması; ifade,
toplantı ve basın özgürlüğünün önemi üzerinde durulduğu belirtildi”
Bir hafta içinde AKP iki defa en
üst düzeyde uyarılmış oldu. Erdoğan
istediği kadar efelensin, esas patronları
Amerika bütün ipleri elinde tutuyor.
Gizleme saklama ihtiyacı duymadan,
AKP'nin toplantısını basıyor. Altı
üstü bir büyükelçi toplantılarına baskın yapıyor, “sen kimsin?” diyemiyor... “Toplantımıza nasıl müdahale
edersin?” Diye soramıyor. Rutin bir
ziyaret, önceden planlanmış bir ziyaret, diyerek yine yalan söylüyorlar.
Yine halkı aldatmaya çalışıyorlar.
Suçluluk psikolojisiyle, yalan üstüne yalan söylüyorlar. İslamcı basın
bile “düşündürücü bir ziyaret” yorumu yapmak zorunda kaldı. Taksim
Gezi Parkı ile başlayan ve tüm ülkeyi
saran halk ayaklanması AKP'de deprem etkisi yaratmıştı. Bütün hesapları,
planları, programları alt üst olan
AKP'nin, ne yapacağına karar vereceği toplantı Amerika’nın sopası altında, onun istediği biçimde şekillenmiştir.
Büyükelçinin ve Obama'nın söylediği şey aynı, Amerika AKP'yi uyarıyor, “İfade, toplantı ve basın öz-

gürlğü” konusunda uyardıklarını
söylüyorlar. Buradan anlayacağımız
şudur, AKP'nin kulağını çekmiştir
Amerika.
Halkımız, görün; İşte AKP budur;
Amerika'nın izni olmadan parmağını
bile kıpırdatamaz. Halk Ayaklanması
karşısında halka karşı topyekün savaş
açmak niyetinde olan AKP Amerika'dan izin almadan tek askeri kışladan dışarı çıkartamaz. Amerika bir
yandan Halk Ayaklanmasını bitirmek
istiyor, diğer taraftan, Orta Doğu'ya
saldırı planlarının aksamamasını istiyor. Bu yüzden Tayyip Erdoğan'ın
efelenmesi boşuna, Amerika, birinci
elden işe el koydu... Bir zamanlar,
Erdoğan’ın siyasi danışmanı Cüneyd
Zapsu "Bu adamı deliğe süpürmeyin.” demişti. Şimdi yine “deliğe süpürülme” korkusuyla yaşıyor Tayyip
Erdoğan.
Müslüman Halkımız! İşte görün...
AKP'nin müslümanlığı, İslamiyeti
sadece kendi kazancı için bir pazarlama aracı olarak kullanıyor. Zerre
kadar müslüman olan bir kişi, Amerika'nın kuklası olamaz. Onun uşağı
olamaz. AKP’nin ise ABD'nin uşağı
olduğunu tüm dünya görüyor. Amerika milyonlarca müslümanı katlediyor. Afganistan'da, Irak'ta, Mısır,
Lübnan, Cezayir ve Suriye'de milyonlarca müslüman katlediliyor, kadınlara, çocuklara tecavüz ediliyor.
Bunun baş sorumlusu Amerika'dır.
AKP Amerikan uşaklığını sürdürerek,
bu katliamlara ortak olmaktadır.
Amerikan Uşağı olan AKP halkımıza kan kusturmaya devam ediyor.
Hastaneleri, okulları, meydanları gaza
boğmaya devam ediyor. Hatta evlerin
içine bile gaz bombaları atıyorlar.
AKP halk düşmanıdır. Halkımız
AKP'ye güvenmeyin, inanmayın.
Halkımızın en temel talebi Ekmek,
Adalet ve Özgürlük ancak halkın
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kendi mücadelesiyle, kendi örgütlerini
kurarak gerçekleşebilir. AKP'nin hazırlayacağı Anayasa, ancak ve ancak,
baskıyı, sömürüyü ve işkenceyi arttıracaktır.
Bunun tek çözümü, halkın kendi
örgütlülüklerini kurmasından geçiyor.
Halk için bir anayasaya istemeliyiz.
Kongrelerini Amerika'nın yönettiği
partiler bizi temsil edemez. Onlar
sadece Amerikan başkanlarını temsil
edebilirler, onlar sömürücü tekelci
şirketleri temsil ederler.
AKP faşizmine karşı birleşelim,
gücümüzü gösterelim. AKP on yıl
boyunca yedi içti, semirdi... AKP'ye
yıllar boyunca korkmadığı kadar
korktu. Kabuslar gördüler. Bunu başaran tek güç halkın gücüdür. Tek
bir hedefe yönelmiş, korku duvarını
yenmiş bir halkın karşısında hiçbir
güç duramaz. 31 Mayıs'tan bu yana
Türkiye Halkları dünyaya örnek

olacak bir ayaklanma gerçekleştirerek, bu gücü dosta
düşmana gösterdi.
AKP'nin gücü ise
kof bir güçtür. Sırtını
Amerika'ya dayamadan
güç gösterisi yapamazlar. AKP'nin
gücü koftur çünkü kapısında eli sopalı
Amerikalılar beklemektedir. Amerika'nın ağzına bakıyorlar. İktidarı başkasına vermemek için, satamayacakları şey yoktur.
AKP bu görüşmelerde, iktidarınız
uğruna Amerika'ya neleri sattınız?
Açıklayın! Açıklayamazsınız. “ABD
büyükelçisi, İktidarla da, muhalefetle
de görüşürüz” diyerek AKP'yi de
açıktan tehdit etmekten geri durmuyor. Ne yapmazsanız ipinizin çekileceğini söylediler? Açıklayın! Açıklayamazsınız. Çünkü gerçekler halkın
öfkesini bileyecek.
Biz halkın gücünü gördük, yaşadık. Halkın gücünün karşısında hiçbir
ordunun, polisin duramayacağını gördük. İşte, ülkemizin geleceğini AKP
gibi Amerika'dan talimat alan bir
parti belirliyor. Biz buna karşı halkın

Çağdaş Hukukçular Derneği
İstanbul Şubesi
Basına ve Kamuoyuna
Her Yer Lice! Her Yer Direniş!
Yeni karakol istemeyen Lice halkı üzerine 28 Haziran
2013 tarihinde ateş açıldı. Kimyasal gaz kullanmakla
yetinmeyen askerin açtığı ateş sonucu 18 yaşındaki
Medeni Yıldırım yaşamını yitirdi.
Kürt Halkı’nın karakolsuz, çatışmasız
bir coğrafyada yaşama arzusunu, gerçek
demokrasi koşullarında kaderini serbestçe tayin talebini, anadilinde kendini
ifade etme gerçek isteğini her defasında
sömüren, sahte ve içi boş umutlarla
Kürt Halkını oyalayan, onu her fırsatta
Türkiye’de yaşayan diğer milliyetlerden
emekçilerle karşı karşıya getiren, tüm milliyetlerden işçi ve emekçiler arasına her fırsatta
şovenizm zehirini akıtan bir avuç sömürücünün devleti
“barış” ve “demokrasi” anlayışını Lice’deki saldırıda
ortaya koymuştur: en geniş kitlelerin dizginsizce sömürülebilmesi için alabildiğine BASKI! Yani yeni
karakol, kimyasal gaz, kurşun, ölüm ve kan... İşte bu,

örgütlülüklerin oluşturmalıyız. Ekmek, Adalet ve özgürlük için, Halk
İçin Anayasa istemeliyiz. Bunun mücadelesini halkın örgütlenmeleriyle
vermeliyiz. AKP halka hiçbir hak
vermeyecektir. Amerika'nın bahsettiği
“ifade, basın ve toplantı” özgürlüğü,
sadece burjuva partiler, sivil toplum
kuruluşları içindir. O da Amerika'nın
işine geldiği kadar. Milyonlarca insanın katili ABD, halkın üzerine gaz
bombaları atılmasına karşı değildir.
Milyonlarca insanı katleden ABD
halk için hiçbir iyi şey düşünmez.
Eğer ifade özgürlüğü, basın özgürlüğü, toplantı özgürlüğü diyorsa...
bu sadece düzen partileri içindir,
Amerikan beslemesi sivil toplumcu
kuruluşlar içindir. Halkın toplantı
yapmasına, ifade ve basın özgürlüğüne tamamen karşıdır. Amerika'nın
işine gelmeyen, tek bir satırın bile
yazılmasına tahammülleri yoktur.
Bizim özgürlüğümüzü Amerikan Beslemesi AKP veremez. Biz
özgürlüğümüzü kendi ellerimizle
kazanacağız. Halk komiteleriyle,
Halk Meclisleriyle kendi haklarımızı tek tek koparıp alacağız.
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emperyalizm ve onun işbirlikçisi AKP Hükümetinin
demokrasi ve barış anlayışıdır. Taksim Gezi Parkı’ndaki
ve Lice’deki olaylar bunu göstermiştir.
Ne var ki siyasi iktidar tarafından uygulanan baskı
ve zulüm politikaları artık sonuç vermemektedir. Baskı
ve zulme kalkan olmak isteyen halk, büyük bir dayanışma
ruhuyla birleşmekte ve direnmektedir. Taksim Gezi
Parkı'nda başlayan bu dayanışma ve direniş ruhu Lice’de
devam etmektedir.
Onca katliamın failleri nasıl cezasız kaldıysa,
Alaattin Karadağ’ı katledenler nasıl beraat
ettiyse, Ethem Sarısülük’ü vuran polis
nasıl serbest kaldıysa, Ferhat Gerçek’i
felç bırakan kurşunu sıkanlar nasıl ceza
almadan aramızda dolaşacaksa Medeni
Yıldırım’ı katledenlerin de cezasız kalacağını biliyoruz. Ama baskıya karşı direnenleri hiçbir zaman unutmadık ve unutmayacağız. Adalet için mücadele etmeye devam
edeceğiz. Henüz 18 yaşında iken katledilen Medeni
Yıldırım’ı anıyoruz. Çağdaş Hukukçular Derneği İstanbul
Şubesi olarak HER YER LİCE! HER YER DİRENİŞ!
diye haykırıyoruz. Saygılarımızla.

Çağdaş Hukukçular Derneği
İstanbul Şubesi
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örgüt üyesi olmakla
suçlanır ve gözaltına
alınır,
tutuklanırlar...
EMEK TEKRARINI
İdeolojiyle, örgütle
insanların gözünü
ÖĞRENDİM
korkutmak, insanlaaklında bulanıkBORCUM EN AZ BİR KİŞİYE DAHA rın
lık yaratmak, düzeÖĞRETMEKTİR!
nin sürekli kullandığı bir taktiktir.
BORCUM BANA VERİLEN EMEĞİ
Oysa olaylara ideolojik yaklaşmak, örTEKRARLAMAKTIR!
gütlü olmak neden
kötü bir şey olsun
İDEOLOJİ NEDİR?
ki? İnsanlar, haklarını alamıyorsa,
İdeolojik davranmak ne demektir?
elbette örgütlü bir şekilde ve ideolojik
İdeolojik halay
olarak bir karşılık verecek!
Gözaltında İdeolojik tavır sergiAslında doğru olan budur. Doğal
lemek
ve doğru olan, düşünce ve davranışlarımıza bir ideolojinin yön vermeİdeolojik davranmanın suç sayılsidir.
ması
Halkı ideolojik davranmakla suç***
layan burjuva politikacıları da aslında
İdeolojik davranmak kötü bir şey
burjuva idelojisiyle hareket ederler.
değildir, suç hiç değildir. İdeolojik
Halkı ideolojik davranmakla suçdavranmak yaşam koşullarıyla birlikte
larken,
hedefleri, burjuva ideolojisi
sistemleşen görüş ve düşüncelerin
dışındaki ideolojilere yaşam hakkı
yansımasıdır ve doğru tavır da bunu
tanımamaktır.
sergileyebilmektir. Düzen, kendi ideolojisine karşı bir ideolojik tavrı elbette
***
barındırmak istemeyecektir. Bu yüzİdeolojilerin savaşımı söz konuden kelimelerin önüne ideolojik kavsudur. Bu yüzden düzen burjuva
ramını yerleştirip ideolojik olan her
ideoloji diye bir şey yokmuş gibi
şeyin kötü olduğu izlenimini, algısını
davranıp kendisine karşıt olan ideoyaratmak istemektedir.
lojiyi kötüleyerek, yok etmeye çalışır
ve insanları kandırır. Hiçbir ideolojiye
Adalet talebinde bulunmak, emekapılmayın derken aslında düzenin
ğinin hakkını istemek, yağma ve tasunduğu burjuva ideolojisini savunlana karşı çıkmak, hak ve özgürlük
malarını, ona uygun davranmalarını
istemek Bunların hepsi ideolojik
ister.
suç sayılıyor.
Burjuvazinin, kendisi sahip olBarınma hakkını savunmak, sağmasına
rağmen, "kötü" "olumsuz"
lık, eğitim hakkını savunmak bunbir
şey
gibi
göstermeye çalıştığı ideoların hepsi ideolojik suç olarak göloji
nedir?
rülür.
İdeoloji kelimesi, Yunanca kökenli
Parasız eğitim diyerek en doğal
"düşünce"
anlamına gelen "idea" kehakkının peşinden koşarken örgüt
limesi
ile,
"bilgi" anlamına gelen
üyesi olmakla suçlanırsın. Ne için
"logos"
kelimelerinin
birleştirilmeeylem yaptığın, taleplerin hiçe sayılır.
siyle
oluşmuş
ve
"düşünceyi
inceleyen
Kaba bir örgüt düşmanlığı ile yönbilim" anlamında da kullanılmıştır.
lendirmek isterler süreci.
***
***
İdeolojinin kelime anlamı = DüParasız Eğitim istemek nasıl bir
şünceyi
inceleyen bilimdir.
suçtur. Hangi kategoriye girmektedir.
İdeoloji; toplumların, sınıfların,
Ki öğrenciler bu hakkın talep edilçeşitli topluluk ve grupların siyasi,
mesinin nedenleri tartışılmaksızın,

hukuki, kültürel, ahlaki, dinsel, felsefi
görüş ve düşüncelerinin sistemleşmiş
halidir.
****
İdeoloji tanım: Toplumların, sınıfların, çeşitli topluluk ve grupların
siyasi, hukuki , kültürel, ahlaki, dinsel,
felsefi görüş ve düşüncelerinin sistemleşmiş halidir.
İdeoloji, tanımından da anlaşılacağı üzere, bir üst yapı kurumudur
ve altyapı (yani üretim ilişkileri) tarafından belirlenir.
Çünkü, düşünceyi şekillendiren,
maddi yaşam koşullarıdır!!!
Dolayısıyla, her sınıfın ideolojisi
kendi yaşam koşullarına bağlı olarak
oluşmaktadır.
Düşünceyi şekillendiren, maddi
yaşam koşullarıdır. !!!
***
İdeoloji, üretim ilişkilerine, üretim
rejimine göre şekillenir, yani yaşam
koşullarıdır ideolojiyi oluşturan.
"Kulübede, saraydakinden başka
türlü düşünülür" denir, yani kulübede
yaşayanlarla, saraylarda yaşayanların
düşünceleri de farklıdır.
Ya da örneğin, bir patronla, bir
işçinin düşünceleri de aynı değildir.
Patron daha fazla sömürmek isterken, işçi emeğinin karşılığını almak
ister.
Birbiriyle çelişen iki farklı düşünce
söz konusudur. Bu, iki farklı ideolojinin şekillenmesinin de maddi zeminini oluşturur.
Burjuvazi ve işçi sınıfı, kapitalist
sistemdeki iki temel sınıfı oluşturur.
Ve bu sınıflara ait, iki temel ideoloji vardır. Bunlar; burjuva ideolojisi
ile proletarya ideolojisidir.
Bu iki temel sınıfın savundukları
sistem de birbirinden farklıdır. Birinin
varlığı, birinin yokluğudur.
İki ideolojinin savaşımı karşıtların
savaşımıdır. Birinin var olması diğerinin yok olmasını gerektirir.
Burjuvazi, emek sömürüsüne dayalı bir sistem olan kapitalizmi savunurken, sınıf bilincine varmış işçiler
ise, emek sömürüsünü ortadan kal-
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dıracak olan sosyalizmi savunur ve
bu düzeni kurmak için mücadele
ederler.
Düşünce maddi yaşam koşullarının birebir yansıması da değildir.
Düşüncenin gelişimini etkileyen farklı
etkenler de söz konusudur. (Yoksa
herkes devrimci olurdu.)
Her sınıfın yaşamın içinde oluşan
düşünceleri, kültürü, siyasal, ekonomik duruma ilişkin değerlendirmeleri,
belli bir düşünsel süreç sonunda sistemleşir ve ideoloji dediğimiz olgu
şekillenir. Ve sistemli bir hal almaya
başlayan ideoloji, o sınıfa ait kesimleri
etkileyip yönlendirmeye başlar.
***
Düşüncenin gelişimini etkileyen
farklı etkenler de olabilir. Bu yüzden
belli bir düşünsel süreç sonucunda
ideoloji şekillenir.
İşçi sınıfına ideoloji silahını kazandıran Marks ve Engels'tir. İşçiler
kapitalist sömürüye karşı daha önce
de mücadele ediyorlardı. Daha önce
de kapitalizm karşısında oluşmuş,
işçi sınıfına ait çeşitli düşünceler
vardı. Ancak bunlar henüz sistemleşmemiş, kendi iç bütünlüğüne ve
mantıki sonuçlarına ulaşmamış düşüncelerdi. Marks ve Engels işçi
sınıfı ideolojisinin oluşum sürecinin
tamamlayıcısı olmuşlardır.
Böylece, proletarya, burjuvaziyle
ideoloji cephesinde savaşabilecek bir
donanıma kavuştu ve ideoloji sayesinde, proletaryanın hedefleri de netleşmiş oldu. Bu ideoloji bilimsel sosyalizmdir. Ya da "Marksizm-Leninizmdir" şeklinde ifade etmek de
doğrudur.

Bilimsel sosyalizm göstermiştir
ki; kapitalizmi tarihsel bir zorunluluk
olarak sosyalizm takip edecektir. Ancak bu, kendiliğinden değil, tarihin
belirleyeni olan sınıf mücadelesi sonucunda olacaktır. Yani, proletaryanın
ideolojisi, sosyalizm için sınıf mücadelesi yürütmeyi, proletaryanın iktidarını kurarak sosyalizmi inşaa etmeyi ve giderek sınıfsız topluma,
komünizme geçmeyi içerir.
***
Proletarya ideolojisinin burjuva
ideolojisiyle sınıf mücadalesinin sonucunda proletarya iktidarı kurulacak
ve önce sosyalizm inşa edilecek,
sonra sınıfsız bir toplum olarak komünizme geçilecektir der ML. (Bilimsel Sosyalizm)
İşçi sınıfı ve burjuvazi arasındaki
çatışma, aynı zamanda ideolojik bir
çatışmadır. Her iki ideoloji de, kitlelerin bilinçlerine hakim hale gelmek
ister. Ve kapitalist bir düzen içinde,
esas olarak bu iki ideoloji dışında
başka bir ideolojiye yer yoktur. Her
düşünce, birbiriyle sürekli olarak çatışma halinde olan bu iki ideolojiden
birisinden etkilenmiştir ve yine bu
iki ideolojiden birisine hizmet eder.
***
Daha önce defalarca konuşmuştuk
ve ara yol yok demiştik. Hiçbir ideolojiyi benimsemeyen birisi ya hiçbir
şeyin farkında değildir ya da yalan
söylüyordur. Çünkü birbiriyle sürekli
çatşma halinde olan iki ideoloji vardır.
Birini benimsemiyorum diyen birisi
hiçbir şey yapmadan diğerine hizmet
etmektedir.
Lenin bu konuda şöyle der; "bur-

Hasta Tutsaklara Özgürlük!
İstanbul Altınşehir’de, Bayramtepe Meydanı'nda,
Kanser Hastası Devrimci Tutsak Kemal Avcı’nın serbest
bırakılması için Halk Cepheliler yazılamalar yaptı.
Halk Cepheliler, "F Tipi hapishanelerin ağır baskı
ve tecrit koşullarından kanser hastalığına yakalanmış
olan Kemal Avcı'yı ve tüm tutsaklarımızı zulmün elinden
alacağız.
Devrimci tutsaklarımız onurumuzdur. Hiçbir hasta
tutsağımızı faşizmin katletmesine izin vermeyeceğiz.
Mete Diş'i kararlılığımızla nasıl aldıysak, Kemal AVCI'yı
da alacağız.

juva mı, yoksa sosyalist ideoloji mi?
Bunun bir üçüncü yolu yoktur. Çünkü
bir "üçüncü" ideolojiyi (...) insanlık
yaratmamıştır. Bundan dolayı sosyalist ideolojinin her küçültülüşü,
onları sosyalist ideolojiden her saptırış, aynı zamanda burjuva ideolojinin
güçlendirilmesidir." (Lenin- Ne Yapmalı)
***
Sosyalist ideolojinin küçültülüşü,
sosyalist ideolojiden saptırılış her
daim burjuva ideolojisini güçlendirir
ve bunu da genellikle reformist sol,
oportünist sol yapmaktadır. İşine geldiği için, düzene entegre olduğu için
bu şekilde davranır.
Bunun pratik anlamı şudur; ya
işçi sınıfının iktidarını, yani sosyalizmi savunursun; ya da burjuvazinin
iktidarına yani kapitalizme hizmet
edersin. Bu ikisi dışında bir üçüncü
yol, üçüncü bir sistem yoktur.
Dolayısıyla, ideolojik davranmamak diye bir şey yoktur. İdeolojik
davranmadığını söyleyenler ya yanılmakta ya da gerçeği çarpıtmaktadır.
Aynı şekilde "tüm ideolojilere karşı
olmak" diye bir şey de yoktur. Bunu
söyleyenler de, gerçekte burjuva
ideolojisinin etkisi altındadır.
Oysa, bilimsel doğrulara göre
davranmak, işçi sınıfı ideolojisini
savunmayı gerektirir.
***
Biz bilimsel doğruları savunuyoruz biz diyalektik materyalizmi yani
bilimsel sosyalizmi benimsiyor savunuyoruz, safımız, ideolojimiz bellidir.
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DEVRİMCİ TUTSAKLAR ONURUMUZDUR!..
HALKIZ HAKLIYIZ KAZANACAĞIZ!.." diyerek
kararlılıklarını ifade ettiler.
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HER YER TAKSİM HER YER DİRENİŞ!
Özgür Tutsaklardan Ayaklanma Günlerine İlişkin Düşünceler...
GÜLHAN
SAĞALTICI
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Şakran Kadın Kapalı Hapishanesi. “Çoluk Çocuk Değil
Süreci Omuzlayan Gençlerimiz”... Düzen gençlerimizi “iş
yapamaz”, “aklı bir karış havada”, “kıymet bilmez” diyerek
değersizleştirmeye ve pasifize
etmeye çalışır. Böylelikle halkın
gözünde gençlerin, sözlerine
güven duyulmasını engellemek
ister.
Gençler bu ülkenin geleceği
ve ülkemizdeki mücadelenin fitilleyicisidirler. Ayrıca gençlerin
karakterinde değişikliğe açıklık
vardır. Emperyalistler ve işbirlikçileri gençlerden ölüm kadar
korkarlar. Sadece gözaltılarla,
işkencelerle, tutuklamalarla
gençleri yıldıramayacağını bildiğinden
gençlerin mücadelesini “çoluk-çocuk”
seviyesine indirerek, psikolojik savaş
da yürütürler.
Kimi zaman, “çoluk-çocuk” sözcük grubunu kendi saflarımızda da
duyarız. Genç yaştaki yoldaşlarımıza
çocuk gözüyle bakar, yaptıkları işleri
beğenmeyiz. “Aman o daha çocuk”
diye küçümseriz. Bu kendini üstün
görmektir, yoldaşlarına güven duymamaktır. Düzene ait bu kafa yapısı
devrimci saflarımızda olamaz. Şu
son süreçte tutsaklıktan kaynaklı boşalan yerleri 15-16 yaşındaki yoldaşlarımız almış, yaşlarını, deneyimsizliklerini kendilerine bahane etmeden coşkuyla mücadeleye atılmışlardır. Bize düşen, “çoluk-çocuk”
demek değil, onlara güvenmek, deneyimlerimizi onlarla paylaşmak, eksik konularda onları eğitmekdir.
Unutulmamalıdır ki, “çoluk-çocuk” değil hepsi birer kahramandır.
Sibel, Adalet, Sezgin, Canan’dır her
biri. Filistin sokaklarında komutan,
darağacında Tanya’dır. Tarih sayfalarımız, genç yaşta “Canım Feda”
diyen kahramanlarla doludur.
Bu yüzden onlar “çoluk-çocuk”
değil, yeni destanlar yazmaya gönüllü

gençlerimizdir.
***

OKTAY KELEBEK
Taksim’den başlayan öfke ve coşkunun, Anadolu’nun dört bir yanına
yayıldığı günleri yaşıyoruz... Ülkemiz
ve halklarımız için önemli bir süreç
elbette... Küçük küçük direnişlerden
büyük direnişe, küçük küçük zaferlerden büyük direnişimizin zaferine
kadar, 5-7 bin ile başlayan konserlerden 550 binlik konserlere uzayan
birleştirici, direnç aşılayıcı, güç taşıyıcı birliktelikleri yaratan, Taksim’i
savunma bilincini beyinlere kazıyan
emeğimizin sonuçlarını böyle görüyoruz.
Halk, direne direne kazananlardan
direnmeyi ve kazanmayı öğrendi...
Kasktan, gazdan, coptan korkulmaması gerektiğini öğrendi. Bugün onlarla oynuyor, onu alaya alıyor...
Halk budur işte... Bizi atomlarımıza
kadar bölmeye çalışanlar, karşılarında
büyüyen bir kartopu buldular... Şimdi
sıra halkta... Halkın vicdanına sığınsınlar en iyisi...
***

RAŞİT DÖRTYOL
Halkımız, unutturulmak istenen

tüm değerlerini, bağımsızlık,
demokrasi ve sosyalizm özlemini daha güçlü hayırıyor. “Herhangi bir ideolojiye tabi olmayan”, “Partiler üstü”, “90 kuşağı” gibi ipe sapa gelmez laflarla halkı küçümseyen, halkın
özlemlerini ve iradesini yok sayanlara cevabı halk veriyor.
Halkı halka sansür etmek
isteyenler kendi acizliklerinin
altında kalıyorlar. Oligarşinin
medyasında, “akil”li geçinenler
konuşurken fonda Taksim gösteriliyor. Onlar çok “akil”li ama
“Halk bilmez, cahil”... Halkı
aşağılamaya devam ediyorlar.
Şimdi “canlı yayın”da Tayyip
Erdoğan’ın “Ankara'ya girişi”
veriliyor. Amerikan beslemeleri
halka karşı güç gösterilerine
soyunuyor, şov yapmaya çalışıyorlar. Ama halkın bir nehir olup
akışını durduramıyorlar. Çünkü biz
varız, halkın Mahirleri, Şanlı Alişanları, Sibelleri var... Umudu yok
edemedikleri için, halkı sindiremedikleri için aynı yalanları, aynı demagojileri tekrar edip duruyorlar.
Tayyip Erdoğan, sanki bu halk
ABD'yi ortak düşman ilan etmemiş
gibi “Eylemlerin içinde ABD Büyükelçiliği’ne yönelik eylem yapanlar
var” diyor... Bu eylem milyonların
eylemidir ve halk ABD ile beslemelerine dahasını da söyleyecektir.
***

ŞAFAK YAYLA
Tayyip Erdoğan başta “çapulcu”
deyip yok saymaya çalıştığı insanların
direnişi karşısında büyük korkuya
kapıldı ve her türlü yalan-dezenformasyon, çarpıtma, iftira silahı ile
saldırmaya başladı. Ankara’da miting
üzerine miting yaparak aklınca “boy
gösterisi” yapıyor. Bugün yine Gezi
Parkı’na saldırdı polis ve Taksim’in
her yerini abluka altına aldı. Ancak
halk şu an sokakta direniyor. Her
anlamıyla öğretici ve eğitici, her anlamıyla kazanım olan bir direniş yarattı halkımız.
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Halk İçin, Cephe İçin
Devrim İçin Sattığımız
Dergi Sayısını Çiftleyelim!
BİR KENDİSİNE, BİR KOMŞUSUNA
BİR KENDİSİNE, BİR AKRABASINA
BİR KENDİSİNE, BİR TANIDIĞINA
BİR KENDİSİNE, BİR ARKADAŞINA...
27 yıldır yayın faaliyeti sürdürüyoruz. Aylık, 2 haftalık derken 1 haftalık sürelerle çıkardık yayınlarımızı
Yakın zamanda sayfa sayımızı artırdık. Bunları yaparken, belirleyici
olan mücadelenin ve bizim ihtiyaçlarımızdı.
Halka ulaşmak için elimizdeki en
temel araç ajitasyon ve propaganda
faaliyetidir. Dergi ise bunların içinde
en temel olanıdır. Yayını olmayan
bir örgüt, soluksuz kalmış insan gibidir. Pusulası olmayan gemi gibidir.
Dergi, düşüncelerimizi yayan en
etkili silahımızdır.
Sattığımız her bir dergi, düzenin
beyinleri teslim alma, uyuşturma saldırısına karşı; umutsuzluk dünyasından çekip aldığımız bir insan demektir.
Dergimizin girdiği her ev, güneş
girmiş gibi aydınlanır. Gözlere indirilen perdeyi kaldırır, gerçekleri söyler
ve kulaktan kulağa fısıldanarak büyür
Cephelilere siyasi eğitim verir,
ideolojik olarak besler, canlı ve diri
tutarken; halkımıza kurtuluşun yolunu
gösterir.
Elimizdeki en önemli örgütleme
aracıdır dergi. Çat kapı gittiğimizde
ilk uzattığımız odur. Bir olayı nasıl
değerlendireceğimizi merak ettiğimizde ilk baktığımız odur. Tarihimize
bakmak istediğimizde en büyük kaynak odur. Derginin olmadığını düşünün Silahsız bir savaşçı nasıl olmazsa, dergisi olmayan bir örgüt de
yaşayamaz. Halka ulaştığında ise
can bulur, vücuda gelir, yazılar eyleme
dönüşür. Bu yüzden sattığımız dergi

sayısını arttırmalıyız.
Faşizm, ülkeyi yalan ve demagoji
ile yönetiyor. Satılık ihale medyası,
79 ile yayılan halk ayaklanmasını
dahi haber yapmadı. Halkın yoksulluğunu, açlığını, çaresizliğini haber
yapmayan burjuva medya, AKP kendi
yandaşı “aydın”ları basına çıkartarak,
yalanlarını gerçek gibi anlatıyor.
Tayyip, camide içki içtiler, komiseri köprüden aşağı attılar, türbanlı
bir tanıdığımı dövdüler, bayrak yaktılar vb. bir çok yalanla halkı bölmeye
ve kendi tabanını ayaklanan halka
karşı kışkırtmaya çalıştı.
Ağır sansür ortamında halk yine
de ayaklanmayı yaygınlaştırdı.
Halk ayaklandıysa, bunda bizim
yıllardır bedeller ödeyerek yürüttüğümüz mücadelenin etkisi çok
büyüktür. Türkiye’nin direnen damarı olarak, devrim iddiasını kesintisiz taşıyarak “Bir tek siz yaparsınız” düşüncesini halkta hakim kıldık.
Ve halk, devrimcilerden gördükleriyle,
onlardan aldıkları cesaretle, meşrulukla ayaklanmıştır. Evet bu, ayaklanan herkesin Cepheli olduğunu
göstermez. Ancak bunu yapabiliriz.
Ayaklanmayı örgütlü hale getirmek
için halka gitmeliyiz, politikalarımızı
götürmeliyiz, gerçekleri anlatmalıyız
ve devrim mücadelesine katılma çağrısı yapmalıyız.
HALK İÇİN, CEPHE İÇİN
DEVRİM İÇİN SATTIĞIMIZ
DERGİ SAYISINI ÇİFTLEYELİM!
BİR KENDİSİNE, BİR KOMŞUSUNA
BİR KENDİSİNE, BİR AKRA-

BASINA
BİR KENDİSİNE, BİR TANIDIĞINA
BİR KENDİSİNE, BİR ARKADAŞINA...
BİR CEPHELİNİN MUTLAKA
BİR TANIDIĞI BİR AKRABASI
BİR KOMŞUSU VARDIR... BU
BAKIŞ AÇISI İLE BİR DERGİ
ALANA İKİ TANE VERMELİYİZ
BİR ALAN İKİ TANE ALMALI..
O DA ALDIĞI DERGİYİ BİR KOMŞUSUNA, BİR AKRABASINA, BİR
ARAKADAŞINA VERMELİ...
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Tüm Cepheliler Görev
Başına!
Görevimiz, sattığımız dergi sayısını ikiye katlamak!
Her Cepheli, bir dergi satıyorsa
bunu iki dergi yapmalıdır! Birken
iki olmak için bir dergi daha fazla
satmalıyız.
10 dergi satıyorsak 20 yapmayı
hedeflemeliyiz.
Dergimizde yazdığımız her şey
çok değerlidir. Çünkü hepsinin bedelini ödedik. Faşizme karşı direnmenin onuru devrimcilere, bize aittir.
Direndik, direniyoruz, direneceğiz.
Bu nedenle dergimiz bizim ödediğimiz bedellerin gücüyle ulaşmalıdır halka. Evlere giderken bu meşrulukla gitmeliyiz. Doğruyu yazıyoruz
çünkü, şehitlerimiz bunun için öldü,
yoldaşlarımız bunun için ömürlerini
f tiplerinde geçiriyor, biz bunun için
her gün bedel ödemeye devam ediyoruz. Kanımızla nasıl duvara Devrimci Sol yazdıysak, sosyalizmin öl-
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mediğini haykırdıysak, aynı inançla
gitmeliyiz evlere En yoksullardan
başlamalıyız.
Halkımız aç!
Çözüme aç,
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Çareye aç derdine deva arıyor
halkımız. Halka derdinin çaresini
ulaştırmamak en büyük suçtur. Halk
bizi beklemez!
Ne diyeceğiz aç, yoksul halka?
Ne diyeceğiz çocuklarını aç bırakmak
istemeyen ana babalara Ne diyeceğiz hastaneye alınmayan, başına
gaz bombası yiyen, işten atılan, çocuğuna ihtiyaçlarını alamayan, evinden yurdundan edilmiş, göçmek zorunda kalmış halkımıza?
Dur bekle, bu hafta dergi elimize
geç ulaştı dur bekle işler çok, gelemiyorum hastalandım işim çıktı tamam bir ara yaparız arkadaşlar dağıttı sandım operasyon
yedik yeterli insan yoktu Tutuklanan
arkadaşın dergi ilişkilerini bilmiyorduk vb. vb
Halka bunları mı söyleyeceğiz?
Dur biraz daha bekle, elbet sana da
bir gün dergi dağıtacağız
Daha fazla dergi vereceğiz de ne
olacak, kendimiz bile okumuyoruz
ki, canım devrim hemen mi olacak,
az daha bekleyin dağıtırız haftaya
Bunları mı söyleyeceğiz?
Gördük, yaşadık halkın öfkesi
birikmiştir. Nicel birikim, nitel pat-

lamalara sebep olur. Yaşadığımız budur. Adaletsizlik? halkımızın canına
tak etmiştir. Ama halkımız örgütsüzdür. Uğruna 43 yıldır mücadele
ettiğimiz devrimi gerçekleştirmek
için halkı örgütlemeliyiz. Adaletsizliklere son vermek, halkımızı yoksulluktan kurtarmak için daha fazla
çalışmalıyız.
Bu nedenle her Cepheli öncelikle
dergisini okumalıdır. Dergiyi okumayanlar, politik ve ideolojik olarak
kendisini geliştirmeyenler dergiyi
halka götürmeyi de bir ihtiyaç olarak
görmezler.
Her Cepheli, sattığı dergi sayısını
birden ikiye, üçten altıya, beşten ona
çıkarmalıdır. Hedef dergi sayısını
çiftlemektir, iki katına çıkartmaktır.
Örgütlü bulunduğumuz her yerde,
sattığımızın iki katı dergi satma hedefini koymalıyız önümüze
İki katı dergi satmak demek, halka
daha çok gitmek, örgütlenme çalışmasını artırmak, yeni dergi dağıtımcıları bulmak demektir. Her dergi,
faşizmin yalanlarına demagojilerine
karşı attığımız bir mermidir.

Savaşı Büyütmek İçin Dergi
Sayılarını Çiftleyelim
2 katına çıkaralım.
Şehitlerimiz için, tutsaklarımız
için, Cephe için, halk için, devrim
için dergi sayımızı 2 katına çıkaralım.
550 binden 1 milyona, 75 milyona

ulaşmak için dergi sayısını artıralım.
Devrim hayal değil! Ama sadece
istemekle gerçekleşmeyecek, çalışmalıyız.
Unutmayalım:
DERGİMİZ; DÜŞMANA KARŞI
EN BÜYÜK İDEOLOJİK MÜCADELE ARACIMIZDIR.
DERGİMİZ; TEMEL PROPAGANDA ARACIMIZDIR.
DERGİMİZ; MEŞRULUĞUMUZDUR
DERGİMİZ İDDİAMIZDIR
DERGİMİZ KARARLILIĞIMIZDIR.
DERGİMİZ CÜRETİMİZDİR.
DERGİMİZ; HALK VE KADRO
EĞİTİMİNDEKİ EN TEMEL ARACIMIZDIR.
“Kayaları delen suyun şiddeti
değil, damlaların sürekliliğidir”
Biz o damlalar olmalı, dağıttığımız
tek derginin bile ne kadar önemli olduğunu aklımızdan çıkarmamalıyız.
"Sağır sultanlar bilsin ki, delinmez sanılan kayaları damlaların
sürekliliği deler. Şimdi birer damlayız. Damlalarımız sürekli olarak
delmeye devam ediyor zulmün duvarlarını. Tarih bizi yazmaya devam
ediyor. Kazandığımızı da yazacak."

Hüseyin Çukurluöz
Bekir Baturu

Dev-Genç’li Rıdvan Akbaş’ı Zulmün Elinden Çekip Aldık
AKP’nin komplocu polisi tarafından 8 Mayıs 2012
günü pek çok ilde gece yarısı yasal dernekler ve evler
basılmış 100’e yakın devrimci gözaltına alınıp tutuklanmıştı. Tutuklanan devrimcilerin suçu! “Parasız Eğitim
İstemek,Yüz binlerin katıldığı Grup Yorum’un Tam Bağımsız Türkiye Konseri’ne katılmak, Füze Kalkanına
Hayır” demekti.
”Dev-Genç’li Rıdvan Akbaş da
bu “suçlar”ı işlediği için 15 aydan
beri Sincan F Tipi hücresinde kalıyordu. 28 Haziran günü görülen
mahkemede AKP’nin komplocu polisinin komplosu gözler önüne serildi
ve Dev-Genç’li Rıdvan Akbaş ile
birlikte İlhan Kaya, Emel Keleş,
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Hasan Karapınar serbest bırakıldı. Kararın ardından
adliye önünde zafer halayı çekildi ve Sincan’a tutsakları
almaya gidildi.
AKP’nin işkenceci katil polisine sesleniyoruz: "Komplolarınız, baskılarınız, tecrit hücreleriniz bize vız gelir!
Bizler bu vatanın en onurlu damarı olan Dev-Genç’lileriz!
Tutsaklarımızı yeni tutArşiv
saklar pahasına sahiplenmeye devam edeceğiz. Nasıl ki Rıdvan’ı zulmün
elinden aldıysak 18 Ocak
2013’te yine komplolarla
tutukladığınız yoldaşlarımızı da zulmün elinden
alacağız!”

MÜSLÜMAN HALKIMIZ;

Yozlaşmaya Karş
Anadolu Halk Festivali
Anadolu Halk Festivali’nin üçüncüsü bu yıl Büyük Gazi Parkı’nda,
28-29-30 Haziran tarihlerinde, “Faşizme Karşı Demokrasi Yozlaşmaya
Karşı Halk Kültürü” şiarıyla düzenlendi. Üç gün süren festival için
Anadolu’nun farklı illerinden gelen
kurumlar kültürlerini tanıtmak amacıyla stantlarını kurdular, binlerce
insan hep birlikte halay çekip aynı
türküleri söylemenin, böyle büyük
ve güçlü bir kültürün sürdürücüsü
olmanın coşkusunu yaşadı. Üç gün
boyunca emperyalizmin yoz kültürüne
karşı nasıl ve hangi alternatifle mücadele edileceği bir kez daha gösterilmiş oldu.
1. gün...
Birinci günün akşamı konserler
başlayana kadar konser alanı tam
olarak dolmamıştı. Kitle daha çok
stantların kurulu olduğu bölümde
yoğunlaştı. Festival alanına gelen ziyaretçileri, “ABD ve AKP Faşizmine
Karşı Omuz Omuza”, “Örgütlü Halk
Yenilmez”, “Gücümüz Halk Komitelerindedir” pankartları karşılıyordu.
Anadolu illerinden gelenlerin kurdukları stantlar Anadolu halk kültürünün zenginliğini gösteriyordu. Trakya, Hatay, Bursa, Ankara, Antalya,
İzmir gibi pek çok ilin yöresel yemeklerini ve kültürünü tanıtan stantlar
kurulmuştu. Halkın ilgisi oldukça

yoğundu. Emperyalizmin, beslenme,
yeme-içme konusunda bile kendi
yoz kültürünü dayattığı günümüzde
binlerce yıllık halk kültürüyle oluşan
yöresel yemeklerin tanıtılması önemliydi. Özelliklede Trakya’nın peynir
helvası, Bursa-Gemlik’ten gelen zeytin, Antalya’dan gelen mısırlar ve
Mersin’in, tantunisi ilgi gördü. Sabah
saatlerinden itibaren son hazırlıklar
tamamlandı. Anadolu’dan gelen kurumlar öğle saatlerinden itibaren
stantlarına yerleşip, yöresel yiyeceklerini ve malzemelerini hazırladılar.
Kitle de bu arada festival alanındaki
yerini almaya başlamıştı. Saat 17.0018.00 arasında Faşizme Karşı Aydın
Sanatçıların sorumlulukları başlığı
altında sohbet edildi. Panele oyuncu
Barış Atay, yönetmen Semir Aslanyürek ve Grup Yorum üyesi Selma
Altın katıldı. Taksim Gezi Parkı Direnişi’yle ilgili halkla sohbet edildi.
Panele halkın ilgisi yoğundu. Yaklaşık
200 kişi katıldı. Panelden sonra roman
havaları çalan, darbuka ve klarnetten
oluşan bir ekip geldi. İnsanlar müzik
eşliğinde oynadılar. Renkli görüntüler
oluştu. Daha sonra kitle konser alanına doğru yöneldi.
İllerin yanı sıra Dev-Genç’liler,
TAYAD’lılar ve Ozan Yayıncılık da
stantlarını kurdular. TAYAD standında
el emeği tutsak ürünleri halka ulaştırıldı. Yine pek çok kitap, Yürüyüş

dergisi, Halk Anayasası taslağı halka
ulaştırıldı.
Festivale katılan çocuklar için
oluşturulan özel bölüm üç gün boyunca açık tutuldu. Burada çocuklar
için oyun ve programlar düzenlendi.
Konser programına ilk olarak Erdal Bayrakoğlu ile başlandı. Binlerce
kişi Karadeniz ezgileriyle alanı doldurup horonlar çekmeye başladı. Erdal Bayrakoğlu’ndan sonra Tolga
Sağ sahne aldı. Yaklaşık bir saat boyunca Anadolu halk türkülerini seslendirdi.
Birinci gün son olarak Grup Yorum sahne aldı. Yaklaşık 3000 kişi,
“Türküler Susmaz Halaylar Sürer”,
“Grup Yorum Halktır Susturulamaz”
sloganlarıyla karşıladı Yorum’u. Binlerce kişi hep bir ağızdan türkülere
eşlik edip, halaylar çekti. Anadolu
Halk Festivali’nin birinci günü Grup
Yorum konseriyle sona erdi.
2. gün...
İkinci gün mahallelerden gelen
halk sloganlarla alana giriş yaptı.
Ankara’dan gelen drama ekibinin
kukla gösterisiyle program başladı.
Çocukların ve büyüklerin de ilgisini
çekti. Kukla gösterisinde eski bir
halk hikayesi anlatılıyordu. Ardından
Alevilerin katledilmesiyle ilgili panel
başladı. İdil halk oyunları ekibinin
sahnede halk oyunları gösterisi vardı.

YALAN VE İFTİRACI AKP’Yİ LANETLEYİN!
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Davul zurna eşliğinde güzel
bir gösteri yapıldı.
Halk oyunları ekibi yerini
Burhan Berken’e bıraktı. Burhan Berken’in şarkılarından
sonra İzmir’in müzik grubu
Günışığı sahne aldı. Ege türküleriyle başlayan Günışığı
bir önceki gün sahne alan
Grup Yorum’un şarkılarıyla
programa devam etti. Konserler sona erdikten sonra sahneden Hacivat-Karagöz gösterimi yapıldı. Bursa’dan gelen
Hacivat Karagöz yoğun ilgiyle
karşılandı yüzlerce insan izledi. Daha sonra F Tipi Film
gösterimi yapıldı. Saatin ilerlemesine rağmen 300’e yakın
kişi filmi izledi.
3. gün...
İstanbul Gazi Mahallesi’nde yapılan Anadolu Halk
Festivali 30 Haziran günü
sona erdi. Son gün programı
başlamadan önce davul ve
zurna eşliğinde stantların
önünde halay çekildi.
Program “Halk Komiteleri” ve “Tecrit ve Hasta Tutsaklar” konulu panel ile başladı. Gazi Halk Komitesi’nden
Hasan Çınar, Alibeyköy Halk
Komitesi’nden Şevket Avcı,
Armutlu Halk Komitesi’nden
Songül Çimen halk komitesi
çalışmalarını anlatırken, Hayriye Gündüz ise genel olarak
halk komitelerinin işleyişi ile
ilgili bir konuşma yaptı.
İlk olarak konuşan Hayriye
Gündüz, halk komiteleriyle
halkın kendisinin karar alıp
uygulamasını sağlayabileceklerini ifade etti.
Şevket Avcı konuşmasında
düzen partilerine oy veren insanların sadece kandırılmış
olduğunu, onların da bizim
insanlarımız olduğunu ve bizim görevimizin halk komiteleri aracılığıyla onlara ulaşabilmek olduğunu vurguladı.
Gazi Halk Komitesi’nden
Hasan Çınar da önemli olanın

halka gitmek ve yaptığımız
her işi halk ile yapabilmek
olduğu söyledi.
Songül Çimen ise halkı
örgütlemenin önemine değinerek, “Örgütsüz insan, okumamış, cahil insandan daha
kötüdür” dedi.
Yakın süreçte yoldaşlarının
çabasıyla tahliye olan kanser
hastası Mete Diş ve TAYAD’lı
Nuri Cihanyandı “Tecrit ve
Hasta Tutsaklar” konusuyla
ilgili konuşma yaptılar.
13 yıldır F Tiplerinde tutsakların tecrit işkencesi altında
kaldığını söyleyen Mete Diş,
bu hapishanelerin emperyalizmin devrimcilere karşı kurduğu kaleler olduğunu belirtti.
Mete Diş, F Tiplerinde sürekli
bir irade savaşı olduğunu söyledi.
Nuri Cihanyandı ise devrimcilerin her koşulda mücadele geleneğinin hapishanelerde de bir gelenek yarattığını
söyledi. ‘84’lerde başlayan
bu geleneğin 2000’lerde fedayı kitleselleştirdiğini söyleyen Cihanyandı, hasta tutsaklar için verilen mücadelenin şimdi öncelikle kanser
hastası olan Kemal Avcı için
verileceğini vurguladı.
Panelin ardından, “Sevdalı
Bulut” isimli tiyatro oyunu
sergilendi.
Festivalde son olarak konserler verildi. Özlem Taner,
Gezi Parkı için yapılan eylemlerde şehit düşenler için
söylediği ağıtla başladığı konserini, halaylarla tamamladı.
Ardından sahneye çıkan
Selçuk Balcı ise Karadeniz
ezgilerini Gazi’ye taşıdı.
Son olarak Dev-Genç Korosu sahneye çıkacağı sırada
aşırı yağmur yağmasından
kaynaklı ses sistemini toplamak zorunda kaldı. Dev-Genç
Korosu da şarkılarının alanda,
insanlarla beraber söylediler.

MÜSLÜMAN HALKIMIZ;

Avrupa’da
Almanya
Almanya başta olmak üzere 26
Haziran sabahı Belçika, Hollanda ve
Avusturya’da bir çok ev, dernek ve iş
yeri basıldı. Almanya’da Köln Sanat
Atölyesi, Duisburg'da Aile ve Gençlik Derneği, Dortmund Kültürevi,
Berlin Yorum Kültürevi ve çeşitli
adresler polislerce basılmış ve 5 kişi
de gözaltına alınmıştır. Gözaltılar ve
baskınlar Avrupa’nın birçok yerinde
bulunan Halk Cepheliler tarafından
protesto edildi.
Stuttgart şehrinde Halk Kültürevi
çalışanları polis baskınlarını ve Federasyon Başkanı Latife Adıgüzel
ve üç Halk Cepheli'nin keyfi bir şekilde tutuklanmalarını protesto eden
bir açıklama yayınladı. Açıklamada,
"Bizler komplolara, alçaklıklara, baskınlara, işkenceli gözaltılara, tecrit
hücrelerinde uzun tutsaklıklara aşılıyız. Bedeli ne olursa olsun; kendi kültürümüzle yaşamaya, hakkımızı istemeye, ırkçılığa karşı mücadele et-

Keyfi Polis Baskınlarına Son
Tutuklananlar Serbest Bırakılsın!
Kurumlarımızı ve Tutuklanan Devrimcileri
Sahiplenelim!

BİRLİĞİMİZ FAŞİZME
KARŞI GÜCÜMÜZDÜR
Basılan yerlerden biri olan Köln
meye, gerçek adalet talebimizi haykırmaya, yaşanan her haksızlıkta
Sanat Atölyesi önünde, Sanat Atölyesi
göçmen halkımızın yanında olmaya,
çalışanları tarafından bir eylem yaörgütlenme hakkımızı savunmaya
pıldı. 22 kişinin katıldığı eylemde,
devam edeceğiz" denildi.
“Buradayız, yılmayacağız, demokratik haklarımızı sonuna kadar kulBerlin’de 26 Haziran günü Analanacağız” denildi.
dolu Federasyonu dernekleri ve yöneticilerine yönelik baskınlar proEylem halaylar çekilerek bitirildi.
testo edildi.
Kottbussertor’da bulunan Direniş
Avusturya
Çadırı önünde toplanan, demokratik
Avusturya’da 5 ev ve iki iş yeri Alkitle örgütlerinin destek verdiği eyman ve Avusturya polisinin işbirliği
lemde, baskınlarla ilgili Anadolu Feile basıldı. Baskınlarda gözaltına alıderesyonu’nun açıklaması okundu.
nan beş kişiden biri tutuklandı.
Baskınlarla ilgili Dortmund Halk
Avusturya Federasyon çalışanlaKültürevi’nin önünde eylem yapıldı.
rı tarafından yapılan açıklamada,
Eylemde, “Alman polisi bu bas"Halkın dayanışmasını bastırmak iskınlarla ilgili ‘bazı aranması olan inteyen Avrupa emperyalizmi demosanlar olduğu’ bahanesine sığınmışkratik kurum ve kuruluşları basarak
tır. Dortmund'taki
dernekte arama sı- Almanya / Berlin
rasında zor kullanmış, insanlar
darp edilmiş ve
kelepçelenmiştir”
denildi. Devamında Alman polisisini AKP faşizmine
destek verdiği ifade edildi.
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Alman Polisinden Engelli Bir İnsanın Evine Haydut Gibi Baskın!..
Almanya’nın Köln Şehrinde Anadolu Federasyonu Derneği çevresinden engelli bir insanın evine 26 Haziran günü
yapılan polis baskınını kendi sözleriyle aktarıyoruz:
"Ben Almanya'nın Köln şehrinde oturuyorum. Adım Hakan Ünver. 26 Haziran günü evim onlarca polis ve özel
tim tarafından basıldı. Kapım kırıldı. Yatıyordum, başıma silah dayadılar. İç çamaşırlarıyla beklettiler. Ben protez
bacaklar kullanan engelli bir insanım. Türkiye'de gördüğüm işkenceden dolayı her iki bacağımın diz kapağımdan
aşağısını kaybettim.
Politik oturum sahibiyim. Protezimi didik didik aradılar. Söktüler. 2 saatten fazla evimi işgal ettiler. Talan ettiler. Müzik CD’lerime, bilgisayarıma, cep telefonuma ve paralarıma el koydular. Kapımı parçaladılar. "Benim engelli
bir insan olduğumu bilmiyor muydunuz?" diye sorduğumda, "Yasaları uyguluyoruz" dediler. Tuvalet sifonumu söktüler. Müzik setimin hopörlerini söktüler. Daha sonra bir engelli insan olarak onlarca polis tarafından gözaltına alındım. Karakola götürüldüm. Bu arada çalıştığım iş yeri için arama kararı çıkardılar. Çalıştığım şirketi aradılar. Akşam üstü serbest bırakıldım..."

YALAN VE İFTİRACI AKP’Yİ LANETLEYİN!
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Anadolu Federasyonu Başkanı Latife Adıgüzel’e
İşkence ve Tek Tip Dayatması
Politik Tutsaklar Yalnız Değildir!

Almanya / Köln

İngiltere /Londra
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terör estirmeye çalışıyor. Almanya ve
Avusturya terörist arıyorsa işte AKP
iktidarı 31 Mayıs'dan beri Türkiye’de terör estirmeye devam ediyor.
Alman polisi ve Avusturya polisi ellerinde fotoğraflarla evlere giderek
“Bunları tanıyor musunuz?” diye soruyor ailelerimize. Ayrıca Avusturya
Anadolu Federasyonu hedef gösteriliyor. Almanya Anadolu Federasyonu çatısı altında çalışmalarını yürüten devrimci ve demokratları tutuklayan Alman
devleti derhal serbest bırakmalıdır.
Avusturya’da tutuklanan Yusuf Taş
derhal serbest bırakılmalıdır” denildi.

Hollanda
Baskınları protesto etmek için
Den Halk Cephesi, 1 Temmuz günü
Den Haag'da bulunan Almanya Elçiliğinin önünde polis baskınlarını protesto eylemi yaptı.

İngiltere
İngiltere’de Halk Cepheliler, 27
Haziran günü, keyfi baskınlara ve tutuklamalara karşı Londra'da bulunan Almanya Elçiliği’nin önünde eylem yaptılar
Eylemde okunan açıklamada,
“Bizler yurtdışında yaşayan halklar
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Alman polisinin 26 Haziran sabahı onlarca evi, işyeri ve derneklere yönelik baskınlar sonrası tutuklanan Anadolu Federasyonu Başkanı Latife Adıgüzel Almanya'nın Gelsenkirchen Hapishanesine konuldu. Hapishane yönetimince, sadece hüküm almış olanlara kısmen uygulanan Tek Tip Elbise
giymesi, dayatıldı. Kendisinin hükümlü olmadığını, henüz davanın bile açılmadığını belirterek bu insanlık onuruna aykırı dayatmayı kabul etmeyen Latife Adıgüzel, zorla soyularak elbiselerine el konulmuş, çarşaf ve battaniyesi
ile örtünmüş bir durumda avukatı ile görüşmüştür. Avukatının girişimleri sonucu hapishane yönetimi, uygulamanın kaldırılacağını belirtmiştir.
Hapishane yönetimi henüz davası bile açılmamış olan bir tutukluyu, sadece Türkiyeli politik kimliğinden dolayı işkenceyle, zorla çırılçıplak soyabiliyorsa açıkça, suç işlemeyi göze alarak baskı uyguluyor demektir.
Bütün demokratik kamuoyu, insan hakları konusunda duyarlı tüm kişi ve
kurumlar; Sessiz Kalmayalım! Bu aşağılık uygulamayı ve sorumlularını telefonlarla, faxlarla e-maillerle protesto edelim!
Latife Adıgüzel’e ve bütün politik tutuklulara özgürlük!
Justizvollzugsanstalt Gelsenkirchen
Aldenhofstraße 99-101
45883 Gelsenkirchen
Telefon: +49 209 4021-0
Telefax: +49 209 4021-203
E-Mail: poststelle@jva-gelsenkirchen.nrw.de

Tutsaklarımıza
Mektup
Yazalım
Yusuf Taş Almanya’nın
talimatı üzerine Avusturya’da polis tarafından 26
Haziran'da komplo ile tutuklandı. Alman ve Avusturya polisinin ortak operasyonunu sonucunda Avusturya'da Josefstadt Hapishanesi’ne konuldu. Avusturya Anadolu FederasyonuYusuf Taş’ı mektup yazarak sahiplenme çağrısı
yaptı.
Adres: Yusuf Taş. Justizanstalt Wien-Josefstadt.
1082 Wien. Österreich.

Özkan Güzel Derhal Serbest
Bırakılmalıdır!
Halkın Hukuk ve Yardımlaşma Merkezi’nin 1 Temmuz günü yaptığı açıklamada polis baskını sonucu gözaltına alınan ve tutuklanan Özkan Güzel'in derhal serbest bırakılması gerektiği belirtildi. Açıklamada;
“Alman polisi ve yargısı tarafından tutuklanan Özkan Güzel, Wernicke Korsakoff hastasıdır. Hapishanede yaşayacağı her türlü
olumsuzluktan Alman devleti sorumlu olacaktır.
Özkan Güzel'in Wernicke Korsakof'tan
kaynaklanan başta denge sorunu olmak üzere bir çok sağlık sorunu bulunmaktadır. Alman devletinin bürokrasisinin keyfi olarak,
ırkçı ve ilticacı düşmanı yaklaşımı sonucunda
çıkardığı engellemeler nedeniyle de aylardır
tedavisine başlanamamakta idi" denildi.

olarak örgütlenme hakkımızı her koşulda her yerde kullanacağız. Açıktır
ki Alman devleti bu saldırıları karşılığında, faşist, işbirlikçi Türkiye dev-

letiyle yeni anlaşmalar yaptı. Anlaşmalarınızı bozmaya, teşhir etmeye,
dünya halklarına anlatmaya devam
edeceğiz” denildi.

MÜSLÜMAN HALKIMIZ;

Direnişe Omuz Vermek “AKP Yargısı Beni Bir Camide
Halklarımızla
Gözaltına Aldırdı”
Bahar Kimyongür, 17 Haziran günü AKP faşizminin iade talebi
Dayanışmak İçin Direniş
üzerine İspanya'da gözaltına alındı ve daha sonra kefalet karşılıÇadırlarında Birleşelim ğında serbest bırakılmıştı. Bahar Kimyongür tahliye olduktan sonİngiltere
Taksim direnişinin yurt dışındaki soluğu olmak,
halklarımızın öfkesini ve mücedele bilincini daha
diri tutmak amacıyla İngiltere'nin Londra şehrinde 16 Mayıs’ta açılan direniş çadırında mücadele devam ediyor.

Almanya
Taksim Gezi Parkı'ndaki direnişe saldırı üzerine Almanya'nın Dortmund şehrinde 16-17-18
günlerinde eylemler yapıldı. Halk Cephesi, Dortmund Halk Komitesi, DİDF, AĞIF, Alevi örgütlenmelerinin katılımıyla gerçekleştirilen protesto
eyleminde, ilk gün yaklaşık 300 kişi toplandı.
İkinci gün direnişle dayanışmanın ifadesi olarak alanda bir çadır kuruldu. Eylem sırasında Halk
Cephesi’nin ve Demokratik Güç Birliği’nin açıklamaları okundu.
Üçüncü gün, Halk Cephelilerin kızıl flamalarıyla katıldığı mitinge Demokratik Güç Birliği’nin
bazı bileşenleri katıldı. Dortmun Reinoldikirche
meydanında yapılan mitinge 150 kişi katıldı.
Miting yaklaşık 1,5 saat sürdü.
Berlin'de, direnen Anadolu halklarıyla dayanışma eylemleri devam ediyor. Berlin'in Kreuzberg semtinde kurulan direniş çadırı, 15 gündür dayanışma eylemlerinin de merkezi olmuş durumda.
Direşin çadırında yapılan forumlarda direniş
üzerine tartışmalar yapılıyor.
Doğu Almanya'nın Magdeburg şehrinde 21 ve
22 Haziran tarihlerinde panel düzenlendi.
21 Haziran günü yapılan ilk panelde UTMP
temsilcisi anti-terör yasaları ile ilgil konuşma yaptı.
Anti-Terör yasalarının “terörle mücadeleyi” bahane ederek, halkın en temel haklarını ve özgürlüklerini kısıtlamak için yegane bir araç olduğunu ifade etti.
UTMP temsilcisi, Düşsseldorf'da görülen Faruk Ereren'in davasına dikkat çekti, dayanışma çağrısında bulundu.
22 Haziran'da ise “F Tipi Film” gösterildi.
Bochum hapishanesinde tutuklu bulunan siyasi
tutsak Şadi Özbolat'ın “F Tipi Film” gösterimi için
gönderdiği mesaj okundu.

ra yaşadıklarını anlattı.
“15 yıllık memleket hasretini gidermek için çok medeniyetli Antakya'nın mimari, insani ve doğal manzalarını hatırlatan Endülüs'ün
gözde şehri Kordoba'yı gezerken 17 Haziran tarihinde eşim, 3 ve
4 yaşındaki çocuklarımla birlikte gözaltına alındım.
AKP polisinin talebi üzerine, 10 yılı aşkın bir süredir hakkımda çıkarılan uluslararası tutuklama kararı 28 Mayıs 2013 tarihinde yeniden etkin hale getirilmiş sadece.
Oysa iki hafta içinde tam 6 ayrı ülkede ikamet ettim. Üstelik 3
Haziran günü Fransa'da tutsak bulunan Türkiye'li bir devrimcinin
ziyaretine gittim. Neden yalnızken değil de ailemle birlikte olduğum bir ortamda gözaltına alındım... Zulümlerine zulüm katmaktan başka nasıl açıklanabilir.
(...)
İspanya'da gözaltına alınmamdan 4 gün öncesinde Belçika'da
bir radyo programında İçişleri Bakanı Joelle Milquet ile sert bir tartışma yaşadım.
Canlı yayında, bakanın benim Beşar Esad yanlısı olduğumu söylediği sırada kendisinin AKP hükümeti ile birlikte Suriye'ye karşı El Kaide'yi nasıl desteklediklerini, terörü nasıl beslediklerini anlattım.
Gerek Türkiye devleti gerekse Belçika devleti, Suriye konusunda
söylediğim gerçekler nedeniyle çok rahatsız oldular.
İspanya'da yaşadığım gözaltı ve iade süreci açıkça Suriye halklarını savunmamın sonucu yapılan bir intikam, bir misilleme operasyonudur.
Fakat yılmayacağım. Yılmayacağız. Belçika, Türkiye, Suriye
ve tüm dünya halklarının çıkarlarını savunmaya devam edeceğiz.
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17. Anti-Raşist (Irkçılık Karşıtı)
Festivalde Grup Yorum Konseri
Yunanistan’ın başkenti Atina’da 28-30 Haziran tarihleri arasında
17.’si düzenlenen Anti-Raşist (Irkçılık Karşıtı) Festivalde bu yıl Grup
Yorum 28 ve 29 Haziran tarihlerinde iki defa sahneye çıkarak konser verdi.
Uzun yıllar sonra Yunanistan’da konser veren Grup Yorum, ilk
gece daha çok mültecilerin ağırlıkta olduğu kitleye konser verdi.
İkinci gün ise ağırlıkla Yunanların olduğu 1000 kişi konsere katıldı.
Kitlenin alkışlar, sloganlarla ezgilere eşlik ettiği, halaylara katıldığı konserde Grup Yorum, son dönemlerde Türkiyeli devrimci politik mültecilere yönelik baskı, tutuklama ve iade davalarını;
BULUT YAYLA’nın Yunanistan, Türkiye ve Amerikan servislerince
kaçırılarak Türkiye’ye teslim edildiğini anlatarak bu hukuksuzluğa ve baskılara karşı Yunan halkını Türkiyeli devrimcilerle dayanışmaya çağırdı. Konuşmanın ardından, kitle “Yaşasın Halkların
Kardeşliği!”, “Halkların Katili Emperyalizmdir!” sloganları attı.

YALAN VE İFTİRACI AKP’Yİ LANETLEYİN!
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TÜSİAD’ın Cizre Çıkarması,
Sömürü ve Zulmün Devamı İçindir!
“Çözüm Süreci” sallantıya girdiği bir dönemde, Tekeller sürecin önünün tıkanmaması için AKP’yi sıkıştırmaya çalışıyor. TÜSİAD, Başkanı
Muharrem Yılmaz eşliğinde, Güler
Sabancı, Mustafa Koç, Ümit Boyner,
Nihat Özdemir’in yanı sıra, 100’e yakın patronla 24 Haziran 2013 tarihinde ilk defa Şırnak’ın Cizre ilçesinde bir toplantı gerçekleştirdi. Bu
toplantı Kürt kalkının sorunlarını ele
alıp çözmek için değil, var olan sömürüyü artırmak için yapıldı. “Çözüm
Süreci“ni desteklediklerini ve “Kendisini Çözüm sürecinin güvencesi”
olarak gördüklerini ifade eden TÜSİAD, bu sürecin devamı için çok istekli. Peki, sömürü ve talandan başka bir işlevi olmayan TÜSİAD’ın
ağızlarının suyunu akıtan ne? Tabii ki,
Kürt halkının ucuz emek gücüdür.
Sayı: 372
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Kürt halkımız;
Kürdistan’daki Et Kombinaları
(Türkiye üretiminin %25’i buradan

karşılanır), Şeker Fabrikaları, Dokuma ve İplik Fabrikaları, Sigara
Fabrikaları, Çimento Fabrikalarına yenilerini ekleyip, Kürt halkımız üzerindeki sömürü ve zulmü arttırmaktır amaçları. Bugün Kürt halkının
%42’si 800-1200 TL, %20’side 400
TL kazanmaktadır. Hiç kazancı olmayanların oranı da azımsanmayacak
kadardır.
Bu sömürü ve zulüm var oldukça,
fabrikalar ve iş imkanları Çorum,
Tokat, Ordu, Antalya vb illerde değilde, Diyarbakır vb illerde, ayağımızın dibinde olsa ne çıkar? Orada da
sezonluk işçiler olarak saldırıya uğruyor şiddet görüyor, zulmediliyor, sömürülüyoruz, burada da aynısını yaşıyoruz, yaşamaya da devam edeceğiz..
Kürtçe “Selam olsun Şırnak halkına, selam olsun Cizre halkına.” diyen TÜSİAD Başkanına bakmayın,
TÜSİAD sömürü ve zulümün sahibidir. Onların dilimizi, kültürümüzü
Fransa / Paris

vb kullanmalarının tek amacı vardır.
TEKEL’lerin ve faşist AKP’nin amacı bizleri iliğimize kadar sömürmektir. “Çözüm Süreci”ni Kürt Halkının
sorunlarını çözmek için değil;
Birincisi Kürt halkını ucuz işgücü olarak kullanmak, karlarına kar katmaktır. İkincisi, Kürt halkının sadece ucuz iş gücünü değil, yeraltı ve yerüstü kaynaklarını da sömürmektir.
Üçüncüsü; Kürdistan’ın en ücra
köşelerine kadar kapitalist ürütem
ilişkilerini sokarak Kürt halkının direnme dinamiklerini yok etmektir. Ve
bunun karşılığı olarak en büyük teşviklerle en büyük karları etmektir. Boşuna demiyor tekeller; “Doğu Türtkiye’nin Çin’i olacak” diye.
Tekelleri Cizre’ye götüren kardır.
Son zamanlar’da “barış” sürecinin
çıkmaza girmesi tekelleri teleşlandırmış ve Erdoğanı süreci ilerletmek
için kendi cephelerinden sıkıştırmaktadırlar.
çağrısıyla Hermannplatz'da toplanan kitle, konuşmalarda Sivas
katliamını lanetlerken, aynı zihniyette olan AKP iktidarının halka saldırmaya, Alevi halkını aşağılamaya devam ettiği belirtildi.
Konuşmaların ardından kortejler oluşturarak yürüyüş düzenledi. Yürüyüşte, Berlin Halk Cephesi de pankart ve kızıl bayraklarıyla kendi kortejini oluşturdu.
Yürüyüşe, 1500 kişi katıldı.

Fransa

Zalimin Zulmüne Karşı
Mazlumun Ahıyla Vuracağız!
Almanya
Sivas Katliamı, Almanya'nın Berlin şehrinde 30 Haziran günü düzenlenen bir yürüyüş ile lanetlendi.
Alevi dernekleri ve demokratik kitle örgütlerinin
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2 Temmuz’da Sivas’ta katledilenler 29 Haziran günü Paris’te,
Tour Eiffel’de yapılan eylemle anıldı. FUAF (Fransa Alevi Dernekleri Federasyonu) tarafından organize edilen
anmaya FUAF’a bağlı birçok Alevi dernekleri katılım sağladı.
1500 kişinin katıldığı ve semah gösterisi, konuşmalar ve Sivas’ta yakılanların unutulmamasını, birlik ve dayanışmayı içeren çağrıların yapıldığı anmada bazı Fransız politikacılar da konuşma yaptılar.

MÜSLÜMAN HALKIMIZ;

AVRUPA’dakiBİZ

ALMAN DEVLETİNDEN ZCHAPE’YE ÖDÜL GİBİ
MAHKEME, FEDERASYON ÇALIŞANLARINA
İŞKENCE, BASKI, TUTUKLAMA!
Koca bir yalandır Avrupa’nın demokrasisi. Halkımızın bir deyimi
vardır: Yalancının mumu yatsıya kadar yanarmış.
Merkel'in Bülent Arınç’lık halleri çoktur. Taksim'e saldırıda şoke olmuştu, çok üzülmüştü. NSU'nun yaktığı katlettiği insanlara çok üzüldüğünü Türklerin onların bir parçası olduğunu söylemişti.
Bu yalanlara kim inanır dersiniz,
sadece kendileri inanıyor. Gerçi inandırma diye bir dertleri de yoktur zaten. Biz kimiz? Üç kuruşluk temizlik
işçilerinin çocuklarıyız. Bize neden
hesap versin? Yaptığı açıklamalar da
aslında demokrasi maskesinin bir
parçasıdır.

Alman Devleti Korkuyor!
Aşağıladığı Türkiyelilerin
Çocuklarından, Onları
Sahiplenen Devrimcilerden
Korkuyor!
Korkuyor hem de çok. Korkusu
şundandır, Aşağılama, yok sayma, diri
diri yakma, insanların onuruyla oynamanın sonu ortada. Sonu Taksim,
sonu Türkiye’de Ayaklanma. İşte
Türkiyeliler o toprakların bir parçası.
Tayyip ile Merkel arasında bir
fark yoktur esasen. Tek fark uslüpları olsa da sonuç aynıdır.
Merkel ve onun partisi için biz
ikinci sınıf vatandaşızdır. Asimile
olmak zorunda olanızdır. Biz boyun
eğmesi gereken ayaklarızdır onlar
için. Asimile olmayınca inancınla
ve değerlerinle yaşamak istediğinde diri diri yakılması gerekenlerizdir.
Alman devleti için Türkiye, yiyip yiyip bitiremedikleri iştahlarını kabartan bir ülkedir. AKP iktidarı
da çeşmelerini sonuna kadar açan,

gelmiş geçmiş en Amerika ve Avrupa işbirlikçisi iktidardır.
Almanya bu hazineyi kaybetmek
istemiyor. Almanya'nın Köln şehrinde yürüyen 40 bin kişi onların istemediği bir tabloydu. İşte bu kitlelere
öncülük edecek devrimcileri yok etmek istiyor. Çünkü işbirlikçisi AKP
de kendisi de bunu istiyor.
AKP'nin yok oluşu onların istikrarlı
olarak kazandıkları paranın yok oluşudur. Başka bir işbirlikçi gelir ama işler yoluna girene kadar zarar ederler.

Irkçılığa Karşı Toplanan
13 Bin Kişiye Bir
Gözdağıdır Bu Operasyon!
Alman devleti korkaktır. Her yıl
artan ırkçılığa karşı konserden ve
yapılan söyleşilerden rahatsızdır. Örgütlenmenin büyümesinden rahatsızdır.
ASLA BAŞARAMAYACAKLAR! ÇÜNKÜ MEŞRU VE HAKLI OLAN IRKÇILIĞA KARŞI
MÜCADELE ETMEKTİR!
İnsan onuruyla, değerleriyle ve düşünceleriyle yaşar. İnsan onurunu
teslim alamazlar.
Halkımıza baş eğdiremeyeceksiniz. Bu yöntemleri yeni değildir.

Halkımıza;
Faşizm ve ırkçılık dünyanın her yerinde aynıdır. Aynı yöntemi kullanır, baskı ve tehdit ile başeğdirmek ister.
Türkiye'deki 60 yaşındaki insanlarımıza bir bakın. Kollarına kan
gruplarını yazarak çıkıyorlar sokaklara. Sürekli onurları aşağılanan bir
halkın öfkesidir bu. Orta kesim diyorlar sokağa çıkanlar için. Yani boğazına ekmek giden, okula giden, bir
işi olan.
Peki buna rağmen neden ölümüne sokaklara çıktılar? Gözleri kör
edilmesine rağmen pişman değiliz dediler.
Çünkü aşağılanmak, yok sayılmak,
küfür yemek yani faşizm halkımıza
yeter dedirtti.
Bizi aşağılamalarına diri diri yakıp sonra gözümüzün içine bakarak
kahramanlık pozları vermelerine izin
vermeyelim.
Bu saldırılar bizi sindirmek ve korkutmak içindir. Geri adım atmak demek daha fazla saldırı demektir.
Birgün gelir elini eteğini öptürmek
ister.
Bu politika korku ve yıldırma politikasıdır. Asla Başeğmeyelim Haklı ve Meşru Olan Biziz!

YALAN VE İFTİRACI AKP’Yİ LANETLEYİN!
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Bağımsızlık Demokrasi Sosyalizm Mücadelesinde

Yitirdiklerimiz
14 Temmuz - 20 Temmuz

Hasan Hüseyin ONAT

Ali ERTÜRK

Gülizar ŞİMŞEK

Hanım GÜL

1996’da
hapishanelerdeki ölüm
orucu sürecinde, 15
Temmuz
1996’da direEmine TUNÇAL nen tutsakları desteklemek amacıyla, İstanbul Gültepe merkezindeki düzen kurumlarına karşı gerçekleştirilen baskından sonra geri çekilirken Telsizler Mahallesi’nde
bir evde kuşatıldılar. Hapishanelerde ölüm orucunda bulunan yoldaşları gibi son nefeslerine kadar direnerek şe-

Bu ülkede devrimci olmanın bedeli çok ağır.
Ölümü göze almadan, birtakım sakatlıkları göze
almadan devrimcilik yapamazsınız.”
Sevgi ERDOĞAN
1956 doğumluydu.
Devrimciliğe sempatisi Mahirlerle başladı ve
o günden itibaren 25 yılının her anı, mücadele içinde, örgütlülük içinde geçen bir devrimci oldu. Bu
25 yılda, işkencelerden, hapishanelerden geçti,
sayısız görevler üstlendi. Son üstlendiği görev, Türkiye tarihinin en büyük hapishaneler saldırısında,
Sevgi ERDOĞAN Birinci Ölüm Orucu Ekibi direnişçisi olarak saldırının önünde barikat olmaktı. 14 Temmuz 2001’de,
12 Temmuz’da katledilen eşi İbrahim Erdoğan’ın ölüm yıldönümünden iki gün sonra şehit düştü.

hit düştüler.
(Hanım Gül, evin sahibiydi, kuşatmada polis tarafından vuruldu ve kaldırıldığı hastanede 22 Temmuz’da yine polis tarafından katledildi.)

Yüksel MUNZUR

1965 Maraş doğumludur. İstanbul Anadolu Yakası emekçilerinin mücadelesinde yer aldı. 1992’de
Halkın Gücü gazetesinde çalışmaya başladı. 14
Temmuz 1993’te İstanbul İkitelli Parseller’de darbeci kontra çetesi tarafından pusu kurularak katledildi.

Hasan Hüseyin, Amasya Gümüşhacıköy doğumluydu.
Lise yıllarında DLMK (Demokratik Lise için Mücadele Komiteleri) ve Halkevi faaliyetlerinde yer aldı. 1996’da halkın adaletini uygulamak için SPB’li oldu.
Gülizar, Sivas Kangal’a bağlı Topardıç Köyü’ndendi. Köyüne
gelen gerillalar aracılığıyla tanıştı devrimcilerle. Çalışmak için
geldiği İstanbul'da kavganın neferi oldu.

Dersim doğumlu. 1980 öncesi Liseli DevGenç içerisinde yer aldı. Cunta öncesinde tutsak
düşerek Alemdağ Hapishanesi’nde kaldı. 1984’te
İTÜ İnşaat Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü’ne
girdi. Bu dönemde Öğrenci Derneği çalışmalarına katıldı. Devrimci hareketin bir taraftarı idi. Yüksel’i 1989 Temmuz ayında İstanbul’da geçirdiği bir
trafik kazasında kaybettik.

Rıza GÜNEŞER

15 Temmuz 2001’de
Almanya
Dortmund’da
Ali, 1975 Tokat Zile doğumludur. 1995 yılında Muharrem KaDevrimci harakuş şehit düştüğünde o bir savaşçı oldu. Israrla ekiplerinin
reketin faaliadının Muharrem Karakuş olmasını istemişti.
yetleri içinde
Hanım Gül, o en zor günlerde dahi Parti-Cephe'ye kapısıİskender EROĞLU y e r a l ı r k e n
nı açan bir yiğit Anadolu kadınıydı.
hastalığı sonucu aramızdan ayrıldı.

Emine, 1973 Ankara Ayaş İlçesi doğumludur. Hacettepe Üniversitesi’nde Dev-Genç'li oldu. Önce Ankara Dev-Genç Komitesi'nde, sonra bölgede görevler aldı. 1996’da bir SPB’liydi.

Anıları Mirasımız
Yoldaşları Anlatıyor: Levent DOĞAN
Yaşı küçüklerdendi, öğrettikleriyle büyüklerin arasına katıldı... Levent 17 yaşında bir liseliydi. Erken tanımıştı faşizmi.
Mahallesini işgal eden işkencecilere taşıyla, sopasıyla gerektiğinde gövdesiyle karşı koymayı öğrenmişti. 19 Temmuz '96'nın
akşam saatlerinde Bağcılar Namık Kemal Caddesi üzerinde kurulan barikatlar, patlatılan molotoflar ölüm orucuna destek için
yapılıyordu. Barikatın en önünde “Devrimci Tutsaklara Kalkan
Elleri Kırdık Kıracağız” yazan Parti-Cephe imzalı bir pankart dalgalanıyordu.
Direnişin ateşiyle cepheliler sokakları yangın alanına çevirmişti. Levent tutsaklar için eylem yapılacağını duyduğunda
hiçbir tereddüt göstermeden eyleme katıldı. Çünkü tutsakların
halklarımızın kurtuluşu için ölüme yattıklarını biliyordu. Tutsakların ölümüne sessiz kalmanın, seyirci kalmanın düşmana
güç vereceğinin bilincindeydi. Vicdanı el vermezdi susmaya.
Ve destek için yapılan bu eylemlerle devrimci tutsaklar için büyük bir moral güç, zafere inançlarını daha da büyütecek misyona sahip olduklarının farkındaydı. Levent bu bilinçle, so-

1979 İstanbul
doğumlu olan Levent Doğan aslen
Erzincanlı'ydı. 19
Temmuz 1996’da
ölüm orucunu desteklemek için BağLevent DOĞAN cılar Namık Kemal
Caddesi’nde yapılan bir gösteri sırasında polis tarafından katledildi. 17 yaşında genç bir
devrimciydi.

rumlulukla, coşkuyla, düşmana duyduğu kinle, öfkeyle barikat
başındaydı. Barikat ardında katılımın arttığı bir sırada işkenceci katiller hedef gözeterek ateş etmeye başladı.
Tutsakların dışarıdaki sesi olan barikat direnişçileri, düşmanın
ateşi altında geri çekilirken bir yanda da sloganlarını haykırmaya
devam ediyorlardı. Levent'in sesi sloganlara karışmıştı; “Zindanlar Boşalsın Tutsaklara Özgürlük”...
Levent slogan atarak çekilirken, o anda kalbine gelen tek
kurşunla yere düştü. Yakın mesafeden hedef alarak ateş eden
işkenceci katiller onu tek kurşunla kalbinden vurmuşlardı. Ve
Levent çok genç yaşındayken şehitlerimizin yanında onurlu yerini aldı. Kalbi 17'sinde durmuş olsada aslında ölüm orucu direnişinin en genç şehidi olarak yüreği susmayacaktı Levent'in. O hep faşizme karşı sloganlarını haykıracak bizimle,
direnişlerde yine hep önde olacak.
Yaşı küçüklerden biriydi belki ama verdiği insanlık dersiyle büyüklerin arasına katıldı. Levent şehit düştükten sonra geride kalanlara faşizmi daha iyi anlattı; yoldaşlarına sahip çıkmayı, onuruna sahip çıkmayı, insan olmanın, zulme sessiz kalmamak olduğunu, duyarlılığı öğretti. '96 Ölüm Orucu’nun dışarıdaki genç şehidini saygıyla anıyoruz. Halk Kurtuluş Savaşımızda yaşatacağımıza söz veriyoruz.

12 Temmuz 1991’de
İstanbul’da
gerçekleştirilen katliam
operasyonunun devaFintöz DİKME Buluthan KANGALGİL mında 14
Temmuz
günü Ankara’da bulundukları üs polis tarafından kuşatıldı ve çatışarak şehit düştüler. SDB
üyesiydiler.

Hüseyin AKSOY

Nurten DEMİR

14 Temmuz 1979’da İstanbul’da “Emperyalizme, Faşizme, Pahalılığa ve İşsizliğe
Karşı Mücadele” kampanyasında bildiri dağıtırken jandarmalar tarafından vurularak
katledildi.

İsmail AKARÇEŞME

14 Temmuz 1992’de
İstanbul Kasımpaşa’da
üslerinin kuşatılması
karşısında
çatışarak şehit düştüler.

İkisi de SDB üyesiydiler.

Nihat ŞAHİN

Murat KAYMAK

Gülnaz SARIOĞLU

Osman SÖNMEZ

Temmuz
1986’da gözaltındayken ve tutuklu kaldığı süre
boyunca gördüğü işkenceler sonucunda yakalandığı bir hasAli KALKAN
talık nedeniyle,
tahliye olduktan kısa bir süre sonra kaybettik.
1957
doğumludur. 1 Mayıs Mahallesi'nde
gecekondu halkının elektrik sorununu çözmeye çalışırken,
Ferhan PEKER elektirik çarpması sonucunda
Temmuz 1978 yılında aramızdan
ayrıldı.

Bahattin İŞCAN
Halkımızın özgürlüğü, vatanımızın bağımsızlığı
için dağlara
çıkmışlardı.
15 Temmuz
1994’te Sivas’ın Zara
İlçesi, Kanlıçayır Köyü
Otluçimen
Mezrası’nda
çıkan çatışmalarda şehit düştüler.

Kemal AYGÜL

16 Temmuz
1988’de çalıştığı
işyerinde elektrik
çarpması sonucu
kaybettik. Devrimci hareketin yıllarca tutsak kalmış emekçilerindendi.
16 Temmuz
1993’te İstanbul
Şirinevler’de İstanbul polisi tarafından sokak ortasında kurşunlanarak katledildi.
Halk Milisleri üyesiydi.
15 Temmuz
2012’de Atina’da
kaldığı evde intihar
ederek hayatına
son veren Melek
Serin 28 Haziran
1978'de ÇorumAlaca-Çikhasan
Köyü’nde doğdu.

Nihat,1975 Malatya Hekimhan doğumMelek SERİN
dur. Kürt milliyetindendir. 1978’de devrimci düşüncelerle tanıştı. Öğretmen olarak mücade2001 yılında Yurt-Kur'da memur
lede yer aldı. 1993’te gerillaya katıldı. Ahmet olarak çalıştı. 2003 yılında gerillaya
Karlangaç Kır Birliği'nde komutan yardımcısı yönelik bir operasyonda tutuklandı.
oldu.
Çorum, Ulucanlar, Uşak, Sincan
Gülnaz, 1970 Antakya doğumludur. Arap hapishanelerinde toplam 5 yıl tutmilliyetindendir. 1980’lerin ortalarında müca- saklık yaşadı.
deleye katıldı. 1993 yazında gerilla olarak SiTutsaklığı bittiğinde; tereddütsüz
vas dağlarına adım attı.
örgütlü mücadeleye devam etti.

Murat, 1974 Sivas doğumludur. Türk milMelek Serin bir devrim emekçiliyetindendir. 1991’de bir süre başka bir siya- siydi. Bu emekçiliğini yurtdışında da
setin saşarında mücadele etti. Aynı yıl Devrimci sürdürdü. Mücadelesini sürdürdüğü
Sol’cu olup, ‘91 yazında gerillaya katıldı.
Atina’da içine düştüğü çıkmazlar soOsman, 1961 Bursa, Gemlik doğumludur. nunda, iç düşmanına yenik düşerek;
Lise yıllarında devrimcilerle tanıştı. Bursa 15 Temmuz 2012 günü yaşamına
bölgesinde legal, illegal görevler aldı. 7 yıl tut- son verdi.
sak kaldı. ‘91’de gerillaya katıldı.

Ekmek Adalet ve
Özgürlük İçin Halk
Anayasası İstiyoruz
1 Temmuz günü İstanbul Ömürtepe
Mahallesi’nde, Halk Cephesi’nin başlattığı “Ekmek Adalet ve Özgürlük İçin Halk
Anayasası İstiyoruz” kampanyasının çadırı Dev-Gençliler tarafından açıldı. Çadırda Dev-Genç’lilerin pek çok ihtiyacı
halk tarafından karşılanıyor.
Çadırın açıldığı parka kitap ve tutsak
ürünlerinin yer aldığı stantlar kuruldu. İlk
gün “Yaban Oğlak Mistır Co'ya Karşı”,
“Sana Geldik Ali” kitapları ve Grup Yorum Konser DVD'si halka ulaştırıldı.
Stantta ayrıca Halk Anayasası Taslağı dağıtılıyor. Çadır 20 Temmuz'a kadar Ömürtepe Arguvan Parkı’nda açık kalacak.
***

ODTÜ’de Mezuniyet
Töreninde Taksim
Direnişi Selamlandı

Ankara Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde (ODTÜ), 30 Haziran günü yapılan mezuniyet töreninde, kortej yürüyüşü sırasında öğrenciler tarafından Taksim Direnişi’ni ve Tutuklu Öğrencileri selamlayan pankartlar taşındı.
ODTÜ öğrencilerinin astığı “Bu Daha
Başlangıç Mücadeleye Devam” yazan ortak pankart izleyiciler tarafından coşkuyla
karşılandı. Taksim Direnişi sırasında şehit düşen Ethem Sarısülük, Abdullah Cömert ve Mehmet Ayvalıtaş’ın resimlerinin de bulunduğu pankartlar taşındı.
Karanfiller bırakılarak şehitler anıldı.
Tören boyunca “Her Yer Taksim Her
Yer Direniş”, “Bu Daha Başlangıç Mücadeleye Devam”, “Abdullah, Ethem,
Mehmet Yaşıyor”, “Ethem Yoldaş Ölümsüzdür” sloganları atıldı.
Mezun olan öğrenciler arasında Devrimci Mücadelede Mühendis Mimarlar da
“Biber Gazı Kimyasal Silahtır Yasaklansın”, “Egemen Akkuş’a Özgürlük”,
“Rant İçin Değil Halk İçin Mimarlık”,
“Tayyip’in Değil Halkın Mühendisiyiz”
pankartlarını taşıyarak cübbeleriyle törene
katıldılar. Törenin yapıldığı Devrim
Stadyumu’nun girişine ise Dev-Genç’liler tarafından “Tusak Dev-Genç’lilere
Özgürlük” yazan Dev-Genç imzalı pankart asıldı.

KULAĞIMIZA
KÜPE OLSUN
Şiir
"Bekleme
Bekledikçe gelmez vakit
Sen gel
Sen gelince
Vakit tamamdır..."
Geldin işte
Tam da vaktiydi
Hoşgeldin Alişan
Hoşgeldin...
Bak, seni selamlıyor aziz vatan
Bak,
Koynunda saklıyor seni bu topraklar
Bak,
Başı dumanlı dağlar,
Senin için bu kadar heybetli.
Sarıp sarmalanan

Yek vücut olan ormanlar
Senin için bu denli kardeş.
Dolaplarını zaptedemeyen denizler
Senin için bu kadar hırçın şimdi.
Ve gözlerinin karasıyla
Kaderlerini yaşar gibi
Sana bakan halkın,
Senin için umutlu bugün.
Evet,
Bugün herşey senin için Alişan.
Doğrul yerinden
Elini yüreğinin üzerine koy
Kapa gözlerini ve dinle yüreğini
Hissettiğin bu bahtiyarlık
Halkın yenilmezliğidir...
2...
"Bekleme
Bekledikçe gelmez vakit
Sen gel
Sen gelince
Vakit tamamdır..."
Geldin işte
Tam da vaktiydi

Hoş geldin yoldaşım
Hoşgeldin...
Kaldır başını Alişan
Kaldır da bak göğe
Ayaklanan yıldızları görüyor musun
Yıldızların selama durdukları sensin.
Senin için bu tören
Senindir bu şan, bu şeref şimdi.
Bak.
Yıldızların kalbine bak
Işığı görebiliyor musun?
Yıldızların kalbindeki o ışık
Senin gözlerindir şimdi
Duyuyor musun Alişan
Dinle bak
Sesi dinle bir.
O duyduğun, dünyanın en güzel sesidir
O duyduğun, büyük insanlığın zaferinin sesidir...
9 Mayıs 2013
F. Merengis Hapishanesi
Zehra KURTAY

Hikaye
BİLGE İLE KÖPEK
Bir bilge, bir göletin başında oturmaktadır. Susuzluktan kırılan bir köpeğin
devamlı olarak gölete kadar gelip, tam
su içecekken kaçması dikkatini çeker.
Dikkatle izler olayı. Köpek susamıştır
ama gölete geldiğinde sudaki yansımasını görüp korkmaktadır. Bu yüzden de
suyu içmeden kaçmaktadır. Sonunda

Deyimler
“Kendi Acımız, Bize
Başkalarınınkini Bölüşmeyi
Öğretir”
İnsanlar ancak kendileri acı çektiklerinde acı çeken kişinin acısını anlatmaya ve onu paylaşmaya ne kadar ihtiyacı
olduğunu anålayabilir.

Atasözü
“Acemi Nalbant Gibi Kah
Nalına Vurur, Kah Mıhına”
Söylediği sözlerle yaptığı işler arasında tutarlılık yoktur. Bunu da genellikle
bilmeyerek yapar.

köpek susuzluğa dayanamayıp kendini
gölete atar ve kendi yansımasını görmediği için suyu içer. O anda bilge düşünür:
-Benim bundan öğrendiğim şu oldu,
der.
-Bir insanın istekleri ile arasındaki engel, çoğu zaman kendi içinde büyüttüğü korkulardır. Kendi içinde büyüttüğü

engellerdir. İnsan bunu aşarsa, istediklerini elde edebilir. Ama biraz daha düşününce aslında gerçek öğrendiği şeyin
bundan farklı olduğunu görür. Asıl öğrendiği şey, insanın bir bilge bile olsa,
bir köpekten öğrenebileceği bilginin
var olduğudur. Bu yüzden ne varsa
paylaş, senden de öğrenilecek bir şeyler vardır diğer insanlar için...

