
14 Yaşındaki Berkin Elvan’ı 
Başından Vurdular

17 Yaşındanki Mustafa Ali Tombul’u 
Başından Vurdular

Eskişehir’de Ali İsmail Korkmaz’ı 
İşkenceyle Katlettiler

HALK ÇOCUKLARINI 
VURANLAR, YARGILANSIN 

ADALET İSTİYORUZ!
HALKIN DA BİR ADALETİ VAR!

5 kişi katledildi! 

5 kişinin hayati tehlikesi devam ediyor!

12 kişi gözünü kaybetti,
1 kişinin dalağı alındı!

20 kişi beyin travması geçirdi!

7 bin 832 kişi yaralandı!

 60 kişinin durumu ağır!

4 bin 900 gözaltı!
Binlerce kişiye işkence yapıldı!

Türkiye gaz odasına çevrildi:
100’ün üzerinde  kişi tutuklandı!

Halkın üzerine 150 bin gaz bombası
atıldı!

3 bin ton kimyasal karıştırılmış
su sıkıldı!

AKP’NİN ADALETİNE BAKIN
ELİ SATIRLI FAŞİSTLER SERBEST
Ekmek, Adalet, Özgürlük İsteyenler

Katlediliyor!
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DİRENMEYENLER
Düşman politikaları karşısında

onu bozacak kararlılık ve iradeyi
gösteremeyenler 

UMUTSUZLAŞIRLAR.
Direnenler umutlu ve iyimserdir.
Bir eylemden değil bir tarzdan

söz ediyoruz. Tarz ise kendi başına
var olan bir şey değildir. Kaynağını

ideolojiden, politikadan, örgüt,
mücadele ve savaş anlayışından,

çalışma tarzından alır. 
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denizimizdir!
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kıvılcım bozkırı tutuşturur

46 Kamu Emekçileri Cephesi:

Sendikalar ancak

devrimcileşerek ayakta kalır!

48 AKP 15 bin kişilik kendi

kontrgerilla ordusunu

oluşturuyor! 

49 Ekmek adalet ve özgürlük için

halk anayasası istiyoruz!

50 Direnen Suriye halkının

yanındayız

51 Avrupa’da Yürüyüş: İhsan Gürz

için adalet istiyoruz!

52 Avrupadaki Biz: Son "Büyük

DHKP-C operasyonu" Alman

burjuva demokrasisinin

iflasıdır!
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56 Yitirdiklerimiz
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Eli Palalı Katiller Serbest
Özgürlük İsteyenler Katlediliyor!

23 Devrimci Okul: Plan ve
Program

25 Kürt milliyetçi hareketin
tasfiyesinde ‘yeni dönem’ ve
sol’un tavrı 

28 Biz halkız tarih yazıyoruz!
Tarih de bizi yazacak tarihin
akışını değiştiremezsiniz!

33 Adalet İstiyoruz: AKP; ne sen,
ne hukukun, halkın öfkesini
durduramaz

35 Basından...

36 Holding medyasında çalışan ve
işten atılan gazeteciler ve
yazarlar, meslek onurunuza
sahip çıkın, direnin!

38 Devrimci İşçi Hareketi:
Yaratılan her direnişin,
kazanılan her zaferin ardında
militan mücadele vardır! 

40 Emek Haberler: AKP’nin
talancı, patronlar ve yalaka
polisi işçilere karşı!

41 20 Nisan-20 Mayıs arası hak
ihlalleri...

42 Halk Mecli̇sleri; tek tek
damlaları birleştiren

5 Mısır halkı Mursi’ye dersini verdi

Türkiye halkları da Erdoğan’a
dersini verecek!

7 AKP'nin yalanları ve bulunamayan

görüntüler

8 Bu ülkede, bu dünyada biz varız...

Cepheliler var!

9 Amerika’nın büyük demokrasi

projesi çöktü

13 Grup Yorum emperyalizm ve

faşizme karşı direnenlerin
tereddütsüz yanında yer alır!

18 Sömürge valisi Rıccardone

Kürdistan’da teftişte! 

19 TAYAD’lı Aileler:
Hasta tutsaklara özgürlük 

21 12 Temmuzlardan geçtik, savaşın

içinde çelikleştik
yenilmezleştik umut olduk

4 AKP’nin adaletine bakın, eli satır-

lı faşistler serbest, ekmek ada-
let özgürlük isteyenler
katlediliyor!

Haklarını Alabilmek
İçin Direnen Kazova
İşçileri Fabrikada

Açlık Grevinde!

Direnişteki Kazova
İşçilerini Ziyaret Edip,
Direnişlerine Destek

Verelim...

Adres: İyiniyet Sokak
No: 17 Merkez Mh.
Şişli / İSTANBUL

Devrimci İşçi
Hareketi



14 yaşındaki Berkin Elvan AKP’nin
polisleri tarafından gaz bombası tü-

feğiyle yakın mesafeden kafasına ni-
şan alınarak vuruldu. Berkin hala
yoğun bakımda... 

6Temmuz’da Gençlik Federesyonu
üyesi 17 yaşındaki Mustafa Ali

Tombul İstiklal Caddesi’nde, gaz
bombası tüfeğiyle kafasına nişan alı-
narak vuruldu. Ve Mustafa da hala yo-
ğun bakımda. 

2Haziran’da, Eskişehir’deki AKP İl
binası önünde protesto eyleminde

polis saldırdı. Polisin saldırısından ka-
çan üniversite öğrencisi 19 yaşında-
ki Ali İsmail Korkmaz ara sokaklar-
da sivil polisler ya da bir grup AKP’li
tarafından işkenceyle komalık hale ge-
tirildi. Beyin kanaması geçiren Ali İs-
mail 9 Temmuz’da yaşamını yitirdi.
Ayaklanmanın başından beri şehit
düşenlerin sayısı 5 oldu. 5 kişinin ha-
yati tehlikesi devam ediyor! 12 kişi
gözünü kaybetti, 1 kişinin dalağı
alındı!  20 kişi beyin travması geçir-
di! 60 kişinin durumu ağır!

İzmir’de, Bursa’da, Ankara’da, Es-
kişehir’de, Kocaeli’de, İstanbul’da,

Mersin’de, Adana’da devrimcilere
yönelik sürek avı devam ediyor. Tu-
tuklananların sayısı 150'yi aştı. 

Gençlik Federasyonu üyesi 17
yaşındaki Mustafa Ali Tom-

bul’un İstanbul, İstiklal Caddesi’nde
başından vurulduğu saatlerde “Hepi-
miz Tayyip’in Askerleriyiz” diyen bir
grup ellerinde palalarla Tünel’in
önündeki meydanda eylemcilere ras-
gele saldırıyor. Saldırı hem de onlar-
ca polisin gözünün önünde gerçek-
leşiyor. Polisler eli palalı kişinin ade-
ta ensesini okşuyor. Gözü dönmüş  fa-
şist, elindeki palayı önünden geçen bir
adama sallıyor ve adam, ensesi kan-

lar içinde can havliyle kaçıyor. Pala-
lı kişi onu bırakıp köşeye sıkışmış bir
kadını yakalıyor ve elindeki palayı sır-
tına indiriyor. Palayla yetinmiyor.
Bir de kadının sırtına tekme sallıyor. 

Polisler eylem yapan kitleyi da-
ğıttıktan sonra eli palalı kişilerin

sırtını “pış pış”layarak oradan uzak-
laştırıyorlar. 

Halk bu olayı, eli palalı saldır-
ganların görüntüleri internette

yayınlandıktan sonra gördü. Halkın
yoğun tepkisi üzerine eli palalı grup-
tan sadece bir kişi “ifadesine başvu-
rulmak üzere”, “bir zahmet” karako-
la çağrıldı. Karakoldan mahkemeye
götürülen palalı sıldırgan mahkeme-
den serbest bırakıldı. Eli palalı sal-
dırganlar 4-5 kişi olmasına rağmen in-
ternet görüntülerinde sadece bir kişi
öne çıktığı için, bir kişinin dışındakiler
ne karakola çağrıldı, ne de mahke-
meye çıkarıldı. Diğer taraftan AKP’yi
protesto ettikleri için her gün onlar-
ca kişi gözaltına alınıp tutuklanıyor. 

8Temmuz’da eli palalı saldırgan-
ların serbest bırakılmasını pro-

testo eden halka İstanbul’da ve An-
kara’da polis yine saldırdı. Halkın
onca tepkisine rağmen eli palalı sal-
dırganlar mahkemeye bile çıkarıl-
mayınca bu sefer de eli palalıların ye-
rini eli silahlılar aldı. İstiklal Cadde-
si’nde bir kişi elinde silahla AKP’yi
protesto eden kitlenin üzerine saldır-
dı. Saldırgan polislerin gözü önünde
olay yerinden uzaklaşırken eylem
yapan halk, polisler tarafından Be-
yoğlu’daki dükkanların içine kilitle-
nip üzerlerinden kepenkler kapatıldı.
İşkencelerle onlarca kişi gözaltına
alındı. Taksim Dayanışma Platformu
içinde yer alan demokratik kitle ör-
gütlerinin temsilcilerine karşı gözal-

tı terörü başlatıldı. Platform içinde yer
alan kurum temsilcilerinden 50 kişi
gözaltına alındı. 50 kişiden 12’si
“suç örgütü oluşturmak ve halkı suça
teşvik etmek”ten tutuklanmak üzere
mahkemeye sevk edildi. 

Yine Eskişehir’de katledilen Ali
İsmail Korkmaz’ın öldürülme-

sini Ankara’da protesto eden kitleye,
otomobillerden inen 5-6 kişilik bir
grup, POLİSLERİN GÖZLERİ
ÖNÜNDE, saldırdı. Daha sonra bu
saldırganlar ellerini kollarını salla-
yarak olay yerinden çekip gittiler. 

ŞİMDİ SORUYORUZ: BU NA-
SIL ADALET! Ellerinde palalarla

bir grup çıkıyor “Hepimiz Tayyip’in
askerleriyiz” diye höykürerek polis-
lerin koruması altında halkın üzerine
saldırıyor. Çok sayıda insanı yaralı-
yor. Çoğu gözaltına bile alınmazken
göstermelik olarak alınan da serbest
bırakılıyor. Palalarla halka saldır-
mak serbest, faşist AKP’nin terörünü
protesto etmek suç, öyle mi? 

AKP’nin İstanbul Valisi, AKP’ye
oy veren kesime siz Gezi Par-

kı’na girebilirsiniz diyor, AKP’yi
desteklemeyenlere parkı yasaklıyor.
Böyle devlet, böyle iktidar, böyle
vali olur mu? Kendi politikalarını des-
teklemeyenleri düşman olarak gören
AKP iktidarının hiçbir şeyi meşru de-
ğildir. Faşist AKP iktidarının kendi öl-
çüleri içinde de bir adaleti yoktur. Hal-
ka saldıran, meydanlarda terör estiren
eli palalılar serbest bırakılıyor, EK-
MEK, ADALET, ÖZGÜRLÜK iste-
yenlerin üzerinde tam bir terör esti-
riliyor. AKP’nin faşist düzeninde
halk için adalet yok. Adaletsiz ya-
şanmayacağına göre o zaman HAL-
KIN ADALETİ VARDIR! HALKIN
ADALETİ İŞLEYECEK!

AKP’NİN ADALETİNE BAKIN
ELİ SATIRLI FAŞİSTLER SERBEST

EKMEK ADALET ÖZGÜRLÜK 
İSTEYENLER KATLEDİLİYOR!
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Başbakan Tayyip Erdoğan, 5 Tem-
muz günü “Yurt Dışındaki Türk Bilim
İnsanları 2. Kurultayı”nın Cevahir
Otel'deki kapanış oturumunda ko-
nuştu. Tayyip Erdoğan Mısır’da Mursi
iktidarının, halkın iktidara karşı ayak-
lanmasının ardından ordu darbesiyle
devrilmesi üzerine  yaptığı konuş-
mada, askeri bir darbeyle Mursi’nin
iktidardan alınması karşısında duy-
duğu korkuyu ifade etti. Erdoğan
konuşmasında“Mursi'nin hataları

var… Hataları olabilir. Ha-
tasız insan var mı dünyada.
Bunun bedelini ödetecek olan
halktır”dedi. Ordu darbesini
eleştirdi. Darbecilere ve dar-
beye destek veren emperya-
listlere sözde demokrasi der-
si verdi.

Evet, Mursi yaptıklarının
bedelini Mısır halkına öde-
yecektir. Mursi’nin iktidardan
alınmasını sağlayan halkın
büyüyen direnişidir. Erdo-
ğan’a bunları söyleten de
halktan korkusudur.

Bugün ordu darbe yapıp
Mursi’yi iktidardan alarak,
halkın tekrar ayaklanmasıyla büyüyen
direnişini, ayaklanan 30 milyonun
öfkesini düzen içine çekmeye çalış-
maktadır. Nitekim şu an için bunu
başarmıştır da. Ama yaptığı katli-
amlarla, yine halkın taleplerini dikkate
almayarak asıl durduğu yeri de gös-
termiştir.

İkiyüzlü Tayyip! Mısır’da yaşa-
nanlara “halka zulüm” diyor… “Elin-
deki silah gücüne güvenen demok-
rasi inşa edemez, arkasındaki güçlere
güvenip sesini çok çıkaran demok-
rasi inşa edemez” diyor…

Sanki iktidarda olduğu 10 yılda
halkı her yerde aşağılayan, halka ça-
pulcu diyen, halka tepeden bakan
kendileri değilmiş gibi, halkın ne
düşündüğünü, ne istediğini sormadan
tekellerin isteklerini yerine getirmek
isteyen, halka zulmün her türlüsünü
uygulayan kendi iktidarı değilmiş
gibi ikiyüzlüce konuşuyor Erdoğan:

"Demokrasilerde yönetmenin, hü-
kümet etmenin, sandık dışında san-
dığın çıkardığı çoğunluk dışında bir
kuralı yoktur. Demokrasiyi yok etmek
için sadece darbe yapmak gerekmez.
Çoğunluğu aşağılamak, çoğunluğun
tercihlerini aşağılamak, çoğunluğun
seçimini de yok saymak da demok-
rasiyi yok etme girişimidir. Elbette
sandık her şey değildir. Ancak 'sandık
her şey değildir' sözünün arkasına
sığınıp, hiç kimse demokrasi dışı yol-
lara kapı aralamaya çalışamaz. Şu

anda Mısır'da olan nedir? Çoğun-
luğun azınlığa olan tahakkümü değil,
çoğunluğun azınlığa zulmü değil,
tam aksine azınlığın çoğunluğa ta-
hakkümüdür, azınlığın çoğunluğa
zulmüdür. Bu dünyanın neresinde
olabilir?"

Bakın şu konuşana! “Ananı da al
git!” sözleriyle başlayıp “Çapulcu”ya
kadar, on yıllık iktidarı boyunca AKP
iktidarının halka etmediği hakaret ve
aşağılama kalmadı. Halkı dilencileş-
tirerek aşağıladı, kömür vs. dağıtarak,
kanserli kızın cebine üç beş kuruş sı-
kıştırarak aşağıladılar, onurlarını ayak-
lar altına almaya çalıştılar.

Halka hiçbir konuda danışmadılar.
Ne İstanbul’da yapacakları projelerde,
ne halkın evlerini başlarını yıkarak
arazileri tekellere peşkeş çekme plan-
larında, ne oligarşinin ve emperya-
listlerin istedikleri yasaları meclisten
bir bir çıkarırken, ne de emperyaliz-
min Orta Doğu halklarına saldırılarına
her türlü desteği verirken halka sor-
madılar.

Halkın en ufak hak alma talebine
gaz bombalarıyla, tayzikli sularla
saldırdılar. Kendine muhalif tüm ke-
simlere gözaltı-tutuklama terörüyle
saldırdılar… “işkenceye sıfır tolerans”
diyerek tüm karakolları işkencehaneye
çevirdiler. Karakollar yetmedi tüm
sokaklara, alanlara yaydılar…

Tayyip Erdoğan Mısır’a ve dün-
yaya bir yandan “demokrasi dersi”

Mısır Halkı Mursi’ye Dersini Verdi
Türkiye Halkları da Erdoğan’a Dersini Verecek!

AKP’nin Adaletine Bakın: 

Türkiye’nin sokakları
kan gölü: Tayyip Erdoğan
dünyaya “demokrasi” dersi
veriyor!

AKP’ye oy verenlere tüm
alanlar açık. AKP
karşıtlarına tüm alanlar
yasak! 

Tayyip’in askerleri polis
korumasında ellerinde
palalarla terör estiriyor! 

AKP’nin mahkemeleri eli
palalıların ifadesini bile
almazken halka karşı gözaltı
ve tutuklama operasyonları
sürüyor! 

Ekmek, adalet, özgürlük
isteyenler kafalarından
vurulmaya devam ediyor!

İşkenceyle katlettikleri
Ali İsmail Korkmaz’ın
cenazesine katılanlara
saldırdılar. Cenazelerimizi
kaldırmak bile yasak! 

Böyle adalet olmaz!
Faşizmin adaletsiz düzenini
tanımıyoruz!

Halkın da bir adaleti var!
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verirken, diğer yandan  valisiyle,
İçişleri Bakanı’yla halkı tehdit et-
meye, faşist polisiyle aralıksız halka
saldırmaya devam ediyor. 

6 Temmuz’da Gezi Parkı’nı alla-
yıp pullayarak, ne kadar da “çevreci
olduklarını” göstermek için halka
açtılar. Ardından yaptıkları oyun tut-
mayınca, yine çareyi halka saldır-
makta buldular. 

Vali Mutlu, "Burası bir işgal alanı
değil. Burası yürüme alanı değil.
Burası istirahat alanı. Birbirleriyle
buluşma konuşma tanışma alanı in-
sanların. Bunun dışına çıkan uygu-
lamaları gösteriye, yürüyüşe dönüşen
uygulamalara müsade etmeyiz. Bu
çağrıları yapanlar da gelip bizden
izin istemeyen, mülki idare makam-
larını izin isteme makamları olarak
görmeyenlerdir. Hukuken almaları
gereken izinleri talep etmeksizin, 'biz
dilediğimizce hareket ederiz. Bize
hiç kimse karışmaz. Biz Türkiye Cum-
huriyeti yasalarının üzerinde bir gü-
cüz. Biz dilediğimizi yaparız. Bu di-
lediğimizi yapmakta demokrasi ve
özgürlüklerin gereğidir' şeklinde de-
ğerlendirmeler yapanların değerlen-
dirmeleride hukuk dışıdır" dedi.

Hemen ardından parka giren halka
karşı polis azgınca saldırdı. AKP’ye
göre, AKP’nin valisine göre AKP’ye
oy verenlerin dışında kalan kesimler
halk değil, onlar düşman. İstediklerini
parka alıyorlar, istemedik-
lerini almıyorlar. Gezi Par-
kı’nın açıldığı gün Taksim
Dayanışma’nın çağrısıyla
Gezi Parkı’na gelen halka,
devrimcilere, demokratik kit-
le örgütlerine, parkı kapattı.
Siz giremezsiniz dedi... Ve
azgınca saldırdı. 17 yaşındaki
Ali Mustafa Tombul’u bu
saldırıda gaz tüfeği ile ba-

şından vurdular... Tombul beyin ame-
liyatı geçirdi ve hayati tehlikesi
devam ediyor. Bu saldırıda da Taksim
ve çevresi gaza boğuldu, onlarca
insan yaralandı. Yüze yakın kişi göz-
altına alındı.  

Bursa’da Halk Cepheliler’e yö-
nelik operasyon yapıldı, tutuklananlar
oldu. Yine birçok ilde operasyonlar,
gözaltılar, tutuklamalar sürüyor.  En
son halka palayla saldıran saldırgan
serbest bırakılırken, İstiklal Cad-
des’inde polisin gözaltına aldığı di-
renenler tutuklandı.

Palayla saldırmak AKP tarafından
bizzat korununca, pala ile saldırmak
moda oldu. Ankara’da da bir grup
eli palalı arabalarla gelerek, Eskişe-
hir’de Ali İsmail Korkmaz’ın işkence
ile katledilmesini protesto edenlere
saldırdı. Saldırganlardan ne gözaltına
alınan var, ne de tutuklananlar...
Fakat diğer taraftan katliamları pro-
testo edenlere, AKP’nin faşist terörüne
boyun eğmeyen, direnenlere resmen
sürek avı başlatıldı... 

Hangi hukuktan bahsediyor Mut-
lu? Siz halktan hangi konuda izin
aldınız ki halkın sizden izin almasını
istiyorsunuz? Bırakın demagojileri-
nizi, artık kimseyi kandıramıyorsu-
nuz! 

AKP iktidarının Mısır’da gördüğü
halkın gücü karşısında söyledikleri,
mezarlıktan geçerken ıslık çalmaktır.

Türkiye’nin Mısır gibi olamayaca-
ğını, Mısır’ın Türkiye’yi örnek alması
gerektiğini söylüyor AKP iktidarı. 

Türkiye, Mısır gibi olmayacak el-
bette. Mısır; halkı devrime yöneltecek,
savaştıracak bir önderlikten yoksun.
Bu nedenle halkın öfkesi, tepkileri
düzen içine çekilebiliyor. Ama Tür-
kiye’de iktidar perspektifiyle mücadele
eden, savaşan devrimciler var. 

Ne yaparsanız yapın, Türkiye
halklarının faşizme olan öfkesini dü-
zen içine çekemeyeceksiniz. Alanlara
çıkan yüz binlerin dilindeki sloganlara
bakın. Devrimcilerin, Cephelilerin
sloganları yankılanıyor halkın ağ-
zından tüm meydanlarda. Halk her
yerde devrimcilerin önderliğinde di-
reniyor, polisle çatışıyor; her mahal-
lede devrimcilerle, Cephelilerle bir-
likte hareket ediyor.

Beyoğlu’nda polisin saldırdığı
eylemde bütün esnaflar, Grup Yo-
rum’dan “Venseremos” marşını çal-
dılar. Halk polise yönelik “Polis
İstifa Et, Onurunla Yaşa, Simit
Sat” sloganını attı. Halk direnmeyi
de, bedel ödemeyi de devrimcilerden
öğrendi. Direnişte kavgayı, direnişi
öğrendiler.Devrimcilerle birlikte tec-
rübelerini büyüttüler. 

Faşizmin tarihsel olarak baskı ve
terörünü büyütmekten başka seçeneği
yoktur. Faşizm saldırdıkça da halk
devrimcilerin sloganlarını daha çok

sahiplenecek, daha da dev-
rimcileşecektir. 

“Halka dayanmayan her
irade diktatörlüktür” diyor
Erdoğan. Emperyalizmin ve
oligarşinin iktidarı faşist dik-
tatörlüğünüzün sonu gelecek;
Mısır halkının Mursi’ye der-
sini vermesi gibi Türkiye hal-
kı da faşist AKP iktidarının
dersini verecektir.

Berkin ElvanAli İsmail Korkmaz Mustafa Ali Tombul



İstanbul Valisi Hüseyin
Avni Mutlu, Kabataş'ta ba-
şörtülü bir kadının saldırıya
uğradığına dair görüntüler
konusunda Ekşi Sözlük ya-
zarlarına verdiği demeçte,
"Ben öyle bir görüntü iz-
lemedim" dedi. Çünkü öyle
bir görüntü yok, yalan söy-
lüyorlar! Eğer, AKP'nin işi-
ne yarayacak bir görüntü
olsaydı AKP bunu binlerce
kez kullanırdı. 

Her sokağının kamera-
larla donatıldığı İstanbul'da bu gö-
rüntülerin bulunmaması, bu iddianın
da AKP'nin yalanlarından birisi ol-
duğunu gösteriyor.

AKP'ye karşı olan herkesin gö-
rüntüsünü ayrıntılarıyla bulup getiren,
bu nedenle insanları tutuklayıp ceza
verme konusunda uzmanlaşanların,
ortaya attıkları bu iddia ile ilgili gö-
rüntüleri bulamamalarının başka bir
açıklaması olamaz. 

Yaralanan direnişçilerin ilk yardım
müdahalesinin yapıldığı camide içki içildiği yalanını
ortaya atan AKP, buna ilişkin herhangi bir görüntüyü
ortaya çıkaramamıştır. Direnişçilerle, dini inançlarına
bağlı halk arasında bir çatışma yaratmaya çalışan AKP
bunuda başaramamıştır. 

“Ben Her Şeyi Bilemem,
Bana Ne Deniyorsa Onu Biliyorum”

Ve yalanlara devam... Taksim direnişinde eylemcilere
saldıran kask numarasız polislerin de araştırıldığını söy-
leyen Vali Mutlu, "Ben her şeyi bilemem, bana ne de-
niyorsa onu biliyorum" diye konuştu.

Koskoca vali,"her şeyi bilmez"miş. Bal gibi de
biliyor. Polislerin kask numaralarını gizlemeleri bizzat
kendi talimatları, uyarıları ve önerileri sonucudur. Halka
ve devrimcilere daha rahat saldırıp, işkence yapmaları
ve katletmeleri için buna ihtiyaç duyan AKP'nin "kah-
raman polisleri"nin paniğe kapılmasına hiç gerek yok.
Kask numaralı olsalar da, isimleri ve yüzleri bile
belli olsa AKP'nin himayesi altındalar. En son Ethem
Sarısülük'ün katilinin serbest bırakılıp elini kolunu sal-

layarak sokakta dolaştığı
gibi rahat olabilirler. 

"Ellerinde satır ve sopa
olan grupları polis neden
dağıtmıyor?" konusuyla ilgili
de "O grup polisle çatış-
mamıştır" oldu. Evet, asıl
kıstas polisle çatışıp çatış-
maması. Yani o eli satırlı ve
sopalı grup halka saldırsın,
yaralasın hiç önemli değil.
Zaten onun için sokağa sa-
lınmamışlar mıydı? 

Tüm bunlara rağmen
vali, "Vicdanım rahat, ama
bu süreç daha iyi yönetile-
bilirdi" yorumu yapıyor. 

Yani iyi yönetildi, daha
da iyi olabilirdi öyle mi? Daha
fazla insan katledilebilirdi,
daha fazla insan kör edilebi-
lirdi, yaralanabilirdi. Yalan-
larla tüm gerçeklerin üstü
daha iyi örtülebilir, görüntüler
gizlenebilirdi. 

Yalandan, kandan… fa-
şizmden beslenen vicdansızların vicdanı rahat olsa ne
olur, olmasa ne olur. Halkın adaleti karşısında da vic-
danları rahat olacak mı bakalım....

Taksim direnişi sırasında polisin direnişçilere saldır-
dığına dair birçok görüntü, iş merkezlerinden, sokak
kameralarından, marketlerden toplanmıştır. Polisin elinde
yüzlerce, binlerce görüntü vardır. Vali Mutlu görmedim
diyerek, halkı enayi yerine koymaya çalışmıştır. Görünen
köy kılavuz istemez, İstanbul'un her yeri kamera doludur. 

‘Çanakkale Zaferi'nden Sonra
İkinci Bir Zafer’ Çevik Kuvet’in

Başbakanlık Koruma Şubesi'nde görevli bir polis:
Ethem Sarısülük'ün ölümünden sonra İstanbul çevik
kuvet polisine, "Çanakkale Zaferi'nden sonra ikinci bir
zaferi siz kazandınız" diye mesaj yolladı.

İşte Çevik Kuvvetin Zaferi: Katledilenlerin
sayısı 5 oldu! İstanbul’da 17 Yaşındaki Mustafa Ali
Tombul’da başından gaz tüfeği ile nişan alınarak vuruldu.
Tombul; yoğun bakımda hayati tehlikesi sürüyor.

AKP'nin Yalanları ve 
Bulunamayan Görüntüler

Allah muhabbetinizi artırsın.
Eli palalı bu faşist serbest,

ortalıkta dolaşıyor. Eli Palalılar
cazalandırılmayınca çoğalmaya

başladı.
Katil polsiler de ellerinde gaz

tüfeği nişan alarak ateş
ediyorlar. En son Mustafa Ali

Tombul’u kafasından vurdular... 



Ayaklanma sürecindeki tartışma-
lardan biri de Amerika'nın Türki-
ye'deki AKP'ye veya ayaklanmaya yö-
nelik yaklaşımlarıydı.

Bu yaklaşımlarında bizim açı-
mızdan anlaşılmaz veya anlamsız
bir şey yoktu.

Kimileri ABD'de demokrasi ara-
ya dursun, kimileri ne yapmaya çalı-
şıyor diye düşünüp kafa yorsun... 

Bizim açımızdan emperyalizmin
tavrı da, faşizmin tavrı da gayet net-
ti.

Elbette ABD'nin veya Avrupa em-
peryalistlerinin tutumu Orta Doğu ve
dünyadaki dengeler açısından farklı-
lıklar içeriyor. Ama bu farklılıklar açı-
sından Amerika’nın ülkemizdeki si-
yasi duruşunu etkileyen temel neden
BİZİZDİR...

Yani bizim  varlığımız, devrimci-
lerin varlığı, dikensiz gül bahçesi
haline getirmeye çalıştıkları ülke-
mizde ABD'nin bütün politikalarını
boşa çıkarıyor ... BİZ VARIZ!

Bizim varlığımız; emperyalizmin
tüm planlarını altüst ediyor.

Kabaran halkın öfkesine, büyüyen
açlık ve yoksulluğa karşı ABD Orta
Doğu’daki gibi, iktidarlarda yapacağı
değişikliklerle egemenliğini sürdüre-
ceğini düşünüyordu. Ne kadar bu plan
da elinde kalmış, bumerang gibi ken-
dini vurmuş olsa da... Türkiye açısın-
dan da öfkeleri yatıştırmaya çalışan
ABD, AKP'yi yer yer daha "sakin" ol-
maya çağıran ifadeler kullanıyor.

Elbette öfkeleri yatıştırmaya çalı-
şan veya AKP'yi uyaran ifadeleri
halkımızı veya bu ülkenin geleceği-
ni düşündüğünden değildir. Tamamen
kendi geleceğini düşünüyor. 

Çünkü başka ülkelerde yaptığı gibi
halkın öfkesini iktidar dışında yerlere
yönlendiremeyeceğini biliyor.

Çünkü bu ülkede oportunisti, re-

formisti, milliyetçisi dışında İKTİ-
DARI İSTEYEN MARKSİST- LE-
NİNİSTLER VAR... BU ÜLKEDE
BİZ VARIZ...

Bugün emperyalizmin kaderini
şu an için bağladığı AKP'NİN YA-
LANLARINI HALKA ANLATAN,
HALKIN İÇİNDE OLAN DEV-
RİMCİLER VAR.

Bugün emperyalizmin ondan al-
mazsanız bu olsun diyerek burjuva
partiler arasında seçenekler sunmasına
karşı; DÜZEN PARTİLERİ DEĞİL,
HALKIN İKTİDARI DİYEN DEV-
RİMCİLER, BİZ VARIZ.

Bugün emperyalizmin karşısında
bir milim anti-emperyalist söylemle-
rinden şaşmamış, üçüncü bir yol ara-
yışına girmemiş olan... ÖFKESİNİ
KUŞANAN CEPHELİLER VAR,
BİZ VARIZ.

Bugün emperyalizme karşı tüm
halkı birleştirmeyi kendine slogan
edinmiş, emperyalizmin günümüz
koşullarındaki tahlilini yapmış,
AYAKLARI ÜLKESİNİN TOP-
RAKLARINA BASAN CEPHELİ-
LER VAR, BİZ VARIZ.

Bugün emperyalizme karşı İs-
lamcılığın ve milliyetçiliğin riyakâr-
lığı ve faydacılığına karşı, yolundan
sapmayan MARKSİST-LENİNİST-
LER VAR, BİZ VARIZ...

Bugün emperyalizme karşı; anti-
emperyalist, dediğini yapan, yaptığı-
nı savunan... 

Tarihi boyunca anti-emperyalist
eylemlerini sürdürmüş, söylemekle
kalmayıp hayata geçirmek cüretini
göstermiş CEPHELİLER VAR, BİZ
VARIZ.

Dünden bugüne tutsaklıklara, iş-
kencelere, katliamlara rağmen haklar
kazanan, bu topraklarda gelenekler
yaratan DEVRİMCİLER VAR, BİZ
VARIZ.

İşte bu yüzden gerek ülkemizde ge-
rekse de CEPHELİLERİN olduğu
her yerde bize saldırıyorlar. Çünkü on-
ların varlığı veya yokluğu bize bağlı...

Bugün gücümüz yok, ama gücü-
müz olduğu an, tepelerine bineceği-
mizi biliyorlar.

Almanya'dan Amerika'ya kadar
tüm Avrupa ve Amerika bunu bilerek
hareket ediyor. Bu bilinçle bize sal-
dırıyor.

Biraz örgütlenmeye, Cephe geri-
sini güçlendirmeye başladığımız an
operasyonlar yapıp, hiçbir hukuki
gerekçe yokken tutukluyorlar.

Örneğin Almanya’da sadece ana-
baba adı derken yıllarca hapishanede
tecrit hücrelerinde tutuluyor arka-
daşlarımız. Yeni beş arkadaşımız
daha HİÇBİR GEREKÇE YOKKEN
TUTUKLANDI.

Özel birimler kuruyorlar bizim
için. İnsanlarımızı ajanlaştırmaya,
tehdit etmeye, şantajlarla kandırma-
ya çalışıyorlar. 

Kendi ülkelerinde hiçbir grup,
örgüt, kurum, partiye yapmadıkları
baskıyı bize yapıyorlar.

Biz biliyoruz nedenini, onlar da bi-
liyorlar. Onlar biliyor ki BUGÜN,
OLMADI YARIN, EMPERYALİZ-
MİN TEPESİNE BİNECEĞİZ!

Biz de biliyoruz ki; Türkiye ve
dünya halklarının kaderi bize bağlı-
dır! Nasıl emperyalizm bizi bu cid-
diyetle ele alıyor ve saldırıyorsa biz
de bu bilinçle hareket etmeliyiz...
Alişanlarımızla düşmanın ininde pat-
layıp korkulu rüyaları olurken... 

BİZ DE BU BİLİNÇLE HARE-
KET EDELİM!

GÖREVLERİMİZE
DAHA GÜÇLÜ SARILALIM!
DÜNYADA VE ÜLKEMİZDE

UMUDU BÜYÜTELİM!

BU ÜLKEDE, BU DÜNYADA BİZ VARIZ...
CEPHELİLER VAR!
HER DAİM DİK DURAN; EMPERYALİZME KARŞI HİÇBİR UZLAŞMAYI
KABUL ETMEYEN, FAŞİZMİN KARŞISINDA ÖLÜMÜNE DİRENEN, 
BİTİRDİK DEDİKLERİ ANDA DÜŞMANIN İNİNDE PATLAYAN

CEPHELİLER VAR! BİZ VARIZ!
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EKMEK, ADALET, ÖZGÜRLÜK İSTEYENLER KATLEDİLİYOR

Mısır ordusunun Muhammet Mur-
si iktidarına muhaliflerle uzlaşması
için tanıdığı 48 saatlik sürenin dol-
masının ardından, Mursi’nin uzlaş-
maya yanaşmaması sonucunda Ordu,
3 Haziran 2013’te askeri bir darbeyle,
yönetime el koydu.

Mısır'da ordu adına açıklama ya-
pan Genelkurmay Başkanı Adülfettah
el Sissi anayasayı askıya aldıklarını
ve teknokrat bir yönetim oluştura-
caklarını ifade etti. Uzlaşma sonrası
ülkede seçime gidileceğini belirten
Sissi şöyle konuştu:

"Bu bir sivil sorumluluktur. Ta-
leplerin karşılanmamasıdır. Askeri
güçler tarafından algılanan budur.
Mesajın algılanması gerekir. Politik
anlamda güvenin telkin edilmesi ge-
rekir. Mısır askeri güçleri geçtiğimiz
ay boyunca doğrudan durumu de-
ğerlendirebilmek, ulusal uzlaşmayı
başarmak için çalıştı. Yaptığımız uz-
laşma çağrıları Başkanlık tarafından
reddedildi. Ulusal bir uzlaşma iste-
ğimiz var. Başkan'ın dün yaptığı
açıklama 48 saatlik ultimatom, bu
kitlelerin taleplerini karşılamamıştır.
Askeri güçlerin görevi üstlenmesi
gerekir. İstikrar ve güven içinde
ulusal uzlaşma istiyoruz. Erken se-
çimin açıklanması gerekmektedir.
Yeni başkan seçilene kadar ara bir
hükümetin oluşturulması gerekir. Ka-
rararnameler çıkarılmalı. Yeni başkan
seçilene kadar teknokrat bir hükümet
oluşturulmalı. Mısır askeri kuvvetleri
ayakta duracaktır."(ajanslar) 

Daha sonra Anayasa Mahkemesi
Başkanı Adli Mansur Cumhurbaşkanı
ilan edildi. "Batı'yı Mursi'nin dev-
rilmesine ikna için yoğun çaba har-
cadım” açıklaması yapan Ulusal Se-
lamet Cephesi lideri Muhammed El

Baradey'i başbakan atanması tepki
toplayınca Avukat ve Sosyal Demo-
krat Parti'nin kurucu üyesi Ziad Ba-
haddin, Mısır Başbakanı olarak atan-
dı.

Baradey ise Cumhurbaşkanı Yar-
dımcısı oldu. 33 maddelik bir geçiş
anayasası hazırlanıp 9 ay içinde ge-
çişin tamamlanmış olacağı açıkla-
narak halkın tepkileri düzen içine
çekilmeye çalışılırken, ordunun halkın
gözünde daha fazla yıpranıp umut
olmaktan çıkmasının da önüne ge-
çilmek istendi.

Yeni-Sömürgelerde 
Askeri Darbeler,
Emperyalizmin, 
Yönetememe Krizi 
Sonucunda Halk
Hareketlerini Bastırmak 
İçin En Son Başvurulan 
Yöntemdir

Müslüman Kardeşler (İhvan)’i ik-
tidara getiren de, darbeyi yaptıran
da Amerika’dır. Açlık, işsizlik, baskı
ve terörle mayalanan halkın öfkesinin;
daha iyi, daha özgür bir yaşam özle-
minin gereği olarak mevcut düzeni
yıkarak yepyeni bir düzen kurmasının
önü askeri darbeyle kesilerek halkın
tepkisi yapılan sahte değişimlerle
düzen içine yönlendirilmiştir. Mü-
barek’in yerine Mursi getirilmiş,
şimdi Mursi alınmıştır. Emperyalizm
açısından Mısır’ın emperyalistlerle
ilişkilerinde bir değişiklik yoktur.

Emperyalizm yaptığı “21. Yüzyıl
ayaklanmalar yüzyılı olacak” tespiti
ne dayanarak, ayaklanmaların em-
peryalist düzeni yıkmaması için ge-
liştirdiği strateji doğrultusunda düne
kadar desteklediği, büyüttüğü dikta-

törlerden vazgeçmiş ve ılımlı islamı
iktidara taşıyarak ABD’de somutlanan
ABD karşıtlığını etkisiz hale getirmek
istemişti. 

Emperyalizm ve halklar arasındaki
baş çelişkinin doğallığında derinleş-
mesinin sonucu olarak gelişen ve
son yıllarda halk hareketlerine dö-
nüşen ayaklanmalar, emperyalizm
tarafından yapılan müdahalelerle şim-
dilik düzen içinde tutulabildi.

25 Ocak 2011'de Mısır halkı;
polis şiddeti, olağanüstü hal, işsizlik,
asgari ücretlerin azaltılması isteği,
barınma eksikliği, yiyecek sıkıntısı,
yolsuzluklar, ifade özgürlüğünün kı-
sıtlanması ve kötü hayat koşulları
nedeniyle isyan etmiş,  11 Şubat
2011 tarihinde Mısır Cumhurbaş-
kanı Hüsnü Mübarek 30 yıldır otur-
duğu koltuğunu askerlerin de müda-
halesiyle terk etmek zorunda kalmıştı. 

Halkın açlık, yoksulluk ve Mü-
barek diktatörlüğüne karşı olan öfkesi
Mübarek’in iktidardan indirilmesiyle
birlikte “Arap Baharı” diye koca bir
yalan aracılığıyla tekrar düzenin içine
çekildi. Yönetimde askerler vardı.
Ama Mübarek’in indirilmesi tüm
dünyaya “devrim” diye yansıtıldı. 

17 aylık askeri yönetimin ardından
yapılan seçimlerle de halk demokrasi,
özgürlük ve refah geleceğine inan-
dırılmıştı. Aradan geçen bir yıllık
zaman içerisinde halk açısından du-
rum daha da kötüye gitti.

Mübarek’in devrilmesinin ardın-
dan 4500 fabrika kapandı ve resmi
rakamlara göre işsizlik oranı yüzde
9’dan yüzde 14’e; 2000 yılında
yüzde 17 olan yoksulluk oranı ise
2011’de yüzde 25’e yükseldi. 90
milyonluk Mısır’da her dört kişiden
biri yoksulluk sınırının altında ya-

Amerika’nın Büyük
Demokrasi Projesi Çöktü

MISIR HALKININ ÖFKESİ DARBEYLE VE
DEMOKRASİCİLİK OYUNUYLA BİR KEZ DAHA DÜZEN

İÇİNE ÇEKİLMEK İSTENİYOR
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şıyor. Halk fakirleştikçe fakirleşti.
Petrol kuyrukları, elektrik-su kesin-
tileri yaşamın bir parçası oldu. Gü-
venlik kötüleşti. Kadınlara cinsel sal-
dırılar ve hırsızlık arttı.  

Bu ekonomik yapı, Müslüman
Kardeşler’in toplumu kendi siyasi
ve ideolojik kalıplarına dökmek is-
temesiyle de birleşince, Mursi’ye
oy vermiş insanların da içinde ol-
duğu 30 milyona yakın insan isyan
ederek istifa istedi. Aynı zamanda
halk Mursi’nin vatanı satmasını da
isyan gerekçeleri arasında dile ge-
tirdi.

Bu tepkileri nötralize etmek için,
Amerika’nın iktidara getirdiği Müs-
lüman Kardeşler iktidarına karşı
darbe yapan Mısır ordusu sonuna
kadar Amerika ile işbirliği içinde ol-
muştur.

“Demokrasi”yi dillerinden dü-
şürmeyen ABD, başından beri “iki
tarafa da eşit mesafedeyiz, kimseyi
desteklemiyoruz” açıklaması yapmış,
AB “en kısa zamanda yönetimi si-
villere devretme” temennilerinin dı-
şında kınama bile yayınlamamış dar-
benin destekçisi olduklarını ortaya
koymuşlardır.

İngiltere eski başbakanı Tony Bla-
ir, “Mısır'da Muhammmed Mursi'yi
görevden alan ordunun başka şansı
olmadığını, aksi halde ülkenin kaosa
sürükleneceğini” açıklayarak em-
peryalizm açısından durumun veha-
metini ortaya koymuştur. Bu arada
ordunun son seçenek olarak devreye
sokulmasının ayrıntıları da ortaya
çıkmıştır. 

New York Times (NYT) Gazete-
si’nde yayınlanan, Yeni-sömürge ül-
kelerin nasıl yönetildiğini de alenen
ortaya koyan ayrıntılar şöyle:

NYT, ABD'nin darbesiz çözüm
için çalışmalara aylar öncesinden
başladığını, buna göre Washington,
muhalefeti hükümete dahil etmesini
istedi, Başkan Barack Obama Ara-
lık’ta Mursi’nin Dış Politika Danış-
manı Essam Haddad'a  muhalif Mu-
hammed El Baradey’in veya Amr
Musa'nın başbakanlığa atanmasını
önerdi. Mursi bunu reddetti. Hatta
ABD Mısır Büyükelçisi Anna Pat-

terson Mursi'nin
yardımcılarına,
"Washington'daki
bazılarının, İs-
lamcı liderleri
savunmam kar-
şısındaki sabrı
tükeniyor" dedi. 

Darbeye bir-
kaç saat kala,
Mursi’yi arayan
bir Arap Dışişleri
Bakanı ABD'nin
temsilcisi olarak
aradığını söyle-
yerek, görevde
kalması karşılı-
ğı yeni başbakan ve yasama yetkisi
bulunan bir kabine atamasını öner-
di. Mursi, ordunun da getirdiği bu
öneriyi fiili darbe sayarak reddetti.

Haddad, Patterson’u arayarak
Mursi’nin son teklifi de reddetiğini
bildirdi. ABD Ulusal Güvenlik Da-
nışmanı Susan Die ile de görüştü ve
müdahalenin yakında başlayacağı
yanıtını aldı.

Mursi'nin bir yardımcısı Mısırlı-
ların ABD için kullandığı "Mother
Amerika" ifadesiyle bir arkadaşına
şu mesajı attı: "Anne biraz evvel
dedi ki, oyun bir saat içinde bite-
cek."

Ve ardından darbe gerçekleşti.
Darbe, Amerika ve emperyalistlerin
Müslüman Kardeşler’e yönelik bir
harekatı değil; halk hareketini düzen
sınırlarına çekmeye, halkın öfkesinin
sömürge düzenini yıkmasını engel-
lemeye yönelik manevrasıdır. 

Müslüman Kardeşler Mısır halkı
nezdinde ömrünü çoktan bitirmiştir
artık. Amerika halk hereketinin önünü
almak için, bu hareketin bütün Orta
Doğu’yu etkilemesini önlemek için
yapmak zorunda kaldığı bir müda-
haledir. ABD Eski Dışişleri Baka-
nı’nın darbe olmadan önce söylediği
şu sözler emperyalistlerin halklardan
korkusunun, bu askeri müdahalenin
neden yapıldığının göstergesidir. 

Şöyle diyor Eski ABD Dışişleri
Bakanı  Madeleine Albright; "Orta
Doğu'da yaşananlar Sovyetler'in
çöküşünden bile büyük ve önemli-

dir."

Ülkemizdeki gelişmeler için ise
"Başbakan'ın halkla konuşacağını
umuyorum. Diyalog devam etmeli"
diye konşutu. 

Korkuları halk ayaklanmasının
büyümesidir. Bu ayaklanmaların bü-
tün dünyayı saracak olmasıdır. Alb-
right’ın; Sovyetler'in çöküşünden
bile büyük ve önemlidir"demesi bu-
nun içindir. Sovyetler’in çöküşü tüm
dünyayı etkilemekle birlikte emper-
yalistler için düğün bayramdı. Burada
kastedilen çökecek olan AMERİ-
KA’NIN KENDİ SİSTEMİDİR!
Amerikan sistemi Orta Doğu’da
çartırdamıştır... 

Mısır, ABD’nin Orta Doğu 
Politikaları Açısından 
Stratejik Üs Durumundadır

Mısır, Arap milliyetçiliği gibi pek
çok fikrin anası olması nedeniyle
Arap dünyasının merkezi olma niteliği
taşıyor. Diğer Arap ülkeleri için
model teşkil ediyor.

İsrail’in güvenliğini ve İran’ın
bölgesel gücünün dengelenmesini
sağlıyor.

11 Eylül’lün ardından Mısır İs-
tihbaratı’nın CIA’ya hizmetinin kar-
şılığı her yıl 2 milyar dolarlık askeri
yardımla İsrail’den sonra en çok
Amerikan askeri yardımı alan ülke
haline geldi. Mursi döneminde de
bu ödeme devam etti.

Amerika’nın yasalarına göre darbe

“Sovyetler'in
Çöküşünden
Daha Önemli

Eski ABD Dışişle-
ri Bakanı  Madeleine
Albright; ‘Orta
Doğu'da yaşanan-
lar Sovyetler'in
çöküşünden bile
büyük ve önem-
lidir’ dedi. 

Türkiye'deki gelişmeler
için ise ‘Başbakan'ın halkla konuşacağını
umuyorum. Diyalog devam etmeli’ diye konuştu.”
(Milliyet, 2 Temmuz 2013)
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tespiti yapılması yapılan yardımın
kesilmesi anlamına gelmektedir. 

Amerikalı yönetici Jay Carney;
“Mısır ve Mısır halkı ile uzun yıl-
lardır bir ilişkimiz var ve aniden
yardım programımızı değiştirmek
çok da akıllıca olmaz. Akıllı siyaset
bunu göz önünde bulundurur,” di-
yerek durumu savundu.

Yönetimler değişmesine rağmen
ABD ile Mısır’ın yeni sömürge ilişkisi
değişmemiştir, değişmeyecektir. 

Emperyalisler için Mısır’da olu-
şacak yönetimin niteliği değil işlevi
belirleyicidir. Bu işlev Orta Doğu’daki
çıkarlarının bütüne hizmet edip et-
memesidir. Politikalarını da ona göre
belirler. Yoksa Mübarek’in gidip
Mursi’nin gelmesiyle devletin özünde
bir değişiklik olmamıştır. Ordunun
ekonomiye ve devlete hakimiyeti ve
işbirlikçi işgal ordusu niteliği sürmüş,
Müslüman kardeşlerin de anti-em-
peryalist, anti-faşist bir niteliği ve
iddiası olmamıştır. Açlık, işsizlik,
yolsuzluğun büyümesi ve Müslüman
Kardeşlerin gerici ideolojisini da-
yatması sonucunda işbirlikçi Müs-
lüman Kardeşler’in Mursi yöneti-
mindeki ‘Özgürlük ve Adalet Partisi
artık filen halkı yönetemez duruma
gelmiştir. Halkın yönetilememesi,
emperyalistlerin çıkarlarının tehlikeye
girmesi demektir.

Mısır’ın Orta Doğu’daki liderliği
boyutuyla halk hareketinin daha da
büyüyerek bütün Orta Doğu’yu et-
kilemesinin önünü kesmek, öfkeyi
düzen içine çekmek için darbe kaçı-
nılmaz olmuştur. 

Tunus, Mısır ve Libya’da iktidara
taşınan Müslüman Kardeşler’in “iş-
birlikçi (ılımlı) İslam” yönetim po-
litikası Suriye halklarının direnişiyle
iflas etmiş ve gelinen noktada gözden
çıkarılmıştır.

AKP’nin ve İşbirlikçi 
İslamcıların Demokrasi 
Adına Müslüman 
Kardeşleri Savunması ve 
Darbe Karşıtlığı
Riyarkarlıktır

Fethullah Gülen: “Demokrasi bir

darbe de Mısır’da yedi”, diye açık-
ladı.

Türkiye Dışişleri Bakanlığının
yaptığı, yazılı bir açıklamada ise;
"İnsanların toplu olarak hedef alındığı
bu saldırı, Mısır'da son derece vahim
gelişmelere yol açabilecek bir olay
olarak görülmektedir. Saldırı, ifade
özgürlüğü ve barışçıl gösteri hürriyeti
gibi temel evrensel değerlerin çiğ-
nenmesinin yanısıra, şiddeti körük-
leyecek bir provokasyon niteliği de
taşımaktadır. Uluslararası toplumu
demokrasiden yana taraf olmaya ve
Mısır halkının demokrasi mücade-
lesine destek olmaya davet ediyoruz"
denildi.

Darbenin öncesinde Davutoğlu,
gece geç saatlerde ABD Dışişleri
Bakanı John Kerry ve Katar Dışişleri
Bakanı Halid Bin Muhammed El
Atiye ile birkaç kez telefonda görüştü. 

Mısır halkının yukarıda açıkladı-
ğımız nedenlerle ekmek, adalet ve
özgürlük talepli ayaklanması darbeyle
düzen içine çekilmiş ve halkın ta-
leplerini sömüren işbirlikçi Müslüman
Kardeşlerin partisi iktidara taşınmıştır.
Ne ordunun, ne Müslüman Kardeş-
ler’in, ne de şu an iktidardan pay
kapmak isteyen liberal ve İslamcı
tayfanın derdi demokrasi değildir.

Mübarek darbeyle devrilmiş ve
ordunun 17 ay görevde kalıp ekono-
miyi, siyaseti yönlendirmesine karşı
çıkmamışlardır. Mursi gelmiş ancak
ordunun devlet içindeki yeri değiş-
memiş, Mısır ekonomisinin neredeyse
üçte birini kontrol etmeye devam et-
miş hiçbirisi karşı çıkmamıştır.

Mursi orduyu yanına çekmek için,
Mübarek zamanında dahi olmayan
yetkiler vermiştir.

Müslüman Kardeşler’in bu “de-
mokrasi”sini destekleyen ise faşist
AKP ve demokrasinin d’siyle ilgisi
olmayan Katar’dı. 

Katar, Mursi'nin seçilmesinin ar-
dından beş milyar dolarlık destek
sağladı. AKP Mısır’a 3 yılı geri öde-
mesiz 5 yıl vadeli 1 milyar dolar
kredi verdi.

İşbirlikçi Müslüman Kardeşler’in
Özgürlük ve Adalet Partisi ve Mursi

iktirada gelir gelmez bir genelge ile
cumhurbaşkanlığı yetkilerini (yargıyı
da kapsayacak şekilde) arttırmayı
amaçlamış ve gelen tepkiler üzerine
geri adım atmıştı. Ben seçimle geldim
her istediğimi yaparım, anlayışıyla
hareket eden Mursi yönetimi halkın
yüzde 42’sinin kullandığı oyla iktidara
gelmişti. Anayasa referandumuna ka-
tılım oranı ise yüzde 19’da kalmıştı.
Demokrasi diye savundukları bu ba-
şarıyı ilk kutlayan ise Abdullah Gül
ve Tayyip Erdoğan olmuşu. İşte
bunların demokrasi dediği budur.
Demokrasi iktidarlarının, soygun ve
talan düzenlerini korumanın maske-
sidir. 

Halkı dinleyen ve kendini dayatan
bu iktidara karşı halk yeni bir ayak-
lanmayla cevap verdi.

AKP Halkların Haklarının
Değil, Kendi İktidarının
Derdindedir 

Erdoğan 6 Temmuz’da yaptığı
konuşmada "sandık demokrasinin
namusudur. Mursinin hataları ola-
bilir. Benim de olabilir. Cezasını
vermek egemen güçlerin görevi de-
ğildir. Mısır en kısa sürede seçime
gitmeli. Halk ya sandığa mahkum
eder ya da çıkarır."

"Demokrasi sadece ve sadece
sandıkta inşa edilir. Meydan görün-
tüleri yanıltıcı olabilir. Ülkenin ta-
mamının fotografı olmayabilir."

"Benim silahım var, medyam var,
arkamda uluslararaıs güçler var, de-
yip milletin tercihini aşağılayanlar
diktatörden farksızdır."

"Attıkları adım meşru değildir.
Bundan sonra Mısır'daki mevcut yö-
netim tartışılır hale gelecektir. Yap-
maları gereken Mısır'da seçime git-
mektir. Bunları cezaevine tıkmak su-
retiyle değil. Açsınlar sandığı, halk
sandığa mahkum eder veya sandıktan
çıkarır. Sandıktan başka yol, demok-
rasilerde olmaz."

"İşte 'Mursi’nin hataları var”
kardeşim hataları olabilir, hatasız
insan mı var dünyada? İlk defa çok
partili bir dönemde bir siyasetçi se-
çilecek. ona 1 yıl tahammül edeme-
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yeceksiniz. Böyle şey olabilir mi?”
dedi. Konuşana değil, konuşturana
bakın. 

Mursi Eylül 2012 de Türkiye’ye
gelmiş AKP kongresine katılmış ve
"AK Parti'ye hayranlığımı gizleye-
miyorum." demişti. Binlerce Müsl-
lüman Kardeş her alanda eğitilmek
üzere Türkiye’ye  geldi. 

AKP Arap halklarına model olarak
sunuldu. Tunus, Mısır, Libya gibi
yerlerde Arapların yüzde 72’si
AKP’nin iyi bir model olduğuna ina-
nıyordu. 

Şimdi bu durum Türkiye’deki Ha-
ziran ayaklanmasıyla da birlikte iyice
sarsıldı. Arap ve Müslüman ülkelerin
liderliği ve AKP’nin bölge hayallerinin
yıkılması anlamına gelen bu durum
aynı zamanda, AKP’nin model ol-
maktan çıkmasıyla emperyalizmin
işine yaramamasını ve vazgeçilmesini
de beraberinde getirir. Katar’la, Suudi
Arabistan’la kolkola giren, darbelerin
hamisi ve sorumlusu ABD’nin hiz-
metkarlığını yapan, ülkemizdeki yö-
netimin de darbe koşullarına rahmet
okutan pratiğiyle AKP darbe karşıtı

demokrasi aşığı olamaz. O “Ilımlı İs-
lam” projesinin çökmesiyle AKP’nin
tasfiye edilmesinin hezeyanlarını ya-
şamaktadır. Erdoğan’a “Mursi’nin
hataları olabilir. Benim de olabilir”
dedirten kuyruğu dik tutmaya çalışsa
da halkın korkusudur. Erdoğan, “Ben
Mursi gibi yapmam, hatalarımı kabul
ediyorum” diyor.

Sonuç olarak; Halk, kurtuluşu
ne emperyalistlerde, ne de darbelerde
aramamalıdır. Kurtuluşun tek yolu
devrimcilerin öncülüğünde mevcut
iktidarı yıkıp devrimci halk iktidarının
kurulmasındadır...

Mısır’da halkın ekmek, adalet, öz-
gürlük talebi bitmemiştir. Müslüman
Kardeşler iktidarına olan öfke halkın
taleplerini “dikkate alan” ordunun
müdahalesiyle tekrar düzen içine çe-
kilmiştir. Ancak Mısır’daki halklarla
emperyalistler ve işbirlikçileri ara-
sındaki sınıfsal çelişkide değişen bir
şey yoktur. Sömürü yağma ve talan
düzeni var olduğu sürce iktidara kim
gelirse gelsin Mısır halkının taleplerini
karşılayamacaktır. Açlık yoksullukla
birlikte adaletsizlik ve baskılar da sü-
recektir. Bu da Mısır halkının öfkesinin

daha da büyüyerek iktidara yönel-
mesinin nesnel  zeminidir. İktidara
gelen kim olursa olsun artık Mısır
halkını eskisi gibi yönetemeyecektir. 

Önümüzdeki süreç iktidarların,
emperyalistlerin her türlü politikasına
rağmen halk hareketlerinin geliştiri-
leceği bir süreçtir. Onun için emper-
yalistlerin korkusu boşuna değildir. 

Halk hareketlerinin devrimcileş-
mesinin, daha da büyümesinin önüne
geçmesini engellemek için daha de-
mokratik yasalar da çıkartabilirler.
Ancak bunlar, emperyalizmle halklar
arasındaki çelişkilerin derinleşmesi
karşısında hayat bulamayacak, baskı
ve terör daha da artacaktır. 

Gerek Mısır’da, gerek ülkemizde
gerekse bütün dünyada EKMEK,
ADALET, ÖZGÜRLÜK temelinde
halkların mücadelesi birbirini etki-
leyerek büyüyecektir. 

Burada görev; devrimci sosyalist
hareketlerindir. Halk hareketini em-
peryalistlerin ve işbirlikçi iktidarların
politik manevralarının etkisinden
kurtarıp devrime, devrimci halk ik-
tidarına yönlendirmektir.

Yerel bir televizyon kanalında Ramazan ayı nedeniyle
“Orucu Neler Bozar?” diye bir program yapıyor.

Programa sorularla katılan insanlardan biri, "Biber
gazı oruç bozar mı hocam?" diye bir soru yöneltiliyor
bir din görevlisine.

Hoca da ilk başta anlam veremiyor gaz bombasıyla
oruca ama yinede bir cevap vermesi gerekiyor ya,
veriyor o da...

"Gaz bombası oruç bozmaz, çünkü sen o gazı
isteyerek içine çekmiyorsun, eğer sigara gibi ya da
başka bir kokulu madde gibi
içine çekersen o zaman bo-
zuluyor, çünkü o gazı sen
kendin isteyerek çekmiyorsun
eğer iraden dışı çekersen bo-
zulmaz.” Sipiker duruma mü-
dahele etmeye çalışıyor he-
men, "Kimse zaten biber ga-
zını isteyerek çekmez,  Tak-
sim’de eylem yapanlara gaz
sıkılıyor ya oradan geçen va-

tandaşlar da etkileniyor tabii onun için soruyorlar bir-
de."

Hoca yine hızlı bir cevap verme telaşında; "Oruç tu-
tanın Taksim’de ne işi var ki?” tarzında bir cümle
kuruyor. Yani oruç tutmayana gaz bombası helal, tutanın
ise orucu bozulur, öyle mi? Halkı böl, parçala, birbirine
düşman et. 

Spiker yine durumu kurtarmanın hocanın sözlerini
düzeltmenin derdine düşüyor. "Hocam oraya herkes gi-
diyor, oruç tutanı da tutmayanı da gidiyor. Sonuçta

eylem için gidiyor" diyor.
Bir tarafta saldırılar sonunda

camiye sığınan eylemcilere ca-
minin kapısını açan bir din gö-
revlisi, bir tarafta da “oruç tu-
tanın Taksim'de ne işi var?”
diyen din görevlisi.

Yüzyıllar boyunca korku
aracı olarak kullanılan din ve
din adamlarının günümüzdeki
yansımalarıdır bunlar.

“Gaz Bombası Oruç Bozmaz, Çünkü
Sen O Gazı İsteyerek İçine Çekmiyorsun”
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Suriye’nin Tartus kentinde Suri-
yeliler 26 Haziran 2013’te “Suri-
ye’den Taksim’e” diye bir dayanışma
eylemi yapıldı. Suriyeliler bu eyleme
Grup Yorum’u da davet etti. 

Amerika’nın, Avrupa emperyalist-
lerinin ve işbirlikçilerin tüm saldırılarına
karşı büyük bir fedakarlıkla direnen
Suriye halkının AKP faşizmine karşı
haftalardır ülkenin dört bir yanında
direnen Türkiye halklarıyla dayanışma
amacıyla böyle bir eylem yapmasının
bizim için ayrıca bir değeri vardır.
Dünyanın her yerinde direnenlerin
yürekleri birlikte atıyor. Onca düşmanın
kuşatması altında büyük bedeller öder-
ken yüreklerini AKP faşizminin gaz
odasına çevirdiği ülkemizde direnen
Türkiye halklarına açan onlarla daya-
nışma içinde  olan Suriye halkının bu
davetini onurla kabul ettik. 

26 Haziran’da Suriyelilerin Tartus
kentinde düzenlenen” Taksim’le Da-
yanışma’ etkinliğine konserle destek
verdik. 

Grup Yorum’u 28 yıllık tarihiyle
artık tüm dünya tanımaktadır. Hiçbir
konsere, hiçbir etkinliğe sırf “konser”
olsun diye katılmaz. Her faaliyeti
politiktir. Mutlaka bir amacı hedefi
vardır. 

Grup Yorum sınıf mücadelesinin
tam ortasındadır. Bunun için kurul-
duğundan beri büyük bedeller öde-
miştir ve ödemektedir. Bu mücadelede
dostları ve düşmanları vardır. 

Her konserimizin, her faaliyeti-
mizin dünya halkları için coşku, mo-
ral, güç olmasını, sınıf düşmanları-
mızın böğrüne saplanan bir hançer
olmasını isteriz. 

Biz burjuva hümanistleri değiliz.
Sınıf savaşında emperyalizmin ve
faşizmin karşısında ezilen sömürülen
dünya halklarının yanındayız. Halkın
bir parçasıyız. 

28 yıllık tarihimizde düşüncele-
rimizi hiç saklamadık, bedeli ne

olursa olsun düşüncelerimizden
ödün vermedik. 

Biz Marksist-Leninist dünya
görüşüne sahibiz. Sadece dü-
şüncelerimizi belirtmekle ye-
tinmedik, düşüncelerimizin ger-
çekleşmesi için sınıf savaşının
içinde örgütlü olarak yer aldık,
alıyoruz. Çünkü biz de, “sosya-
lizm için savaşmayana sosyalist
denmez” diyoruz. 

Emperyalistler ve işbirlikçi
uşakları “Suriye’nin dostları”
adı altında orada burada toplantı
yapıp Suriye halklarını birbi-
rine kırdırmanın planlarını yaparken
Grup Yorum olarak biz Suriye’de
direnen Suriye halkıyla birlikteydik. 

Bu anlamda Suriye’nin Tartus
kentinde verdiğimiz konser hedefi
tam ortasından vurmuştur. 

Konserden hemen sonra Amerikan
uşağı AKP ve onun besleme medyası
koro halinde Grup Yorum’a karşı
yalan, iftira, riyakarlık dolu bir ka-
ralama kampanyası başlattı. 

AKP’nin besleme medyası;
“Esad'ın Gölgesinde Konsere Büyük
Öfke”, “Katliam Arası Konsere
Öfke...”, “Grup Yorum’dan Esad
Posteri Altında Konser” gibi man-
şetler attılar. 

Bir avuç işbirlikçi dışında kimmiş
o “büyük öfke”yi duyanlar?

İşbirlikçi AKP medyasının klasik
LİNÇ kampanyası... Herkese yap-
tıklarını bize de yapmaya çalışıyorlar.
Yalan, dolan, düzmece, iftira dolu
haberlerle bastırıp bizi de sustura-
caklarını sanıyorlar. 

Bırakın gazete manşetleriyle linç
kampanyalarını, on yıllardır devletin
polisine,  MİT’ine, kontrgerillasına,
gözaltılarına, komplolarına, işken-
celerine, tutuklamalarına ve AKP’nin
saldırılarına boyun eğmedik. AKP
beslemesi dinci  basın, sizleri iyi ta-

nıyoruz; bu yaptığınız da ilk değildir.
On yıllardır faşist düzene yaranmak
için devrimcilere saldırmayı kendinize
borç bildiniz. 

Bugün yaptığınız da Amerika’ya
ve işbirlikçi AKP’ye yaranmaktan
başka bir şey değildir. 

Grup Yorum’un Suriye konseri
AKP gibi sizin de beyninizde patlayan
bir bomba etkisi yapmıştır. 

AKP’nin besleme basını ve ihale
medyası elbette görevini yapmaktadır.
Grup Yorum’un her faaliyetine sal-
dırmak onların görevidir. 

Bizim burada seslenmek istedi-
ğimiz Ahmet Hakan, Mehmet Yılmaz
gibi “demokrat”, gazetecilik ilkele-
riyle hareket eden yazarlar ve Ferhat
Tunç, Sabahat Akkiraz gibi solda
yer alan sanatçılarıdır. Bu kişilerin
linç kampanyasına alet olmalarına
değinmek istiyoruz.

Esad’a “diktatör” diyorsunuz. Bu
durumda siz demokrat oluyorsunuz.
“100 bin kişinin katili” diyorsunuz. 

Bu durumda biz katillerin yanında
yer almış oluyoruz, siz Suriye halkının
yanında yer alıyorsunuz. Katledilen
Suriye halkını düşünmüş oluyorsunuz. 

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan,
“Çok derin bir hayal kırıklığı: Grup

Grup Yorum Emperyalizme ve Faşizme Karşı
Direnenlerin Tereddütsüz Yanında Yer Alır! 

Emperyalizme ve İşbirlikçilerine Karşı Direnen
Suriye Halkının da Yanındadır!
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Yorum... Esad'ın posterleri altında
Suriye'de konser verdiniz. O konser,
alnınızda bir kara lekedir. Hiç çık-
mayacak bir kara leke... Suriye'de
Esad'ın askerleri tarafından... Acı-
masızca katledilen, kimyasallarla
zehirlenen, alçakça işkencelerden
geçirilen, tanklarla yok edilen, uçak-
larla bombalanan... Çoluk çocuğun,
kadınların, sivillerin, masum in-
sanların kanları ellerinize bulaş-
mıştır... Temizlenmeniz çok zor..."
diyor. (Ahmet Hakan, Hürriyet, 1
Temmuz 2013)  

Mehmet Y. Yılmaz ise “Bir solcu
diktatörün yanında yer alamaz” di-
yor. 

Solcular Kimin Yanında 
Yer Almalıdır? 
Sol’un Kafa Karışıklığının 
Nedenleri

Emperyalizm 1900’lerin başından
itibaren dünya halklarına sömürü,
savaş, açlık, katliam, zulüm, adalet-
sizlik dışında birşey götürmemiştir.
Bu haydutluğa, zulme karşı alınan
her tavır, her direniş sosyalizm mü-
cadelelerine bir katkıdır ve sosya-
listler, ilericiler tarafından destek-
lenmelidir. Sosyalizme giden yol,
öncelikli olarak emperyalizmin yı-
kımından, sömürüsünden kurtulmakla
mümkündür. Çağımızda baş çelişki
emperyalizm ve ezilen dünya halkları
arasındaki  çelişkidir. 

Toplumsal gelişmeleri değerlen-
dirirken öncelikle bu dikkate alınmalı,
emperyalizmle olan ilişki değerlen-
dirilmelidir. Emperyalizmle işbirliği
içinde gelişen, emperyalistlere hizmet
eden hareketler ilerici olamaz, halk-
lara “özgürlük’ getiremez. 

Küçük burjuva diktatörlükler
de, emperyalizmle işbirliğine,  on-
ların yönlendirmesine açık hare-
ketlerdir. Ancak emperyalizme kar-
şı tavır alıp direnenler desteklen-

melidir. 

Libya ve Suriye yönetimleriyle
çatışmaya giren “muhalif” denilen
gruplar ise, emperyalistlerin destek-
ledikleri ve yönlendirdikleri grup-
lardır. Emperyalizmle işbirliği içinde
gelişen bu çatışmalar devam ederken
“Emperyalizme de diktatörlüklere
de karşı olmak” emperyalizmin sal-
dırılarına güç katmaktır.

“Halk safları”nda, “sol”da oldu-
ğunu iddia edenlerdeki çarpık dü-
şüncenin nedeni, özellikle 1980’lerden
başlayarak adım adım anti-emper-
yalist mücadeleden uzaklaşmala-
rıdır. Lenin’in emperyalizm çağında
emperyalizme karşı olan her hareketin
proletarya mücadelesini geliştirdiği
ve bu yanıyla desteklenmesi gerektiği
tezini rehber kabul eden, anti-em-
peryalist yönü güçlü Türkiye solu,
sahip olduğu anti-emperyalist gelenek
ve anti-emperyalist kültürden uzak-
laşmaya başladı. Yasal parti tartış-
malarında Türkiye’nin Avrupa Birliği
müdahalesiyle demokratikleşeceği
tezleri öne sürüldü. Silahlı mücadele,
illegal örgütlenme gereksiz ilan edilip,
yasal partiler sürecin ihtiyacı olarak
belirlendi. Bu tartışmalar 12 Eylül
faşist cuntasının etkisiyle yılgınlaşan,
yorgun kadrolara sahip hareketlerin
emperyalizm karşıtlığını zayıflattı.
Avrupa emperyalizminin Türkiye’ye
müdahalesi kafalarda meşrulaştı. Av-
rupa’dan demokrasi beklentileri oluş-
tu. 1990’larda bunun açıktan teorisi
yapıldı. SSCB’nin dağılmasıyla bir-
likte yaşanan ideolojik gerileyiş, em-
peryalizme ilişkin düşünceleri, ta-
vırları da değiştirdi. M-L temelden,
tezlerden uzaklaşıldı. 

“Emperyalizm değişti” tespitle-
riyle, emperyalizmin saldırgan, kat-
liamcı politikalarının geride kaldığı
iddia edildi. Sosyalist sistemin çök-
mesiyle dünyaya hakim olan, alter-
natifsiz kalan burjuvazi artık “bur-
juva demokrasisini” ihraç ederek,
tüm dünyaya yayacaktı. Bu değişimin
olduğu yanılgısına kapılanlar em-
peryalizmi “demokratik emperya-
lizm” diye tanımlamaya başladılar.
Emperyalizm demokrat olunca, de-
mokrasi de emperyalistlerden bek-

lenmeye başlandı. Bunun sonucu
olarak bağımsızlık, demokrasi, sos-
yalizm, anti-emperyalist mücadele
rafa kaldırıldı. Emperyalizmi müca-
dele edilecek bir düşman olarak gör-
mek yerine “burjuva demokrasisi”nin
nimetlerine övgüler düzme, öykün-
meler başladı. Emperyalizmin “insan
hakları”; “özgürleşme” demagojile-
riyle dünya halklarına olan saldırı-
larına onay verildi. 

Anti - emperyalist direnişler kar-
şısında “sol”daki kayıtsızlığın diğer
bir nedeni icazetçi bir politik hattın
benimsenmiş olmasıdır. “Emperya-
lizm değişti” denilerek, anti-emper-
yalist, ulusal mücadeleden uzaklaşan
“sol” oligarşiyle, faşizmle mücadelede
icazetçi politikalara sığındı. Emper-
yalizme, faşizme karşı açıktan tavır
alıp, mücadele etmek yerine, icazet
verildiği kadarıyla hareket edilmeye
başlandı. İktidar perspektiğinden,
devrim iddiasından uzaklaşıldı. 

Burjuvazinin ideolojik etkisine
girildikten sonra, emperyalist mer-
kezlerde üretilen yalanlara, dema-
gojilere göre politika yapmak kayıt-
sızlığın bir nedeni olarak kaçınılmaz
oluyor. 

Emperyalizme
Direnenleri
Desteklemeliyiz

Burjuvazinin, ideolojik-politik he-
gomonyası altına girmiş, emperya-
lizmin işbirlikçilerinin mevcut ikti-
darlarının yasallıklarını meşrulaştırıp
icazetçi bir çizgiyi kabul etmiş ha-
reketler, emperyalizmle ve işbirlik-
çileriyle çatışmayı göze alamamak-
tadırlar. Dünya halklarına yönelik
saldırılar karşısında da emperyalizme,
işbirlikçilerine karşı açık tavır alıp
mücadele etmektense, emperyalizme
ve diktatörlüklere karşı olmak adına
çatışmadan, mücadeleden, bedel öde-
mekten kaçmaktadırlar. 

Oysa günümüzde, yurtsever olmak
emperyalizme tavır almaktır, müca-
dele etmektir. Günümüzün en büyük
gericiliği halkların baş düşmanı em-
peryalistlerdir. Emperyalizme tavır
alan, emperyalizmin politikalarını
engelleyen, direnen kim olursa olsun
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desteklenmelidir. Bu direnen güçlerin
sınıfsal hareketlerine bakarak son-
radan gericileşmelerini düşünerek
emperyalizme tavır alışlarını destek-
lememek, objektip olarak emperya-
lizme hizmet etmektir. 

Emperyalizm Ortadoğu halklarına
zulmediyor, parçalıyor, bölüyor, kat-
lediyor. Ülkemiz oligarşisi onun uşak-
lığını yapıyor, emperyalizmin kuklası
olmuş, ezilen halklara meydan oku-
yor. 

Grup Yorum 
Emperyalizme ve 
İşbirlikçilerine Karşı 
Direnenlerin Yanındadır 

Hayır, Ahmet Hakan; gazetci ol-
mak, bir köşede yazı yazmak, “aydın”
olmak sorumluluk ister. Kendinizce
ilkeleri olan gazetecilik yaptığınızı
sanıyorsunuz. Herkese akıl da verir-
siniz. Köşe yazarı olmak, “aydın”
olmak sorumluluk gerektirir. Grup
Yorum’u tanımayan yazarlar değil-
siniz. Aklınıza geldiği gibi yazmanız,
birincisi; sorumsuzluğunuzu, ikincisi;
burjuvazinin egemen anlayışının ne
kadar etkisi, yönlendirmesi altında
olduğunuzu göstermektedir. 

Birincisi; Suriye’deki iç savaş
Suriye halkının kendi demokrasi, öz-
gürlük talepleri doğrultusunda yü-
rütülen bir savaş değildir. Amerika’nın
Ortadoğu politikalarının bir parçasıdır.
Amerika Büyük Ortadoğu Projesi
çerçevesinde Ortadoğu’dan Kuzey
Afrika’ya 22 ülkenin sınırlarının da
değişebileceği yeni bir düzenleme
yapacaklarını Irak’ın işgalinden he-
men sonra açıklamıştı. 

“Arap Baharı” adı altındaki tüm
gelişmeler bu projenin bir parçasıdır.
Bu projeyi uzun uzun anlatmayacağız;
bunun ne olduğunu Amerika açıkladı;
dünya alem gibi siz de biliyorsunuz. 

Libya bu kapsamda yerle bir edil-
di. “Demokrasi-özgürlük getirece-

ğiz” diyerek Kaddafi’yi katlederek
iktidardan indirdiler. Neden? Söyle-
dikleri gibi Kaddafi “diktatör” olduğu
için mi? Libya’da 60 bin Libyalı
katledildi. Peki Libya’ya demokrasi,
özgürlük geldi mi? 

Libya’da halkların demokrasi is-
teği, haklar ve özgürlükler, iş, ekmek...
kimin umurunda? Bizim umrumuzda.
Biz Kaddafi iktidarına karşı sürdü-
rülen savaşta Kaddafi iktidarının ya-
nında yer aldık. Şu anda Libya yerle
bir edildi ve Libya’da emperyalistler
tarafından tam bir talan yaşanıyor.
Ayrıca hak ve özgürlükler bakımından
Libya bulunduğu coğrafyanın en ile-
risi durumundaydı. 

Kim diktatör? Kim katil? Kimin
eli kana bulandı? Biz Libya halkının
yanında yer aldık. Libyanın emper-
yalistler ve işbirlikçileri tarafından
parçalanmasına karşı çıktık. Emper-
yalistler ve AKP gibi işbirlikçiler
Libya’da halkları birbirine kırdırma-
saydı, 60 bin kişi ölmeyecekti.  Lib-
ya’da katledilen 60 bin kişinin katili
Muammer Kaddafi mi, yoksa Lib-
ya’yı parçalayan emperyalistler ve
işbirlikçileri mi? Elleri kanlı olan
onlar mı, Grup Yorum mu? 

Saddamlar, Kaddafiler, Esadlar
diktatörler değil mi? İktidara gel-
diklerinden beri emperyalistlerin he-
defi olmuşlardır. 

Neden?

Çünkü ülkelerindeki emperyalist
üsleri söküp atmışlardır. Emperya-
listleri ülkelerinden kovmuşlardır.
Ülkelerini emperyalistlerin yağmasına
açmamışlardır. Ve bütün bunlardan
dolayı suçlu ilan edildiler. 

Kendi vatanlarını savunmak suç
mu?

Saddam Hüseyin, Beşar Esad,
Muammer Kaddafi gibi liderler el-
bette küçük burjuva diktatörleridir.
Ancak emperyalistlerin sorunu ne
onların diktatörlüklerine Orta Doğu
halklarının nasıl yaşadıklarıdır. 

Amerika Irak’ı “kimyasal, biyo-
lojik” silah yalanlarıyla işgal etti.
Bunların yalan olduğunu bizzat daha
sonra kendileri açıkladı. 

Saddam’ı devirdiler, Irak’a de-

mokrasi mi geldi? Irak halkı Saddam
öncesinden daha mı refah içinde,
daha mı çok hak ve özgürlüklere sa-
hipler? Hayır tam 1.5 milyon Iraklı
katledildi.

Irak’ın işgaline AKP destek verdi.
Irak’ta işgalin sürdürülebilmesi için
İncirlik Üssü’nden Irak’a Amerikan
uçakları 87 bin uçuş yaptı. Afganis-
tan’a 13 bin uçuş yaptı. Irak’ta, Af-
ganistan’da ölen her bebekten, teca-
vüze uğrayan her kadından Amerika
kadar işgale destek verenler de so-
rumludur. 

Grup Yorum Irak’ta Amerikan iş-
galini engellemek için iki üyesini
Irak’a Canlı Kalkan olarak gönderdi.
O noktada bizim için önemli olan
Saddam’ın diktatörlüğü değildi, Ame-
rika’nın işgaline karşı direniliyor ol-
ması önemliydi. Biz Amerika’nın
karşısında Irak halkının yanında yer
aldık. Emperyalizme karşı direniş
tavrı gösterdiği için Saddam’ı da
destekledik. 

Bugün de hiçbir tereddüt duy-
madan açıkça söylüyoruz: Amerika’ya
karşı direnen, ülkesinin bağımsızlığını
savunan Suriye halkının yanındayız.
Beşar Esad iktidarını destekliyoruz
ve direndiği sürece desteklemeye de-
vam edeceğiz. 

Esad’a o kadar kolay “katil” di-
yebiliyorsunuz; ama Irak’ta 1.5 mil-
yon Iraklıyı katleden Bush’a, Oba-
ma’ya katil diyemiyorsunuz. Katil
kavramı dilinizden Esad’ın soyadı
gibi rahat çıkıyor. Gerçek katilleri
ise görmüyorsunuz. 

AKP’nin işbirlikçiliğini ve bu
katliamlardaki işbirliğini, katliam or-
taklığını görmüyorsunuz. Ama buna
karşılık Grup Yorum’u o kadar kolay
“eli kanlı” ilan edebiliyorsunuz. 

Olmuyor Ahmet Hakan, hiç adil,
adaletli değilsiniz. 

Elbette Grup Yorum’u eleştirebi-
lirsiniz. Ancak Grup Yorum siyasi
kimliği olan bir gruptur. Yaptığı hiçbir
faaliyetini bu kimliğin sorumluluğunu
taşımadan yapamaz. Bugüne kadar
tarihimiz boyunca savunamadığımız
hiçbir faaliyetimiz yoktur. Yaptığımız
her faaliyetimizi savunduk. Savun-
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duğumuz düşüncelere ters, aykırı
hiçbir şey yapmadık. 

Suriye’ye desteğimiz de inandı-
ğımız siyasi düşüncelerimizin gere-
ğidir. 

Yaptığınız eleştirileri burjuvazinin
yönlendirmesiyle değil, düşünerek
siyasal, toplumsal gerçeklikler içinde
yapmalısınız. 

Bu hassasiyeti göstermediğiniz
taktirde yaptığınız eleştiriler sorum-
suzca ve burjuvazinin ideolojik yön-
lendirmesiyle söylenmiş sözlerdir. 

Ahmet Hakan, Mehmet 
Y. Yılmaz ve Aynı 
Koroda Yer Alanlar

Emperyalizm çağında baş çelişki
ezilen dünya halkları ile emperya-
listler arasındaki çelişkidir. Emper-
yalistlerle halklar arasındaki savaşta
ortada bir yer yoktur. Yaptığınız her
şey ya emperyalizme ya halklara
hizmet eder. Emperyalizm çağında
ilericilğin, devrimciliğin, demokrat-
lığın, aydın olmanın kıstası, bu savaşta
kimin yanında yer aldığınızla ölçülür.
Suriye üzerine söylediğiniz her söz
bu iki taraftan birine hizmet eder. 

Suriye’deki “muhalif” denen iş-
birlikçilerin Suriye halkının kendi iç
dinamikleriyle ortaya çıktığını ve sa-
vaştığını iddia edebilir misiniz? Elinizi
vicdanınıza koyun, tüm ahlaki de-
ğerlerinizi önünüze koyun ve söyle-
yin. Başından beri Esad iktidarını
devirmek için oluşturulan ve “mu-
halif” denenlere bir bakın. Liderlerinin
tek bir tanesi Suriye’de yaşamıyor.
Ya Amerikan yetiştirmesi, ya İngiliz,
ya Fransız... 

Esad iktidarına karşı çatışanlara
bakın, Libya’dan, oradan, buradan
toplama kiralık katiller... 

“Tekbir! Allahuekber” diyerek
adam kesiyorlar... Yüreklerini çıkartıp
kameraların karşısında yiyorlar... Diri
diri toplu mezarlara gömüyorlar, ne-
hirlere atıyorlar... Bunların hepsinden
haberdar olduğunuzu biliyoruz. 

Adına Suriye Özgürlük Ordusu
denen çapulcuların emperyalistlerin
maşası olduklarını siz de biliyorsunuz.
Ancak bunları açık açık söyleyeme-

yecek kadar ve buna karşı açık bir
tavır alamayacak kadar korkaksınız.
Burjuvazinin, iktidarın ideolojik etkisi
altındasınız. 

Gidin, bizzat Suriye halkı ile  gö-
rüşün. Görüşme imkanlarınız vardır.
Hem gerçeği araştırmıyorsunuz, hem
de emperyalistlerin ve işbirlikçilerinin
pompaladığı bu adi yalanları tekrar-
layıp duruyorsunuz.

Mehmet Ali Birand denedi, ama
AKP korkusundan röportaja bile gi-
demedi... Deneyin isterseniz  gitme-
yi...

Siz aydın geçiniyorsunuz ama ta-
rih bilgisinden bile yoksun görünü-
yorsunuz...Diyelim Suriye’de de-
mokrasi yok. Peki emperyalizm mi
düzeltecek Suriye’yi? Şimdiye kadar
hangi ülkeyi düzeletti emperylistler?

Tavsiyemizdir: Emperyalizmi ta-
nıyın... Öğrenin... Amerika’yı tanıyın
öğrenin. Yalan yanlış yazmaya devam
ediyorsunuz. 

Her şeyi siz bilirsiniz. En doğru
olan, en makul olan sizin söyledik-
lerinizdir. Ama ne “tesadüftür’ ki,
söyledikleriniz AKP’nin söyledikle-
riyle aynı olur.

Dünya halklarına karşı onlarca
yüzlerce  katliama imza atan, biner
biner milyon milyon dünya halklarını
öldüren emperyalistlere  gözü kapalı
inanmaktan vazgeçerseniz, bilimsel
bir kuşku taşırsanız görürsünüz...

Başka bir alternatif düşünemi-
yorsunuz; emperyalizm  müdahale
edecek ya da Suriye halkı  pes edecek!
Neden Suriye halkının iç işlerine ka-
rışma cüretini nereden bulduğunu
sormuyorsunuz emperyalistlere?

Bırakın bu saçma sapan şeyleri...
Gazeteciler eğer birilerinin sözcüsü
değillerse okur yazar, aklı eren in-
sanlarsınızdır; Esad baskısı, Esad
katilamları,  yalanlarını tekrarlamak
bugün Suriye halkının katledilmesine
onay vermektir. 

Nasıl olsa suçlu Esad... Suriye
halklarının egemenlik haklarına mü-
dahale edenler  suçsuz!..

Bu kafayla ölümlere ortak olan
siz olursunuz. Bütün Suriye halkı
aptal... Esad’ın baskısından korkuyor,

tek kelime edemiyor... Bir zeki siz-
siniz öyle mi? Siz en özgür, en akıllı
insanlarsınız öyle mi?

Siz katliamcıları, işkencecileri de-
ğil Esad’ı suçlamaya devam edin....
Suriye halkının, onurlu, meşru mü-
cadelesinin yanında değil, o halkın
değerlerini, egemenlik hakkını  yok
etmek isteyenlerin yanında olun. 

Emperyalistler ne diyor Suriye
halkına? Benim istediğim gibi, benim
çizdiğim sınırlarda hareket edeceksin 

Kendi beyni olan herkesi düşün-
meye çağırıyoruz: Emperyalizm kim-
dir? Nasıl katilam yapar?

Emperyalizm Ortadoğu’da ne yap-
mak istiyor? Emperyalizm Ortado-
ğu'yu dikensiz gül bahçesine çevir-
meye çalışıyor. Esad gibi küçük bur-
juva diktatörlükler bunun önünde
engel... Burada görmeniz gereken
Esad’ın küçük burjuva diktatörü ol-
ması değil, onun emperyalistlerin
politikalarının önünde engel olmasıdır.
Bu halkların aleyhine değil, lehine-
dir... İşte devrimciler bunun için em-
peryalizme karşı direnen Esad ikti-
darını anti-emperyalist içeriğinden
dolayı desteklemektedir. Halkların
çıkarına olan budur. 

Suriye’de Akan Her 
Damla Kandan 
Emperyalistler ve AKP 
gibi İşbirlikçi İktidarlar 
Sorumludur

Bu tartışma, hiçbir zaman sadece
bir hümanizm tartışması değildir.
Esad insan öldürüyor, kendi halkını
öldürüyor  tartışması değildir. Suriye
nezdinde  emperyalizmin halkları
katletmesidir... Suriye’deki savaş
emperyalizmle halkların savaşıdır.
Akan kanın her damlası  aynı za-
manda bizim kanımızdır. 

Burjuvaziden çalınmış katil Esad
teorisiyle, Suriye halkının katledil-
mesini siz onaylıyorsunuz. Halkların
tüm direniş tarihini yok eden bir ay-
mazlık içinde konuşuyorsunuz. De-
ğilse önce katil Obama, Katil Erdo-
ğan, Katil Davutoğlu ve diğer işbir-
likçileri yazıp mahkum etmelisiniz.
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Emperyalizmin Ortadoğu politika-
larının “amasız”, “fakatsız” karşısında
olmalısınız. 

Esad’ın diktatörlüğü Suriye halk-
larının iç sorunudur. Suriye halkı
için şu anda öncelikli olan vatanlarının
bağımsızlığıdır. Biz Grup Yorum ola-
rak Amerika’nın Ortadoğu politika-
larına karşı vatanlarının bağımsızlığı
için savaşan, direnen Suriye halkının
yanındayız... 

Ferhat Tunç ve Sabahat 
Akkiraz AKP’nin 
Beslemesi Medyanın 
Linç Kampanyasına Alet 
Olmamalıydı

Star gazetesinin haberine göre
Ferhat Tunç; “Oraya konsere gitmek
Esad'ın diktatörlüğünü gizlemez,
Ortadoğu bu diktatoryal yönetimden
çok çekti. Ben bu konsere getmez-
dim" demiş. 

CHP Milletvekili Sabahat Akkiraz
ise "Konserde Gezi'ye selam gönde-
rilmesini yadırgamadım. Gezi'ye Mo-
donna da selam gönderdi. Ama pan-
kartlar arasında ‘Esad kalacak, Er-
doğan gidecek’ türü pankartlar varsa
yadırgarım" diye konuştu...  

Ferhat Tunç, Sabahat Akkiraz gibi
sanatçılar öncelikle kime açıklama
yaptıklarına bakmalıydılar. AKP bes-
lemesi Star gibi bir gazetenin neden
böyle bir konuda kendi düşüncelerine
başvurduklarını düşünmeliydiler. Din-
ci gazeteler ya da burjuva gazeteleri
halktan yana, halkın çıkarları için
“gazetecilik sorumluluğu”yla yap-

tıkları tek bir haber var mı? Açıkça
halk düşmanı AKP’nin yayın organı
olan Star gazetesi Grup Yorum’un
bir faaliyeti hakkında sizin düşün-
celerinize başvuruyorsa bunda bir
gariplik yok mu? Sizin düşünceleriniz
o kadar bulunmaz hint kumaşı mı ki
hemen atladınız üstüne. Nedir sizleri
bu kadar sorumsuz yapan? AKP’nin
Ortadoğu’da Amerika’nın maşası
olarak kullanıldığını bilmeyen var
mı? Nasıl AKP’nin yayın organlarının
Grup Yorum’a karşı başlattığı linç
kampanyasının aleti oluverdiniz?

Farkında mısınız Star Gazetesi
linç kampanyasını sizin açıklamala-
rınız üzerinden yürüttü. Bu soruların
cevabını öğrenmek istiyoruz: Grup
Yorum karşıtı böyle bir açıklamayı
AKP’nin Star gezetesine neden yap-
tınız?

Sanatçıların aydınların bir çoğu
bugün yanlış yerde olabilir, yanlış
düşünüyor olabilir ancak yerleri,
halkların  yanıdır. Çıkarları devrim-
dedir. İşte son halk ayaklanması bunu
çok somut olarak göstermiştir. Faşizm
kendinden olmayan hiçbir kesime
yaşam hakkı tanımıyor. Faşizmin te-
rörü halkın tüm kesimlerini birleş-
tirmiştir. Görülmüştür ki, çıkarlarımız
ortaktır. 

Grup Yorum’un Suriye hakkındaki
düşüncelerini tartışmak mı istiyor-
sunuz? Elbette tartışabilirsiniz. Dü-
şüncelerimizi ve yaptıklarımızı tar-
tışamayacağımız, savunamayacağımız
hiçbir zemin yoktur. Sol içinde ideo-
lojik mücadelenin zeminini pekala
bilirsiniz. 

Bunun zemini kesinlikle AKP
beslemesi gazeteler ve burjuva medya
değildir. 

Sonuç olarak bu konuda sizlerin
bizim Suriye’de yaptığımız konser
hakkında ne düşündüğünüzden daha
önemli olan; hakkımızda linç kam-
panyası başlatan AKP beslemesi ga-
zetelere neden açıklama yaptığınız-
dır... Bu konuda sizlerden açıklama
bekliyoruz. 

Suriye konseri konusunda tek-
rar ediyoruz; 

1- Dünya halklarının baş düşmanı
Amerika ve işbirlikçileridir.

2- Suriye’de akıtılan her damla
kandan emperyalistler ve işbirlikçileri
sorumludur. 

3- Esad iktidarı emperyalistlerin
politikalarına boyun eğmedikleri için,
ülkelerini emperyalistlerin talanına
açmadığı için, tek bir ABD ve NATO
üssü olmadığı için “diktatör” ilan
edildi ve yıkılmak isteniyor. 

4- Suriye muhalifleri denilenler
Suriye halklarını değil, emperyalist-
lerin çıkarlarını savunan işbirlikçi
çapulculardır. Bizim topraklarımızda
emperyalistler ve işbirlikçi AKP ik-
tidarı tarafından beslenmekte, silah-
landırılmakta, egitilmekte ve Suriye
halkını katletmek için gönderilmek-
tedir.

5- Grup Yorum; emperyalizm
halklar çatışmasında halkların yanında
yer almaktadır. Suriye’de de Amerika
ve işbirlikçilerine karşı tereddütsüz
Suriye halkının yanındadır! 

Ülkemizde de tereddütsüz AKP
faşizminin karşısındadır... 

Yürüyüş Dergisinin Ulaştığı
Her Yer Bizimdir
Çorum

Çorum’da   Dev-Genç’liler  6-7 temmuz günleri yü-
rüyüş dergisi dağıtımı yaptılar. 6 Temmuz günü Şenyurt
Mahallesi’nde yapılan çalışmada Gezi Parkı Direnişi
ve mahalle sorunları üzerine sohbet edildi. Dev-Genç’liler
çaldıkları kapıların bazılarında Yürüyüş dergisini önceden
tanıyan insanları gördüler. Dergimizin sesini duyurmanın
mutluluğuyla çalışmaya devam eden Dev-Genç’liler
Ferhatların, Enginlerin sesi olan dergimizi 7 Temmuz
günü  Bahabey Caddesi’ndeki kahvehanelere taşıdılar.

İki gün süren çalışmada da halkta AKP iktidarının alt
edileceğine  olan inanç hissedildi. 60 Yürüyüş dergisi
halka ulaştırıldı.

Ankara
Ankara’da Yürüyüş okurları, Yürüyüş dergisini halka

ulaştırmaya devam ediyor. 6 Temmuz günü Şirintepe,
Şahintepe ve Akşemsettin mahallelerinin esnaflarına
toplam 80 dergi ulaştırıldı. İki kişiyle yapılan dergi da-
ğıtımı üç saat sürdü.

5 Temmuz günü bir kişiyle yapılan dergi dağıtımında
Natoyolu esnaf ve evlerine toplam 67 dergi verildi.

4 Temmuz günü ise, iki kişiyle yapılan dağıtımda
Tuzluçayır esnafına, 22 dergi ulaştırıldı. 
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Geçtiğimiz hafta boyunca bir katil,
bir halk düşmanı, etrafındaki onlarca
adamıyla Kürdistan halkını, Kürdistan
topraklarını teftişe çıktı. Kürt halkının
topraklarını daha yakından, alıcı gö-
züyle bakmak için teftişe çıkan bu
katil ABD Büyükelcisi Ricciardone
idi.

ABD Büyükelçisi Ricciardone 24
Haziran’da başlayan Kürdistan turunu
5 gün sürdürüp bitirdi. Gittiği her
yerde basınla tarihi yerleri gezip, yö-
resel yemekler yiyen Ricciardone ka-
palı kapılar arkasında ise bölgedeki
işadamlarıyla, AKP ve BDP’ lilerle
toplantılar gerçekleştirdi. Van'dan baş-
layıp Diyarbakır, Adana ile devam
eden ve Gaziantep'te biten gezisi bo-
yunca Ricciardone sahte gülümseme-
sini suratından eksik etmeyerek açılım
süreci "mesaj"ları verip duruyordu.
Emperyalist ABD’nin halk düşmanı
AKP’nin arkasına saklanarak yapmaya
çalıştığı “barış”planı yeterli gelmemiş
olacak ki, ABD şimdiye kadar gizliden
yürüttüğü bu planın esas sahibi olarak
meydana çıkmaya başlıyordu. 

Abdullah Öcalan’ın deyimiyle
"barış sürecinin ikinci aşamasında"
önce TÜSİAD sonra ABD Büyükel-
çisi aç kurtlar gibi üşüşmeye başla-
dılar Kürt halkının toprakları üstüne.
Koçlar, Sabancılar, Boynerler gibi
işbirlikçi burjuvazinin Kürdistan turu
yeni bitmişken Ricciardone ile efen-
dileri Amerika teftişe çıkıyordu bu
sefer. 

Ricciardone Van'dan sonra gittiği
Diyarbakır'da yaptığı teftiş sırasında
"İnşallah önümüzdeki haftalarda
ve aylarda barış çok derin köklerini
bulacaktır. İnşallah bu çatışmalar
geçmişte kalacaktır, gelecekte barış,
istikrar olacaktır. Bunun için, turizm
için, yatırım için çok müsait bir yer
olarak devam edecektir. Ve daha da
cazip olacaktır. Herkesin çok büyük
ümit ve iradesini gördüm. İrade ve
istekle barış için herkes çok umutlu.
Biz de umutluyuz” diyordu. 

İşte emperyalizmin barıştan an-

ladığı budur. Daha fazla talan,
daha fazla sömürü daha fazla
işgal. Halkları daha güzel bir
dünya yalanlarıyla bile kan-
dırmaya çalışırken dilleri
halkların eşitliğinden, özgür-
lüğünden, bağımsızlığından
bahsetmez. Paradan, kapita-
listlerin yatırımlarından
açarlar ağızlarını. Doğrudur
Ricciardone’nin dedikleri.
Bu süreç birileri için umut
olacaktır. Ancak Kürt halkı
için değil burjuvazi için
umut olacak; kendilerine
ve uşaklarına daha güzel
günleri getirecektir. 

Van'da BDP'li Belediye Başkanı
Fadıl Bedirhanoğlu’yla görüştüğü sı-
rada ise; "Çözüm sürecini yüzde
yüz destekliyoruz. Türkiye için, bölge
için, hepimiz için önemli bir şey.
İnşallah sonuç en kısa zaman içinde
en olumlu şekilde oluşturulacaktır"
diyor Ricciardone. Peki dünya halk-
larının baş düşmanı, Orta Doğu halk-
larının katili Amerika’nın yüzde yüz
desteklediği şey nasıl iyi olabilir?
Türkiye’deki halklara , Kürt halkına
ne gibi olumluluklar getirebilir? Yüz-
yıllardır ezilen Kürt halkının top-
rakları çok işbirlikçi tarafından ar-
şınlandı. Bin sefer oldu da bir murat
olamadı. Şimdi ise katiller güler
yüzlü maskeleriyle "barış süreci"adı
altında teslim almaya çalışıyorlar di-
renen Kürt halkını. Riccardone’nin
en kısa zamanda sonuç almaya ça-
lıştığı ve yüzde yüz desteklediği ne
Kürt halkının bağımsızlığı ne de eşit-
liğidir. Onların destekledikleri,  Kürt
halkının kurulan kalekollarda işkence
görmesi, sınırlarda infaz edilmesi,
aç ve yoksul bırakılmasıdır. 

Emperyalist ABD; Riccardone'nin
teftişi ile, nakış nakış ördüğü planına
sahip çıktığını göstermektedir.  ABD,
planın sekteye uğramaması için işleri
sıkı tutmaya çalışıyor. 

Ancak diğer taraftan bir de ger-
çekler var: AKP ile işbirliği ne kadar

iyi olursa ol-
sun, işler hiç de
kağıt üzerinde

yapılan planlara uymuyor. 

Bir taraftan AKP’nin halka karşı
açtığı savaş büyüyerek sürerken;
diğer yandan ne “barış” ne de “uz-
laşma” olmaz. Onun için “çözüm
süreci”nde işler hiç de istedikleri
gibi gitmiyor, gidemez... 

Amerika ve uşakları ne kadar gü-
leryüzlü maskelerinin arkasına sak-
lanmaya çalışırlarsa çalışsınlar ortada
bir gerçek vardır ki ezenle ezilenin
birlikte mutlu olduğu bir düzen yok-
tur. Katil uşak Ricciardone’nin "he-
pimiz için önemli bir şey"dediği
ve yüzde yüz desteklediği ezilen
hakların üzerinden kurdukları hayal-
leridir. Kapitalizm yüzyıllar süren
tarihi ve İnsanlık tarihi bize göster-
miştir ki emperyalizmin desteklediği
hiçbir şey ezilen halkların yararına
olmayacak. Kürt milliyetçi hareketinin
AKP ile "barış süreci" adı altında
yürüttüğü teslimiyet süreci de Kürt
halkının yararına olmayacaktır. 

Kürt milliyetçi hareket de, AKP
faşizmiyle uzlaşma aramaktan vaz-
geçip Türkiye halklarıyla birlikte fa-
şizme karşı direnmelidir.

Kürt ve Türk halklarının Türkiye
halklarının tek kurtuluşu emperya-
lizme karşı verilen mücadelededir.
Emperyalizmin sonu halkların birli-
ğinden, ortak mücadelesinden, bü-
yüyen öfkesinden olacaktır.

Sömürge Valisi Ricciardone Kürdistan’da Teftişte! 
ABD, PLANININ SEKTEYE 

UĞRAMAMASI İÇİN İŞİ SIKI TUTUYOR! 
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Hapishanelerde toplam
410 hasta tutsak var!
226 Tutsağın durumu
çok ağır! 
Hemen tahliye
edilmesi gerekiyor! 
Özgür Tutsak Kemal Avcı
da tahliye edilmesi
gereken hasta
tutsaklardan birisi!
Kamal Avcı’ya Özgürlük!

Hapishanelerde kaç hasta tutsak
olduğunu biliyor musunuz? Yaşamı-
nı kendi başına yürütemeyecek du-
rumda olup derhal tahliye edilmesi ge-
reken hasta tutsak sayısı 226’dır?
Toplam hasta tutsak sayısı 410’dur. 

Yasalara göre devlet hapsettiği
kişinin sadece dolaşma özgürlüğünü,
hareket özgürlüğünü engelleme hak-
kına sahiptir. Bunun dışındaki kısıt-
lamaları yasadışıdır. Hapsettiği kişi-
nin sağlığından, güvenliğinden, ya-
şamından sorumludur. Tutsağın vücut
bütünlüğü ya da yaşamı riske girdi-
ği anda her türlü tedbiri almak zo-
rundadır. Yasal olarak devletin so-
rumluluğudur bu. Ne varki devlet ya-
salara uymak yerine hapishaneleri
ideolojisini empoze etme mekanları
olarak tasarladığı için buralar katliam
merkezlerine dönüşmüşlerdir. En
kanlı katliamlar hapishalerde yapıldı.
AKP iktidarı döneminin son on yı-
lında Adalet Bakanı’nın Aralık 2012
açıklamasına göre 1734 kişi öldü. Bü-
yük bir kısmı tedavi edilebilir hasta-
lıklar nedeniyle öldü. Devlet hasta tut-
sakları tedavi etmediği gibi yakınla-
rına onları tedavi etme hakkını da ta-
nımıyor. Yasalara göre yüzlerce kişi
yasalarda aranan bütün şartlara sahip
olup tahliyeyi bekliyorlar. Devlet on-
ları tahliye etmek yerine ölmelerini
bekliyor. 

HASTA TUTSAKLARIN TAH-
LİYE ŞARTLARI 

Hüküm
almış olan
hasta tut-
sakların tah-
liye edilme-
lerinin iki
yolu mev-
cuttur. Bi-
r i n c i s i ;
C u m h u r -
başkanı’nın
y e t k i s i n e
b a ğ l ı d ı r .
C u m h u r -
b a ş k a n ı
kendi yetki-
sine dayanarak hasta tutsakların ce-
zalarını ortadan kaldırabilir. Bunun
için özel bir doktor raporuna dayan-
madan hasta tutsağı ister kendi göz-
lemine dayanarak ister herhangi bir
doktorun raporuna dayanarak ceza-
sının ortadan kalkmasına karar vere-
bilir. Cumhurbaşkanı’nın bu konudaki
yetkisi geniştir. Kimse neden bu ki-
şiyi tahliye ettin diyemez. Kanaati ve
vicdanına göre karar verebilir. Ayrı-
ca kendisine bir başvuru yapılma-
sını beklemeden bilgi sahibi oldu-
ğu an da bu yetkisini kullanabilir. 

İkincisi ise; cezalarının ertelen-
mesi yöntemidir. Ceza İnfaz Kanunun
16. maddesine göre hasta tutsağın
kendi başvurusu ya da kendi başvu-
rusu olmasa da hapishane idaresinin
talebi ile sağlık durumu Adli Tıp
Kurumu tarafından onaylanıp hapis-
hane savcısına iletildiğinde Savcı
hasta tutsağın durumunu dikkate ala-
rak tahliyesine karar verebilir. Hasta
tutsağın tahliyesi için sağlık durumu
tam teşekküle sahip bir hastanede ra-
porlandıktan sonra ve bu raporlar
Adli Tıp Kurumu tarafından onay-
lanır onaylanmaz serbest bırakıl-
malıdır. 

Tutuklular açısından ise durum
daha farklıdır. Tutukluluk bir tedbir-
dir, geçicidir. Tutuklama tedbirine
yargılamanın sağlıklı yürümesi için
başvurulduğu söylenir. Dolayısıyla ki-

şinin yaşamı açısından risk ortaya çık-
maya başladığı anda tutukluluğun
sona ermesi gerekmektedir. Tutukla-
nan hastaların tahliyesine yargıla-
mayı yapan mahkeme ya da daha
dava açılmamışsa tutuklama kararını
veren savcı karar verebilir. Yaşamı risk
altına girdiği halde sırf yargılamayı
yapabilmek için tutukluları tahliye et-
meyen mahkemelerin kötü niyetli
olduklarını ve amaçlarının sağlıklı bir
yargılama yapmak olmadığını rahat-
lıkla söyleyebiliriz. 

Hasta Tutsakların 
Tahliye Edilmemeleri 
Yasadışıdır

Hiçbir tedbir ya da amaç kişinin
yaşamından ileri kabul edilmemiştir.
Yasalara göre “insan sağlığı ve gü-
venliği” öncelikli amaçtır. Buna rağ-
men hasta tutsaklar neden tedavi
edilmez, saglık hakları gasp edilir, ölü-
me terk edilir? Sadece 2013 yılının
son aylarında hastalık nedeniyle 4
kişi yaşamını yitirdi. 2012 yılında ise
12 hasta tutsak yaşamını yitirdi.
Neden? Hatırlanırsa AKP iktidarı
2013 Ocak ayında çıkardığı yargı
paketleri ile hasta tutsakların ser-
best kalacağını duyurmuştu. Paket
yasallaştıktan sonra Şehabettin Yü-
cel, İrfan Eskibal, Hacı Nasır, Gür-
gün Kurt öldü. Neden. ? 

Çünkü AKP iktidarı hapishanele-

Hasta Tutsaklara Özgürlük 
TAYAD’lı Aileler



ri bir ISLAH merkezi olarak gör-
mektedir. ISLAH olmayanları katle-
decek kadar katliamcıdır AKP iktidarı.
Ve bunu yasaların arkasına sığınarak
yapıyorlar. Bunu nasıl sergiledikleri-
ni Güler Zere mücadelesinde gördük. 

Hasta Tutsakların Sesi 
Güler Zere

Güler Zere için verdiğimiz mü-
cadele hasta tutsaklar gerçeğini her
yönüyle ortaya çıkarmıştır.  Devletin
hasta tutsaklara yaklaşımına hep bir-
likte tanık olduk. İyileşebilir bir has-
talığın kansere nasıl evrildiğini, tedavi
edilebilecekken ihmal edildiğini ya-
şayabilecekken katledildiğini gör-
dük. Tedavi edilseydi kansere dö-
nüşmeyecek bir apseydi. Kansere
dönüştüğünde erken teşhis edilseydi
büyümesi engellenebilecekti. Teşhis
edildiği vakit tahliye edilseydi bugün
yaşıyor olacaktı. Hastalığı tutsaklık
koşullarının ürünüydü, tedavi edil-
mediği ve yasal hakkı olan tahliyesi
sağlanmadığı için öldü. 

Güler Zere’nin kanser olduğu or-
taya çıktıktan sonra derhal tahliye
edilmesi gerektiğine ilişkin raporlar
düzenlendi, ilk raporun düzenlendi-
ği anda tahliye olma hakkı doğdu, an-
cak bürokrasi kayaları ile aylarca
boğuşmak zorunda kaldık. Halkın
Güler Zere’yi sahiplenmesi, haksız-
lığa onunla birlikte direnmesi, sesini
Türkiye’nin her sokağına, dünyanın
öbür ucuna duyurmasına rağmen ay-
lar sonra tahliye ettiler. Halkın ya-
rattığı sahiplenme, Davutoğlu’na “o
bizim kızımızdır” dedirtti, Abdullah
Gül’e örgütün yarattığı etki ile tahli-
ye edildiğini açıklattı. Abdullah Gül,
Güler Zere’nin örgütlü olduğunu bi-
liyordu, ölümünü izleyip nedamet
getirmesini istedi. Hiç gerekmediği
halde yetkisini kullanabilmesi için
Güler Zere’nin af dilemesini istedi.
Güler Zere “af değil, hakkım olan öz-
gürlüğümü istiyorum” dedi. 

Adli Tıp Kurumu kendisini 2 da-
kika muayene ederek ve Adli Tıp
Anabilim Dalı raporlarına rağmen
“Hastanenede kalsın, tahliyesine ge-
rek yok” diyebildi. Aynı kurum hal-
kın tepkisi karşısında yine aynı ra-

porlara dayanarak bu defa tahliye edil-
melidir dedi. Aylarca toplantı yapa-
mayan kurul bir gün içerisinde acil bir
toplantı ile “tahliye edilmesi gerekir”
kararı çıkardı. Adli Tıp Kurumu Baş-
kanı Haluk İnce “toplumsal hassa-
siyetleri dikkate aldıkları için” tah-
liyesi yönünde görüş bildirmedikle-
rini açıkladı. 

Güler Zere’yi zulmün elinden sö-
küp aldık, inatla, kararlılıkla, gece
gündüz hastane önünde, Adli Tıp
Kurumu önünde kurduğumuz çadır-
larla direndik. Bir an bile vazgeçme-
dik. Sadece Güler Zere için direnmi-
yorduk, tüm hasta tutsaklara dikkat
çektik ve hasta tutsakların tahliyesi
önündeki duvarları yıkmak istedik. 

AKP iktidarı ise ölüm döşeğinde
olan hasta tutsaklara vedalaşma hak-
kını çok gördü. Öleceği kesinleşmiş
olan kaç insanımız karanlık kör hüc-
relerde öldü. Hasta tutsaklara iyi ba-
kıyoruz dedikleri gün İsmet Ablak ha-
yatını kaybetti. 18 yaşındaki Ab-
dullah Akçay kamuoyuna yansıyan
ölüm döşeğindeki tutsaklardan bir ta-
nesi idi. Ondan sonra kaçını kaybet-
tik ve daha ismini bilmediğimiz kaç
kişi sesini duyurmamızı bekliyor. 

Güler Zere için verilen özgürlük
mücadelesi bize birçok şey öğretti.
AKP iktidarının göz göre göre in-
sanları katlettiğini, yasaları umursa-
madığını öğrendik. Birimiz hepimiz,
hepimiz birimiz için anlayışı ile di-
renmezsek tutsaklarımızı zulmün
elinden alamayacağımızı öğrendik. Bu
azimle, öğrendiklerimizle mücadele
ettik ve hasta tutsaklarımızı zulmün
elinden aldık. Güler Zere’den sonra
Yasemin Karadağ, İbrahim Çınar,
Mete Diş’i aldık. 

Mete Diş’i aldığımız gün Tekir-
dağ Hapishanesi’nde tutsak olan
Kemal Avcı’nın kanser hastası ol-
duğunu öğrendik. Şimdi gücümüzü
onu alabilmek için kullanıyoruz. Şim-
di KEMAL AVCI için mücadele
ediyoruz.... 

Kemal Avcı demokratik hakla-
rını kullandığı, katledilmek istenen
bir devrimciyi sahiplendiği için tu-
tuklandı. Güler Zere’de olduğu gibi
hastalığı geç teşhis edildi. Aylardır

ameliyat olabilmek için bekliyor.
Hastanede yer olmadığı için bekleti-
liyor. Hasta haliyle Tekirdağ-Edirne
arasını sağlıksız koşullarda gidip ge-
liyor. Epilepsi, romatizma, yüksek tan-
siyon hastalığına kanser hastalığı ek-
lenen Kemal Avcı çok kısa sürede 9
kilo verdi. “Ağır hastalık durumuna,
hastalıklarının yaşamını tehlikeye
düşürmesine rağmen yargılamayı ya-
pacak mahkeme hangi yüksek amaç-
la Kemal Avcı’yı tahliye etmiyor?” di-
yebilirsiniz. Mahkemeler de aynı ni-
yetle tutuklu tutuyorlar Kemal'i. Kuş-
kumuz yok, Kemal’i de söküp ala-
cağız. Ama ölüm sınırına yaklaşma-
dan almamız omuz omuza mücadele
etmemize bağlı. Hasta tutsakları daha
çok sahiplenmemize bağlı. 

Güler Zere için verdiğimiz mü-
cadele hepimiz için bir deneyim ör-
neğiydi. Güler Zere’yi aldıktan son-
ra basın yayın kurumları hasta tut-
saklara daha çok dikkat çeker oldu-
lar, hapishane koşullarına her za-
mankinden daha fazla değindiler.
Adalet Bakanlığı hasta tutsaklar için
düzenleme yaptıklarını açıkladı. Ya-
pılan düzenleme ile adli tutukluların
bir kısmı tahliye edildi. Devrimcile-
rin tahliye edilmesi önünde ise yeni
engeller çıkardılar. Yapılan düzen-
leme ile “toplum güvenliği bakı-
mından tehlike oluşturmayacağı
değerlendirilen” hasta tutsakların
cezalarının ertelenebileceği kabul
edildi. Dolayısıyla devrimcilerin tah-
liyesinin engellenmesi için bir gerekçe
yaratıldı. Biz her türlü gerekçeyi di-
renişimizle yıktık, hasta tutsakları
sahiplendikçe kazandık. Sadece şu an
için bile bildiğimiz hasta tutsak sayısı
410’dur. Gerçek sayı bunun çok üs-
tünde olmalıdır. AKP iktidarında
ölenleri düşünün. Seslerini duyura-
madıkları için katlediliyorlar. Hasta
tutsakların sesi olalım, o kör hücre-
lerden söküp alalım onları. Biz ister-
sek alabiliriz. Alabildiğimizi gör-
dük..... Hasta tutsaklar için omuz
omuza mücadeleyi yükseltelim, şim-
di hasta tutsaklar için özgürlük diye
haykırmalıyız.
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EKMEK, ADALET, ÖZGÜRLÜK İSTEYENLER KATLEDİLİYOR

Tarih 12 Temmuz 1991'di... İs-
tanbul'un Nişantaşı, Balbumcu, Yeni
Levent ve Dikilitaş semtlerindeki
üslerde bulunan 10 Devrimci Sol
kadro ve savaşçısı, büyük bir düşman
gücü tarafından kuşatıldı. Oligarşinin
imha politikası yürürlükteydi. Bom-
balar, kurşunlarla saldırdılar savaş-
çılara. 14 Temmuz'da imha operas-
yonunun hedefi Ankara'daki iki Dev-
rimci Sol savaşçısıydı. 

Ama karşılarında teslim olan,
aman dileyen tek bir Devrimci Sol
kadro ve savaşçısı bulamadılar.

Kuşatılan semtlerin sokakları
"Kahrolsun Faşizm", "Yaşasın Dev-
rimci Sol" sloganlarıyla yankılandı.
Öldüler Yenilmediler.

12 Temmuz, savaş gerçeğinin en
açık, yalın halidir.

Devrimci hareketin halk düşman-
larından hesap sorduğu, silahlı savaşı
şehirlerde ve kırlarda geliştirdiği atı-
lım sürecinde yaşanmıştır.

Bedel ödetilecek, bedel ödene-
cektir.

Halk kurtuluş savaşı kayıplar ver-
meden yürütülemez.

Ancak hiçbir savaş da kayıp ver-
mekten korkarak geliştirilemez.

'86-'9O arası yıllarını güç topla-
yarak değerlendiren Devrimci Sol,
'90'lı yıllara, cüretle savaşı geliştirerek

girdi.

Atılım'da düşmanı hiç beklemediği
anda vuran, direnmekten, savunmadan
çıkıp saldırıya geçen cüret vardır.

Atılım'da düşmanla kıran kırana
sürdürdüğümüz savaşı zafere taşıma
bilinci vardır. 

12 Temmuz şehitlerimiz bu süre-
cin mimarı, yöneticisi, savaşçısı,
emekçisi olarak önemli görevler üst-
lenmişler, sahip oldukları niteliklerle
her şeylerini ortaya koyarak adeta
yoktan var edip, yoksunlukları ola-
naklara dönüştürerek üstlendikleri
görevlerin altından yüz akıyla çık-
mışlardır.

Düşmanla uzlaşmayı reddeden,
zaferleri düşmanın elinden koparıp
alan, sürekli yenilenmenin ve büyü-
menin coşkusunu yaşayan bir ruh
hali taşıyorlardı. Cüretin, kararlılığın,
sosyalizme bağlılığın ve Devrimci
Sol ruhunun her gün yeniden hayatın
kızgın pratiğinde çelikleştiği, geriye
dönmenin bir an bile düşünülmediği
bu atılım ve kelimenin gerçek anla-
mıyla dünyaya meydan okumaydı.

12 Temmuz 1991, yalnızca Par-
ti-Cephe tarihi açısından değil, Tür-
kiye sınıflar mücadelesinin bütünü
açısından, halk ve tüm sol açısından
son derece önemli, belirleyici bir ta-
rihtir.

Ve 12 Temmuz tüm halklara, em-
peryalizme ve işbirlikçilerine karşı
yükselen bir savaş çağrısı oldu. 12
Temmuz'un yarattığı sonuçlar sadece
ülkemizdeki mücadeleyi etkilemekle
kalmamış, dünya çapında bir etki
yaratmıştır.

"...Dünyanın ezilen halklarının
emperyalizme ve işbirlikçilerine karşı
yükselen mücadelesinin, devrimci
odaklarından biri haline gelen mü-
cadelemiz, bu mücadelede Mark-
sizm-Leninizm bayrağını dalgalan-
dıran her yoldaşımız, kuşku yok ki,
ezilen dünya halklarının ve prole-
taryasının mücadelesinde hep şerefle
anılacaktır... Bizim bu misyonumuz,
bilincinde olalım ya da olmayalım
her kurşunda, her sloganda, her dü-
şümüzde, yoksul bir Afrikalı'nın, As-
yalı'nın, Latin Amerikalı'nın, Orta
Doğulu'nun yüreğindeki kurtuluş
umudunu güçlendirmektedir.

Bunun bilinciyle hareket eden 12
Temmuz savaşçıları, bu nedenle ku-
şatma altındayken, kurşunlara ve bom-
balara karşı, devrimci marşları ve slo-
ganları ile, hiç tereddüte yer vermeden
ölüme meydan okumalarıyla ölüm-
süzleştiler. Doğu Avrupa ve Sovyetler
Birliği'nde Lenin'in, Stalin'in heykel-
lerinin yıkılıp sosyalizmin bayrağı
delinir, kurumları dağıtılır, kazanımları
bir bir yok edilir ve inançsızlık yayı-

12 Temmuzlardan Geçtik, Savaşın İçinde
Çelikleştik, Yenilmezleştik, Umut Olduk

BİZE ÖLÜM YOK!



Pir Sultanlar Ölmez, Halk Yenilmez
Çorum Pir Sultan Abdal Derneği üyeleri 6 Temmuz

günü Ankara PSAKD Genel Merkezi önünde bir pretesto
eylemi yaptı. 

Eylemde Çorum Pir Sultan Abdal Derneği Başkanı
Halil TOP bir açıklama yaptı. Açıklamada; “Bizler
inancımıza, kültürümüze ve kurumlarımıza yeterince
sahip çıkmadığımız için kurumlarımız bu tüccar, bezirgan,
siyasi ve ticari rantçıların kuşatması altındadır. Artık
kongrelerde ve seçimlerde bu çevrelerin kendi aralarındaki
rant kavgalarında taraf ve figüran olmayı bırakıp ku-
rumlarımıza sahip çıkalım” dedi.

Açıklamanın devamımda, zorunlu din derslerinin
kaldırılması için Çorum'da okul önlerinde ve Milli
Eğitim Müdürlüğü önünde yaptıkları eylemler nedeniyle
defalarca gözaltına alındıklarını, haklarında üç ayrı
dava açıldığını ifade eden TOP, faşizm karşısındaki di-
rengen uzlaşmaz tavırlarından dolayı bir komplo davasıyla
tutuklandıklarını, altı ay tutuklu kaldıktan sonra tahliye
olduklarını söyledi. 

Kendileri hapisteyken PSAKD Genel Merkezi tara-
fından Çorum temsilciliğinin fesh edildiğini belirten
Top, “Bu nedenle ‘iş yapmak isteyen yolunu, yapmak
istemeyen bahanesini bulur’ sözünden hareketle müca-
deleye devam ediyoruz. Ya bir yol bulacaktık, ya da
yeni bir yol açacaktık. Çalışmalarımızın kesintiye uğ-
ramaması için, kendimize bir yol açtık. Başlattığımız
yeni dernek kurma çalışmaları sonucunda  27 Mayıs
2013 itibariyle yeni derneğimiz ‘Pir Sultan Abdal
Derneği’ ismiyle resmen kurulmuştur. Genel Merkezimiz
Çorum’dadır. Bundan
sonra mücadelemiz
‘Pir Sultan Abdal Der-
neği’ çatısı altında

daha güçlü ve daha kararlı bir şekilde devam edecektir”
dedi.

Eylemde, “Aleviyiz Haklıyız Kazananacağız”, “Örgüt
İçi Demokrasi İstiyoruz”, “Pir Sultan Sözümüz, Kerbela
Yolumuzdur”, “Pir Sultanlar Ölmez Halk Yenilmez”
sloganları atıldı.

Pir Sultan Abdal Derneği'nden Çorum
Şehitlerini Anma ve Çorum Katliamını
Protesto Eylemi!..

Çorum’da 1980’de yaşanan Alevi halka yönelik kat-
liam, Çorum halkı tarafından 3 Temmuz günü protesto
edildi. Pir Sultan Abdal Derneği ve Hacı Bektaş-ı Veli
Vakfı’nın çağrısıyla yapılan eyleme şehir dışından ve
yurt dışından alevi dernekleri üye ve yöneticileri de ka-
tıldı.

Eylem Pir Sultan Abdal Gezi Parkı’nda toplanılmasıyla
başladı. Sivas’ta yapılan mitingden Çorum’a geçen
Devrimci Alevi Komitesi’nin de katıldığı eylemde Pir
Sultan Abdal Derneği önünden yürüyüşle başladı. Hacı
Bektaş-ı Veli Vakfı’ndan toplanan kitleyle Pir Sultan
Abdal Gezi Parkı’ndaki buluşuldu. Pir Sultan Abdal

Derneği toplanma yeri olan Pir Sultan Abdal
Parkı’na daha önceden gelip parka pankartlarını
asarak sesli çağrı yaptı. Burada toplanan Alevi ör-
gütleri, sendikalar ve DKÖ’ler saat kulesine yürüyüş
yaptılar. Eyleme yaklaşık 1500 kişi katıldı.

Sivas ve Çorum katliamlarını anıyoruz çağrısıyla
yapılan program 1 Temmuz ve 3 Temmuz günleri
boyunca Pir Sultan Abdal Gezi Parkı’nda devam etti.
1 Temmuz günü resim sergisi ve müzik dinletesi ya-
pılırken. 3 Temmuz günü ise de semah gösterimi,

müzik dinletisi ve  sinevizyon gösterimi gerçekleştirildi.
1 Temmuz’da yapılan programa 200, 3 Temmuz’da ya-
pılan programa yaklaşık 400 kişi katıldı.
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lırken; 12 Temmuz savaşçılarının
Marksist-Leninist tutumu, ihanet dal-
gasına karşı kurulan devrimci bir ba-
rikat anlamına gelir..."

12 Temmuz'da ödediğimiz ağır
bedeller, savaşma isteğimizi, karar-
lılığımızı ne azalttı, ne de köreltti.
İddiamız; iktidar savaşımız daha da
büyüdü. Ölen ama yenilmeyen bir
gelenekle halk kurtuluş savaşımız

gelişmeye, egemenler için korku ol-
maya devam etti. Tüm kayıplara rağ-
men savaş kesintisiz bir şekilde sürdü.
12 Temmuz şehitlerimizin yerleri
boş kalmadı. Bunu başarabildiğimiz
için, baş eğmemenin, teslim olma-
manın, davaya bağlılığın destanının
yazıldığı 12 Temmuz'u bir siyasal
zafere dönüştürdük.

12 Temmuz'un bize bıraktığı miras

savaşımıza yol gösteriyor. "Dünyayı
bir kez de Türkiye'den sarsacağız"
iddiamızı; ideolojimizden, halkları-
mızdan, şehitlerimizden, 12 Tem-
muzlardan aldığımız güçle, daha bü-
yük bir kararlılık ve güvenle sürdü-
rüyoruz. Ülkemizde ve dünyada çok
rüzgarlar geldi geçti ama hiçbiri, yö-
nümüzü, iktidar hedefimizi şaşırta-
madı.



Binyıllardır süren sömürü düze-
ninin sahibi egemenler, halkın yaşa-
dığı acılara “kader” diyor.  Yüzyıllar
boyunca sömürücü egemen sınıflar
değişmiş ama halkın açlığı, yoksul-
luğu değişmemiştir. Bu nasıl bir ka-
derdir ki birileri hep zenginlik-şata-
fat içinde yaşarken, halkın payına hep
yokluk, yoksulluk düşüyor. 

Halka, “Yoksulluğunuz
Kader” Denmiştir

Kaderciliği felsefi olarak savunan
görüş idealizmdir. İdealistler ne kadar
felsefik bir hava katarak inandırıcı ol-
maya çalışsalar da, idealizm kader-
ciliktir, gericiliktir. İdealistler deği-
şime, insan emeğinin dönüştücülü-
ğüne inanmazlar. Bu noktada bilime,
doğaya aykırıdırlar. Oysa onların de-
ğişmez dediği zulüm düzenleri bile
değişmiştir. Örneğin. köleci sistem,
kendinden ileri bir düzen olan feodal
sisteme evrilmiştir. Aynı şekilde feo-
dalizm kapitalizme evrilmiş, kapita-
lizm de sosyalizme evrilecektir.

Osmanlı padişahları, sadrazamla-
rı saraylarda altın tepsilerde yemek
yerlerken, halk açlıktan kırılıyordu.
Halkın ekinine, buğdayına el koyan
Osmanlı yönetimi utanmazca “Da-
yanın, öteki dünyada karşılığını ala-
caksınız” diyordu halka...

Kaderimiz Sömürü
Değildir Sömürüyü
Kaldırmak İçin Örgütlü
Mücadeleyi
Kendiliğindenciliğe
Bırakamayız

Kitle çalışması yaparken sıkça
duyduğumuz bir cümledir: "Böyle
gelmiş, böyle gider" 

Aslına bakarsanız, bu düzenden
memnun olan kimse yoktur. İşçiye, es-

nafa, öğrenciye ya
da halkın çeşitli ke-
simlerinden kime
sorsanız, düzenin
bozukluğunu anla-
tır.

Kurtuluşun bu
düzene karşı müca-

dele etmekten geçtiğini söylediği-
mizde kimi zaman umutsuzca sözler
duyarız...

“Değiştiremeyiz, olmaz, yapa-
mayız...vb.”

Burjuvazi, her vesileyle propa-
gandasını  yaptığı kadercilik düşün-
cesini, halkın dilinde "Böyle gelmiş
böyle gider" şeklinde deyimleştir-

miştir. Ancak bu "deyim" halkın ya-
şadığı tecrübelerden ortaya çıkan bir
deyim değil, burjuvazinin zorla em-
poze ettiği ve dilimize yerleştirdiği bir
deyimdir. Bir yalan ne kadar çok
tekrar edilirse, o kadar gerçek gibi al-
gılanır. Burjuvazinin halkı kandırmada
en çok kullandığı yöntemlerden biri
de budur.

Açlığımız, yoksulluğumuz kader
değildir. Biz biliyoruz ki, bir avuç asa-
lak gününü gün etsin diye bizim ço-

cuklarımız parasızlıktan okuyamı-
yor. Patronlar emeğimizi sömürü-
yor. Hastane kapılarında paramız ol-
madığı için ölüyoruz.  Daha iyi bir ya-
şam istediğimiz için hapishanelere atı-
lıyoruz. Bebeklerimize içiremediği-
miz sütü burjuvalar kedilerinin önün-
deki tasa döküyorlar. Fabrikalarda,
patronların karlarına kar katsınlar
diye iş güvenliği almıyorlar... Bu ne-
denle madenlerde göçük altında ka-
lıyor bedenlerimiz....

Ne varlık içinde yüzen burjuvalar
“Allah'ın sevgili kulları”, ne de biz se-
fil bir yaşama mahkum edilerek ce-
zalandırılmış iblisleriz. Üreten, ya-
ratan biziz ama geleceğimiz bir avuç
sömürgenin elinde. 

Kaderimiz sömürü değildir. Dün-
ya halkları kapitalizmi ve emperya-
lizmi yeryüzünden silecek güce sa-
hiptir. Onların gelişmiş teknolojileri,
silahları olabilir ama halkın örgütlü
mücadelesi karşısında durabilecek
hiçbir güç yoktur. 

Düşmanımız da bunu çok iyi bi-
liyor ve savaşı ona göre şekillendiri-
yor. Fakat düşmanımız zavallıdır.
Çünkü, yaşananların kader olduğunu
söylerken  bir yandan da halkın sa-
vaşını bastırmak için özel katliam tim-
leri oluşturması, her tarafı kameralarla
gözetlemesi, paronayakça bütün te-
lefonları dinlemesi korkularının ve ça-
resizliğinin ürünüdür. 

O da biliyor ki yoksulluğumuz ka-
der değil ve o yoksullar bir gün ge-
cekondulardan gelip gırtlaklarını ke-
secekler..

Düşmanın tüm çabası, sömürü dü-
zeninin ömrünü uzatma çabasıdır.
Bunu yaparken de son derece sistemli
ve iradidir. Katliamları, oparasyonları
rastgele değil, planlı-programlıdır.
Yok oluşunu mümkün olduğunca ge-
çiktirmeye çalışır.

Biz devrimciler de “nasıl olsa bu
düzen yıkılacak” diye mücadelemizi
kendiliğinden bir tarza bırakamayız.
Devrimci mücadele olmadan dev-
rim de olmaz. 

Zafer, hedefe kilitlenerek; prog-
ramlı bir mücadeleyle doğru politi-
kalar üreterek kazanılabilir. 

Ders:
Plan ve Program

DEVRİMCİLER
KADERE DEĞİL,

PLAN-PROGRAMA
İNANIRLAR
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Kendiliğindencilik
Yok Eder, Kaderciliktir
Kendiliğindenciliği
Savunanlar “Zaten
Kapitalizm Yıkılacak
Mücadele Etmeye  Gerek
Yok” Diyenlerdir

Bugün, dünyanın büyük bir ço-
ğunluğunun kapitalist sömürü al-
tında yaşamasında "Bu düzen de-
ğişmez" düşüncesini pompalayan
egemenler kadar, kapitalizmin kan-
sız silahsız kendiliğinden bir şekilde
sosyalizme evrileceğini söyleyenlerin
de sorumluluğu vardır.

Kapitalistler de sistemlerinin ken-
dini yok edeceğini iyi biliyorlar. Za-
ten bu yüzden halka karşı savaş yü-
rütüyorlar. Halkın gerçekleri görme-
sini engellemek için halkı yozlaştırı-
yorlar, şükürcüleştiriyorlar.  Halkın
hak arama mücadelesini gözaltı te-
rörüyle, işkencelerle, hapishenelerle
bastırmaya çalışıyorlar. 

Devrimcileri infaz ederek, katli-
amlar yaparak halka gözdağı verme-
ye çalışıyorlar. Düzenin yıkılması;  so-
kak sokak halka gerçekleri taşıma-
mıza, ülkemizin dağlarında-şehirle-
rinde silahlı savaşı büyütmemize,
savaşı halklaştırmamıza bağlıdır. 

Zafer ve kurtuluş diş ile tırnakla
sürdüreceğimiz savaşın sonucunda ka-
zanılacaktır. 

Devrimcilik iradi olmaktır.

Plan ve programdır. 

Kendileğindenciliğin
Önüne İradilikle Geçeriz
Plan-Programla Hedeflerimize
Ulaşırız Her İşte Plan-
Program Esastır.
İradilik; disiplinli olmak, zama-

na hükmetmektir. Kendiliğindencili-
ğin panzehiri iradi olmaktır. Savaşta
hiçbir saniye iradiliği elden bırak-
madan moral üstünlüğü elde ederiz ve
zafere yaklaşırız. 

Küçük-büyük her işimizde plan-
program çıkarmak ve o planları-
programları hayata geçirecek iradeyi

göstermek gerekir.

Ertelemek asla demektir.

Ertelemek o işin yapılmaması
demektir.

Her türden devrimci faaliyetleri-
miz, eylemlerimiz,  konserlerimiz,
derneklerimizde yürüttüğümüz faa-
liyetler plan-programlarımızın pra-
tikteki somutudur. 

Hiçbir zaman yüksek perdeden ko-
nuşan lafazanlar olmadık. Talepleri-
mizin sonunda söylediğimiz “Ala-
cağız” sözü iddiamızdır. İddiamızın
altı boş değildir. İddiamızı doğru
planlar-programlar yaparak ve büyük
bir emek vererek gerçekleştiriyoruz. 

Cephenin halklar nezdinde ya-
rattığı güven, “özü sözü bir olması”
gerçeği böyle yaratılmıştır.

Dünyada sosyalizmi yaşayan ilk
ülke olan Sovyetler Birliği, halkın ya-
rarına olan doğru politikaları, beş
yıllık planları uygulamasındaki ba-
şarılarıyla örnektir. 

“Gereksinmeler sınırsız ama bu
gereksinmeleri karşılayabilecek üret-
ken kaynaklar sınırlıdır. Bunun için
benimsenecek politikalar, Sovyet
plancılarının ne yapmak istedikleri-
ne değil, nelerin yapılmasının ola-
naklı olduğuna dayanmalıdır. Bu
olanak da ancak ülkenin tüm üretken
kaynaklarının tam ve doğru bir tab-
losunun elde edilmesi ile saptanabi-
lir.” (Sosyalizmin Alfabesi Leo Hu-
berman) 

Sosyalizm demek planlama de-
mektir.

Bu yüzden Sovyetler Birliği tüm
sömürü sistemlerinin yüzlerce yılda
katettiği mesafeyi,  70 yılda alabil-

miştir. 

“1929 ekonomik bunalımına çoğu
zaman bir dünya ekonomik bunalı-
mı denir. Oysa öyle değildir. Üreti-
min felce uğraması ve onunla birlikte
gelen işsizlik ve halk yığınlarının se-
faleti, dünyanın her yanında bulaşı-
cı bir hastalık gibi yayıldı. Ama bir
ülke dışında. Bu bunalım Sovyetler
Birliği’nin sınırlarına çarptı ve geri
döndü. Sovyet halkı, sosyalist plan-
lı ekonomisinin ördüğü setlerin ar-
kasında güvenlik içindeydi.” (Sos-
yalizmin Alfebesi-Leo Huberman)

Sosyalistlerin başaramayacakları
hiçbir iş, ulaşamayacakları hedef
yoktur. 

Sosyalistler bu gücü ideolojile-
rinden alırlar. 

Sosyalistler diyalektik materya-
lizme inanırlar. Materyalizmde "te-
sadüflere ve mucizelere" yer yoktur.
Plan ve denetim vardır. Plan ve prog-
ramı olmayan her iş kendiliğindenci
demektir. Hedefsiz demektir.

Devrimcilikte hedefsizliğe yer
yoktur. Devrimin kendisi bir strateji
ve program üzerine kuruludur. 

Büyük küçük tüm devrimci faali-
yetler de planlama üzerine kurulma-
lıdır.

İktidar iddiası taşıyan bir örgütü
diğerlerinden ayıran en temel ayrım
buradadır.

Bunun için Cepheliler’in günlük
faaliyetlerinden, en basit çalışmala-
rından en karmaşık organizasyonla-
rına kadar her işlerinde ciddiyet esas-
tır. Cephelilerin en sıradan işlerinde
bile iktidar iddialarını yansıtırlar.

Cephe tarzı budur.

Cephe tarzı ertelememektir.

Plan ve programla görevlerine
sarılmaktır.

Militan bir çalışma uzlaşmadan,
vazgeçmeden sonuç almaktır...

Cepheliler kaderci olamazlar...

Küçük yada büyük, basit yada
karmaşık... her işlerine büyük bir
emek verirler; iradi davranırlar. 

Sevgili okurlar; Haftaya başka
bir konuda görüşmek üzere...

Hoşça kalın..

Hiçbir zaman yüksek
perdeden konuşan

lafazanlar olmadık.
Taleplerimizin sonunda

söylediğimiz “Alacağız” sözü
iddiamızdır. İddiamızın altı

boş değildir. İddiamızı doğru
planlar-programlar yaparak
ve büyük bir emek vererek

gerçekleştiriyoruz...
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Kürt Milliyetçi Hareketin Tasfi-
yesinde ‘Yeni Dönem’ ve Sol’un
Tavrı konulu yazı dizimizin ikinci
bölümüne  Kürt milliyetçi hareket
için"ne yapıyorsa doğrudur. Devrim-
cilerin görevi 'sürec'i desteklemektir"
anlayışı içinde olan ESP ve EMEP’nin
tavrını ele alarak devam ediyoruz. 

ESP’ye Göre PKK ML 
Değildir, O Halde Silah 
Bırakması, Uzlaşması 
Dahil Tüm Politikaları 
Desteklenmelidir

ESP’nin (diğer HDK bileşenleri-
nin de) kendine görev edindiği ko-
nulardan biri de, Kürt milliyetçi ha-
reketin silah bırakmasının-tasfiyesi-
nin, “uzlaşma-anlaşma”sının ge-
rekliliği olmuştur. İmralı’da MİT-
Öcalan görüşmelerinin (Öncesinde
Oslo’da MİT-PKK görüşmelerinin)
doğruluğunu ve gerekliliğini, ML’nin
ustalarından, devrim önderlerinden
yaptıkları alıntılarla ispatlama derdine
düşmüşlerdir. Örneğin şunları yaza-
bilmişlerdir: 

“Enver Hoca, ‘Emperyalizm ve
Devrim’ adlı kitabında kapitalizmle,
ya da kapitalist sınıflarla ‘uzlaşma-
anlaşma’ yapılıp yapılamayacağına
dair bir soruya, Lenin’den şu aktar-
mayı yaparak cevap veriyor” diyorlar
ve Lenin’in “Bu genel soruya olum-
suz yanıt vermek saçma olurdu” sö-
zünü aktarıyorlar. 

Tabi ki devam ediyorlar ve şunları
söylüyorlar: “(…) ML adına konuşan
kimi devrimci yapıların, ‘kapitalist-
lerle veya kapitalist sınıfla asla bir
uzlaşma yapmayacağı, yapmanın
“ihanet” olduğu yönlü söylemleri
ve yaklaşımları ML değildir. Leninist
hiç değildir.” (Bkz: Atılım. Sayı: 58.

5 Nisan 2013, Tahir Laçin)

ESP’nin yaptığı tam da Kürt mil-
liyetçi hareketi eleştirenler için kul-
landığı “Ya ML bilmemek, ya da bi-
linçli çarpıtıcı olmak”tır. Kürt milli-
yetçilerini eleştirenlerin hareket nok-
taları (özellikle devrimci hareketin)
masada sadece silah bırakmanın ol-
ması ve bunun da Kürt halkının kur-
tuluş umudunu yok etmek anlamına
geldiğidir.” Bugün yaşanan tam da
budur. 

Kaldı ki kendileri de Kürt milli-
yetçi hareketin şu gerçeğini ortaya
koyuyorlar: “ML olmadığı, proletarya
partisi olmadığı gerçeğini bilerek
yapılan görüşmeler, ‘uzlaşma ve an-
laşmalara’ bu gerçeklik ışığında bak-
malıyız. Dolayısıyla Kürt ulusal de-
mokratik hareketini ML partiden
farklı amaç ve hedeflere sahip olduğu
gerçeğini kabul etmeliyiz.” (age.)

ESP de, diğer HDK bileşenleri
gibi, “ezilen ulustur ne yapsa haklıdır,
devrimcilere düşen görev de her ko-
şulda desteklemektir” anlayışıyla ha-
reket etmektedir. Tüm sola bunu da-
yatmaktadırlar. 

“Kürt halkının kararına saygılıyız”
diyen ESP vb.leri, asıl olarak Kürt
halkının değil, milliyetçi hareketin
kararına “saygılı” davranmaktadırlar.
Yanlışları, Kürt halkının temsilini
Kürt milliyetçi hareketine bırakma-
larıdır. Kürt halkıyla Kürt milliyetçi
hareketi aynılaştırmışlardır. 

Oysa ML’lerin, devrimcilerin bir
gelişmeyi destekleyebilmesinin ko-
şulu, kimin işine yaradığı, kimi güç-
lendirdiğidir. Emperyalizmi ve iş-
birlikçilerini güçlendiren anlaşma ve
uzlaşmaları destekleyemezler. Kim-
likleri önemli değildir. 

Atılım yazarlarından Z. Ulusoy

da, “Öcalan belirledi” diye tanım-
ladığı “yeni stratejiyi” şöyle takdim
ediyor: “Yeni strateji”ye geçme ka-
rarının hangi koşullarda alındığına
ilişkin de şunları yazıyor Z. Ulusoy:

“Kürt ulusal demokratik hareketi,
AKP’nin 2011-2012 imha saldırısını
yenilgiye uğrattıktan ve Rojova’da
ulusal devrimi gerçekleştirdikten son-
ra, Öcalan yeni stratejiye geçme ka-
rarı verdi. 

(…) Yeni anayasada Kürt ulusunun
kolektif haklarını tanımasını ve de-
mokratik özerkliğin önündeki engelleri
kaldıracak maddelerin konmasını,
ayrıca doğal olarak tutsakların öz-
gürlüğüne kavuşmasını bekliyor.”

Z. Ulusoy’da Kürt milliyetçi ha-
rekete biat edenlerden biri olarak,
silah bırakmayı “kabul edilebilir”
göstermek için gerçek dışı tespitler
yapıyor. “Yeni strateji”ye ilişkin söy-
lediklerinde bir tek doğru vardır, o
da silah bırakma karşılığı “af” ve
kırıntı düzeyinde haklardır. “Demo-
kratik özerklik”ten de vazgeçildiğini,
A. Öcalan ilan etmiştir. İstenen, bek-
lenen “AB normları”dır. Ve bunu
asıl olarak dayatan emperyalizmdir,
özel olarak da AB’dir.

Rojava’da yaşananların da “dev-
rim”le uzaktan-yakından alakası yok-
tur. Suriye’de yaşanan iç savaş ne-
deniyle iktidar boşluğunun sonucudur.
PYD’nin emperyalizmin ve Türki-
ye’nin beslemesi çapulcularla anlaş-
malar yaptığı biliniyor. Yine “ateşkes”,
“geri çekilme” açıklamalarıyla birlikte
PKK gerillalarından bin beşyüzden
fazlasının (burjuva basının rakamla-
rıdır) Suriye’ye “Esad’a karşı sa-
vaşmak için gönderildiği” ortaday-
ken, PYD’nin pratiğinin olumlanacak
hiçbir yanı yoktur. Olamaz da.

Politikasızlığın Sürüklediği
Nokta: Kürt Milliyetçi
Hareketin Yedeğinden
AKP’nin, ABD’nin
Yedeğine Girmek!

KÜRT MİLLİYETÇİ 
HAREKETİN 
TASFİYESİNDE 
‘YENİ DÖNEM’
VE SOL’UN TAVRI
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ESP’den Silah Bırakmayı 
Eleştirenlere;
‘Korkuluk’lar 
Konuşuyor

A.Öcalan’ın Newroz’da ilan edilen
açıklamasıyla ilgili yapılan eleştirilere
Atılım’cılar çok kızıyorlar. Bu konuya
ayırdıkları “başyazı”larının başlığını
da “korkuluk”lar konuşuyor!” koy-
muşlar. İşte söylediklerinden birkaçı:

“Tapu”sunun kendilerine ait ol-
duklarına inandıkları ML, sosyalizm
ya da devrimciliğin (komünistliği
kendilerine ayırmışlar yine-bn) ‘İl-
keleri’ adına kıyamet koparanlar bile
oldu örneğin. ‘Devrim elden gitti’den
tutalım da, ‘Öcalan Kürtlerin davasını
sattı’ya varan ‘tespitler’ düştü or-
talığa. “Tasfiyeciliğin” varacağı yer
de burasıydı zaten. Ve zaten “milli-
yetçiliği” nefesi ve iradesi yetmezdi.
Kürtlerin kendi kaderlerini tayin
etme gücüne… Sorun ideolojideydi.
Statükolara hükmeden de oydu son
tahlilde…” (bkz: Atılım, Sayı 57, 29
Mart 2013)

Kısacası, A. Öcalan’ın başta “si-
lahların dönemi doldu” sözleri ol-
mak üzere Musul’u da içine alan
Misak-ı Milli konusunda, emperya-
lizmin ve oligarşinin bölge politika-
larında rol üstlenmek istemeleri ile
birlikte, “İslam kardeşliği”yle ilgi-
li… söylediklerini eleştirenlere faz-
lasıyla öfkelenmişler. “Silahlara
hükmedenin ideoloji” olduğu genel
doğrusunu bile inkar edecek hale
gelmişler. 

“Velhasıl ne devrimin elden gittiği
vardır, ne Kürt halkının kafasının
karışık olduğu. Gerçekler savaşın
diliyle de konuşur, barışın diliyle
de…  Kavrayabilene!” “Korkuluk”lar
ise gerçeğe karşı konuşur. Kavramasa
da…” diye noktayı koymuş Atılım
yazarı…

Evet, ortada “devrimin elden git-
tiği” gibi bir durum yoktur. Çünkü
PKK’nin ve savunucularının, “dev-
rim” diye bir derdi yoktur. Kürt
milliyetçi hareketi eleştirenler, eleş-
tirilerinin merkezine, silah bırakarak,
“silahlı mücadele dönemi geride
kaldı” denilerek, yok edilenin Kürt

halkının kurtuluş gerçeği olduğunu
yerleştirmektedirler. 

Anlaşılan o ki, Atılımcılar da,
“Barışın dili” olarak tanımladıkları
reformlarla, parlamento kanalıyla
“devrime” ulaşılacağına iyice inan-
dırmışlar kendilerini…

Yine Kürt milliyetçi hareketin si-
lah bırakma kararı dahil tüm poli-
tikalarını, “Kürt halkının kararına
saygılıyız” diyerek desteklemenin,
her örgütün de desteklemesini iste-
menin de “çağrı”cılardan hiç ama
hiçbir farkı yoktur. Kaldı ki,  Atılımda
“gerillaya dayalı silahlı
mücadele”ye gerek olmadığını söy-
lemektedir. İşte söylenenler: 

“A. Öcalan’ın beklenen Newroz
seslenişi, Amed’de Kürt ulusal de-
mokratik hareketin yeni bir tarihsel
döneme girişini haber verdi. Coğraf-
yamızda gerillaya dayalı silahlı ulusal
mücadele yerini demokratik siyasete
dayalı silahsız ulusal mücadeleye bı-
rakma yoluna giriyor.” (Atılım, Sayı:
56, 22 Mart 2013, Başyazı)

Görüldüğü gibi, “silahlı müca-
deleye artık gerek yok” denilmek-
tedir. Üstelik bunu “yeni strateji”
olarak tanımlamakta ve olumlamak-
tadır. Zaten eleştirenleri de “korku-
luk’lar” olarak nitelemektedir. Ancak,
tüm bunlar söyleyenlerin şu aşağıdaki
tespitleri yapmasının hiç ama hiçbir
inandırıcılığı yoktur. 

“Faşist anayasa ve yasaların, fa-
şist kurum ve kadroların yerli yerinde
durduğu, devletin, Kürt ulusal de-
mokratik haklarının kabulüne dayalı
bir dönüşüme girmediği koşullarda
gerillanın vaatler temelinde Kuzey
Kürdistan’ı, terk etmesi, gerek ulusal
demokratik hareket, gerekse de genel
olarak işçi ve ezilenlerin demokratik
hareketi bakamından çok ciddi bir
risktir.” (MLKP-MK’nın 4 Nisan
2013 tarihli “Açıklama”sından. Ak-
taran: Atılım, sayı: 59, syf: 14)

MLKP’nin, gerillanın Türkiye’yi
terk etmesine de, tasfiyeye de itirazı
yoktur. Sadece “risk”e dikkat çek-
mektedirler. Hemen peşinden, zaten
Kürt milliyetçi hareketin “bilinen
riskler”i aldığını belirtmektedir. 

“(…) Partimiz, inkarcı sömürge-
ciliğin masada kazanma hevesleri
nedeniyle, sürecin daha büyük bir
savaşa girebileceği ihtimalini dikkatle
gözetilmesi, tüm adımların bu temelde
atılması gerektiğini hatırlatmayı dev-
rimci sorumluluğu sayar.” (age)

Atılımcılar gerçekleri görmeliler.
“Ara çözüm” diye bir şey yoktur or-
tada. Rojava’da yaşanan da “devrim”
değildir. Gerçek olan bir şey vardır:
O da Kürt milliyetçi hareketinin tas-
fiye edilerek Kürt halkının kurtuluş
umudunun yok edilmesidir. Bugün
Kürt halkının, “analar ağlamasın”,
“barış gelecek” vb. propagandasının
ve yine 1993’ten özellikle de
1999’dan sonra, Kürt milliyetçi ha-
reketinin bu yöndeki propagandasının
etkisiyle “sürece” destek vermesi,
devrimcilerin yanlışa destek verme-
sinin gerekçesi olamaz. Atılımcılar,
devrim iddiasına sahiplerse bu id-
dialarına uygun davranmalıdır. Tas-
fiyenin karşısında olmalı, Kürt halkına
gerçekleri anlatmalı, Kürt halkının
kendi kaderini tayin hakkını sahip-
lenmelidir. Aksi halde, yaşanacak
olumsuzlukların sorumlularından biri
olacaklardır. Daha ötesi, tasfiye süreci
kendilerini de önüne katacaktır…
Bu olumsuzluğa “dur” demelidirler. 

EMEP: Silah Bırakmak 
Her Koşulda 
Desteklenmelidir
Desteklemeyen Gericidir 

Kürt milliyetçi hareketin silah bı-
rakmasını, silahlı mücadelenin halk-
ların kurtuluş umudu olmaktan çı-
karılmasını en hararetli savunanların
ve destekleyenlerin başında EMEP
yer almaktadır. 2013 yılı başında
“Savaşa Dur De, Demokrasi İçin
Birleş” adıyla bir kampanya da baş-
latmışlardır. EMEP de, oligarşinin
her türden-kademeden sözcüsünün
ağzından  düşürmediği gibi, tüm
olumsuzlukların nedeni ve suçlusu
olarak savaşı-silahlı mücadeleyi gös-
termektedir. Kürt milliyetçi hareket
silah bıraktığında “barışın” geleceği,
her şeyin “çözüm” yoluna gireceği
bir ülke tablosu çizmektedirler. Bu
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nedenle de, halkın tüm kesimlerinin
“çözüm süreci”ni desteklemelerini
istemektedirler. Desteklemeyenleri
ise “çocukluk”la, “gericilik”le, itham
etmektedirler. 

Eski EMEP Genel  Başkanı, Kürt
milliyetçilerinin kontenjanından mil-
letvekili seçtirilen Levent Tüzel; “Biz
emeğimizden kaybettik bu savaşta.
Ekmeğimiz küçülürken, asgari üc-
retin de altında ücret dayatılırken
uzun mesai saatleri ile ezerken, hep
savaşı bahane ettiler”diyor.” (Bkz.
20 Nisan 2013, Evrensel) 

“Bu teslimiyet değil, aksine, yeni
argümanlarla yeni bir kavganın ve
mücadelenin başlangıcı” sözleriyle
gerçekleri ters-yüz ediyor. (Bkz. 28
Nisan 2013, Evrensel)

“Bu sorun (yani PKK’nin silahlı
mücadelesi-bn) çözülmediği için işçi
sınıfı arasında bölünmüşlük sözko-
nusuydu” (27 Nisan 2013, Evrensel)
sözleriyle de, Kürt milliyetçi hareketin
temel aldığı “ayrı örgütlenme”den
kaynaklı “bölünmüşlüğü”nde, “barış”
ile sona ereceğini iddia ediyor. Yine
“halklar arası barış”tan sözediyor.
Sanki “iki halk arasında düşmanlık
varmış” gibi bir yanlışı savunuyor.

Söyledikleri arasında doğru yoktur.
Kürt milliyetçi hareket tasfiye edil-
dikten sonra sömürü çok daha yo-
ğunlaşacaktır. “bölgesel asgari üc-
ret”, “Doğu-Güneydoğu’nun Çin
gibi olması” hazırlıklarını hayata
geçirmek için fazla da beklemeye-
ceklerdir. 

EMEP Genel Başkan Yardımcısı
Fevzi Ayber, “Savaşa dur de de-
mokrasi için birleş” kampanyası
çerçevesinde Gaziantep’te sendika-
larla birlikte yaptığı konuşmada şun-
ları söylüyor: “Emekçi mücadelesinde
önemli bir engel olan savaş konu-
sunda sendikalar tutum alırsa, ülkede
bir şeyler değişebilir.” (22 Nisan
2013, Evrensel)

Aktardıklarımızdan da görüleceği
gibi EMEP’liler de, TÜSİAD’çılar
ve AKP’liler de  dahil pek çokları
gibi, “barış gelecek, her şey güzel
olacak” yalanlarıyla halklarımızı al-
datmaya soyunmuşlardır. Söyledikleri
her sözde silahlı mücadele, diğer bir

ifadeyle devrim, halklarımızın kur-
tuluş mücadelesi düşmanlığı öne çık-
maktadır. Gerçekte ise, ne oligarşinin
emekçilere yönelik saldırılarında
azalma olacaktır, ne de Kürt halkının
beklentileri karşılanacaktır. Tam ter-
sine 2013 1 Mayıs’ında ve sonrasında
olduğu gibi daha pervasızca saldıra-
caklar, mevcut hak ve özgürlükler
gasp edilmek istenecektir. Yaşana-
cakların suç ortaklarından biri de
“sürece” destek verenler olacaktır. 

Evrensel gazetesi yazarlarından
İhsan Çaralan, “Başyazı”da (20 Nisan
2013) pek çok Evrensel gazetesi yazarı
gibi: “Türkiye barış sürecine kilit-
lenmiş durumda” diyor. Yazısının
dipnotunda ise; “Amerikan Time der-
gisinin geleneksel ‘dünyada 2013’ün
en etkili yüz ismi sıralamasında Öca-
lan’a “terörist başı” diyen Erdoğan,
Kılıçdaroğlu, Bahçeli yok. Ama Kürt
halkı önderi Abdullah Öcalan dünyada
yüz etkili liderlerden biri olarak bu
sıralamada yerini aldı” diyerek, se-
vincini ifade ediyor. Ancak, hem o
listede Fethullah Gülen’in de yer al-
dığını belirtmiyor, hem de Time’nin
kimleri, neden listesine koyduğuna
hiç değinmiyor. Yine R. T. Erdoğan’ın
da emperyalizme hizmetleri nedeniyle
daha önceki yıllarda Time’nin liste-
sinde yer verilerek ödüllendirildiğinden
hiç söz etmiyor. 

Evrensel’in bir başka yazarı; sos-
yalistliği, devrimciliği Kürt milliyetçi
hareketin pratiğini onaylayıp-onay-
lamamanın terazisiyle ölçtüğü yazı-
sında, KCK Yürütme Kurulu Üyesi
Zübeyir Aydar’ı da eleştiriyor. Eleş-
tirme nedeni, Z. Aydar’ın “sosya-
listler bizi anlamıyor” sözleridir.
Her koşulda, gözleri kapalı destek-
çilerinden oldukları için “haklı” ola-
rak, “toptancı değerlendirme ve yak-
laşım yapılmamalıdır” diyor. Tek
“eleştiri”leri de bu oluyor zaten. (bkz.
20 Nisan 2013 Evrensel)

Desteklemeyenler Gericidir
EMEP’e Göre:  EMEP’in “İmralı
süreci”ni, silah bırakmayı-tasfiyeyi
nasıl değerlendirdiğini Evrensel ga-
zetesi yazarlarından Mustafa Yalçı-
ner’in (*) “Gericilik Nerede?” başlıklı
yazısında bulmak mümkündür. (Bkz.

22 Nisan 2013 Evrensel) Yer verdiği
konulardan öne çıkarılanlar şunlardır:
(*: THKO’dan TDKP’ye ve oradan
da EMEP’e, yani fokoculuktan, ayak-
lanmacılığa, oradan da parlamente-
rizme, silahlı mücadele düşmanlığına
yol alışın sorumlularından biridir M.
Yalçıner.)

M. Yalçınerde diğer Evrensel ya-
zarları gibi, Türkiye’nin en önemli
gündeminin “Kürt barışı” olduğunu
vurgulayarak başlıyor yazısına ve
şöyle devam ediyor:

“(…), Yarım bir çözüm olacaksa
bile bir an önce çözümlenmesi top-
lumu rahatlatacak. En başta sınıf
mücadelesinin önü açılacaktır.”

“Ama hilkat garibesi olan şu ki;
çözümden yana görünenler AKP ve
onun aldığı inisiyatifi destekleyen
Amerikalılar… Bir de Kürt ve sos-
yalistler… Gerçek sosyalistler tabi.
(…)”

Ne mutlu onlara “gerçek sosya-
listler” olarak ABD ve AKP ile aynı
saftalar… zira M. Yalçıner, silah bı-
rakmanın ABD projesi olduğunu
açıkça kabul etmese de, “ABD yön-
lendirmesi” olduğunu da, bunun
“yarım çözüm” getireceğini de söy-
lüyor. Silah bırakmayı destekleme
nedenlerini “toplumu rahatlatma”
ile açıklıyor ki, bu tam da egemen
sınıfların “istikrar”ına denk düşüyor.
“Sınıf mücadelesinin önünün açı-
lacağı” ile daha önce de belirttiğimiz
gibi kocaman bir yalandır. 

Desteklemeyenleri iki gruba ayı-
rıyor. Birinci gruba “ ‘silahlı mü-
cadele temeldir’ anlayışıyla olmalı,
silah bırakmayı ihanet sayıyorlar”
dediği “sol radikaller”i yerleştiriyor. 

İkincileri ise, “sol reformistler”
olarak tanımlamışlar. Bu gruba da
“solculukla uzaktan, yakından il-
gileri kalmamış” dedikleri karşı-
devrimci Aydınlıkçılar’ı yerleştir-
mişler. Karşı-devrimci Aydınlıkçılar’a
“sol” payesi biçmekten kurtulamayan
EMEP’liler, böylece silahlı müca-
deleyi savunanlarla ihbarcı-karşı-
devrimci Aydınlıkçıları aynı yerde
buluşturmayı başarmışlar. 

Sürecek
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İn gil te re’de ya pı lan, "21. Yüz yıl da
NA TO ve Gü ven lik, Ger çek Viz yon"
baş lık lı top lan tı da NA TO kur may la rı-
nın di le ge tir di ği bir ger çek vardı: "21.
Yüz yıl, ayaklanmalar yüzyılı olacaktır.
... 21 y.y.’ın ilk otuz yı lı nın ge ri ül ke -
ler de or ta ya çı ka cak ayak lan ma lar la
ge çe ce ği ni, eko no mik eşit siz lik le rin
art ma sıy la ayak lan ma la rın önü nün
alı na ma ya cağını..." söylemişlerdi. 

Son bir ayı aşkın zamandır emper-
yalistler ve işbirlikçiler o günleri yaşı-
yorlar. 

İstanbul Taksim’deki Gezi Parkı’na
AKP’nin Alış Veriş Merkezi yapmak
istemesine karşı Taksim Dayanışma
Platformu 27 Mayıs’ta çadır kurup di-
renişe başladı. AKP her zaman olduğu
gibi halkın taleplerini dikkate almayarak
Gezi Parkı’nda ağaçları sökerek zorla
kazı işlerini başlattı. AKP’lilerin bu
pervasızlığı karşısında 29 Mart’ta parkta
çadır kurup direnenlerin sayısı binleri
buldu. 

AKP’nin aylardır süren “şafak ope-
rasyonları” 30 Mayıs Sabaha  karşı
05.00 civarlarında Gezi Parkı’ndaydı.
Talimatı bizzat Başbakan Tayyip Erdo-
ğan vermişti: “Üçbeş çapulcuya pabuç
bırakmayız” diye. Yüzlerce çevik kuvet
polisi, belediye zabıtaları ve sivil polisler
akreplerle,  TOMA’larla, gaz bombala-
rıyla saldırdılar. Parktaki çadırları eteşe
verip yaktılar. 

Gezi Parkı’nda ne var ne yok yaktılar,
İnsanları Gezi Parkı’nın dışına çıkarttılar.
Yüzlerce yaralı... Yaralılara ambulans-
ların içinde, hastanelerde  dahi gaz sık-
tılar. İşte AKP’nin bu faşist terörü
üzerine İstanbul’un dörtbir yanından
onbinlerce kişi bir nehir gibi Taksim’e
aktı. 

2013 1 Mayıs’ından beri halka Tak-
sim’i kapatmışlar, her eyleme saldır-
mışlardı. Gezi Parkı’na yapılan saldırı
ve çadırların yakılması, halkın “çapul-

cular” diye aşağılanması bardağı taşıran
son damla oldu. 

Onbinler yüzbinleri buldu, Beşik-
taş’tan, Tarlabaşı’ndan, Harbiye’den...
dört bir koldan halk Taksim’e çıkmak
için çatıştı. Onbinlerce kişi Taksim’e
çıkan tüm sokaklarda polisin gazbom-
balarına, tazyikli sularına aldırmadan
çatıştı. Kimi zaman geri çekildi, kimi
zaman yüklenip polisi ara sokaklardan
Taksim Meydanı’na kadar kovaladı.
Halkı Taksim’e sokmamak için polis
Taksim’e giren tüm yollara barikatlar
kurarark kapattı. 

1 Haziran öğleye doğru polis artık
ara sokaklardan çekilip Taksim 1 Mayıs
Alanı’na sıkıştırıldı. Öğle saatlerinde
polis bariyer malzemelerini, kasklarını,
polis otolarını, otobüslerini bırakıp Tak-
sim Meydanı’nı kaçarcasına terk edip
gitti... 

Bütün çatışmalar boyunca Cepheliler
hep en öndelerdi. 

AKP, 1 Mayıs’ta Taksim’i yasakla-
dığında Cephe; “Taksim 1 Mayıs Ala-
nı’dır. Taksim’de şehitlerimizin kanı
var. Gasp ettirmeyeceğiz” demişti. 1
aydır Taksim’e çıkmak için polisin
gaz’ına, copuna, tazyikli suyuna karşı
direniyordu... 

Kesintisiz süren 35 saatlik çatışmanın
sonucunda 1 Haziran’da Taksim 1 Mayıs
Alanı’na girildi. Bir ay gecikmeli de
olsa yüzbinlerce kişi artık 1 Mayıs Ala-
nı’ndaydı. 

Yoksul gecekondu mahalleleri Ga-
zi’den, Alibeyköy’den, Çayan’dan, Ok-
meydanı’dan, Armutlu’dan, Kadı-
köy’den, Anadolu yakasının diğer tüm
mahallelerinden Taksim Meydanı'na
doğru yüzbinlerce kişi yürüdü. Boğaz
köprüsünü onbinlerce kişinin trafiğe
kesip yürüyerek geçmesine, polis engel
olamadı. 

Şimdiye kadar protestonun, eylemin
ne olduğunu bilmeyen milyonlar korku

BİZ HALKIZ
TARİH YAZIYORUZ!
TARİH DE BİZİ YAZACAK
TARİHİN AKIŞINI 
DEĞİŞTİREMEZSİNİZ! 
Ekmek, Adalet, Özgürlük İçin Halk Ayaklandı!

FAŞİZMİN İKTİDARINI YIKACAĞIZ!

KAYBEDECEKSİNİZ!
21. Yüzyıl Ayaklanmalar
Yüzyılı Olacak!
BİZ KAZANACAĞIZ 
ÇÜNKÜ BİZ HALKIZ 
HAKLIYIZ!

Açlık, Yoksulluk,
Adaletsizlik Büyüyor
Çözemeyeceksiniz
Çözemeyeceğiniz İçin
Ayaklanmalar ve Halk
Kurtuluş Savaşları
Meşrudur!... 

21. Yüzyıl
Ayaklanmalar Yüzyılı
Olacaktır... 21. Yüzyıl
Bizim Olacak! Bundan
Eminiz! 

Her Mahalleye, Her
Sokağa Bir Hapishane
Yapsanız da 21  Yüzyıl
Ayaklanmalar Yüzyılı
Olacak...
21. Yüzyıl Bizim Olacak;
Bundan Eminiz!

Emperyalizm, Direnen,
Savaşan, Ayaklanmaları
Bağrında Büyüten
Halkların Karşısına
Hapishaneleri, İşkence ve
Katliamları Çıkarıyor! 

1
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duvarını yıkarak günlerce po-
lisle çatıştılar. Eylemler İstan-
bul’la sınırlı kalmadı. İçişleri
Bakanlığı’nın açıklamalarına
göre 79 ilde 2.5 milyonun üze-
rinde insan eylemlere katıldı.
Bu sıradan bir eylem, porotesto
değildi. Halk ayaklanmasıydı. 

Türkiye ile de sınırlı kal-
madı. Dünyanın dört birya-
nında HER YER TAKSİM
HER YER DİRENİŞ slogan-
larıyla eylemler yapıldı. 

Yazı dizimizde halkın her
kesimini omuz omuza çatış-
maya götüren, polis saldırısına
karşı birbirini kollamasını sağ-
layan nedenleri ele alacağız. 

Egemenler, şimdiye kadar, Alevi
Sünni, Kürt, Türk, diyerek halkı bölmeye
çalışmışlardı. Hiçbir şekilde bir araya
gelemeyeceği düşünülen milyonlarca
kişi tek bir hedefe doğru, tek kişiymiş-
çesine savaştı. Korku duvarını yıkan
halk, panzerlerin önüne yattı, göğsünü
gaz bombalarına siper etti. Mahallelerde,
çoluk çocuk, terlikli yaşlı kadınlar ka-
rakolları taş yağmuruna tuttu. Büyük
bir kitle Taksim Meydanı’na, Gezi Par-
kı’na girmeye çalışırken, İstanbul Gazi
Mahallesinde ve birçok ilçede, günlerce
karakollara yüründü, karakollar taşlandı.
İlk günlerde polis karakollardan dışarı
çıkamadı. Dersim'de de onbinlerce kişi
Karakolu taşladı. Türkiye'nin her tarafında
AKP il binaları, ilçe binaları önünde
binlerce kişiyle eylemler yapıldı. AKP
iktidarı kendi değimleriyle kabuslar
gördü. 31 Mayıs 2013 tarihinden itibaren,
20 Gün boyunca Taksim Meydanı ve
Gezi Parkı, eylemcilerin elindeydi, polis
defalarca saldırdıktan sonra meydana
çıkabildi. Ve meydanı hala binlerce
polisle korumak zorunda kalıyorlar. Her
cumartesi yüzbinlerce kişi meydana ge-
liyor. Cumartesi günleri AKP iktidarının
kabusu olmaya devam ediyor... 

HALK AYAKLANMASI BİR
ANDA, BİRDEN BİRE ORTAYA
ÇIKMADI, HALKIN YILLARDIR
BİRİKEN ÖFKESİ PATLAMIŞTIR.

Ayaklanma başladığında, düzen par-
tilerinden, sol örgütlere kadar birçok
kesim, buna anlam veremedi. Hiçbirinin
beklemediği bir anda, halk ayaklandı.
Devrimci örgütlerin bile umutsuzluğa
düştüğü bir dönemi yaşıyorduk. "Mil-
yonları Örgütleyeceğiz..." kampanya-
sına umursamaz bakanlar, yapamazsınız

olmaz diyenler... Ayaklanma karşısında
neye uğradıklarını şaşırdılar. 

Ayaklanma, birden bire patladı...
Doğrudur... Ancak bu patlama, yıllardır
biriken öfkenin patlamasıdır, Gezi Par-
kı'nda ağaçların kesilmesi bardağı taşıran
son damladır... Bütün ülkede meydanlara
çıkan milyonlarca kişi, sadece ağaçlar
için meydana çıkmadı. Taksim'in tarihsel
bir önemi var. "Her Yer Taksim Her
Yer Direniş" sloganı boşuna atılmıyor.
Taksim herhangi bir alan değildir. 1977
1 Mayıs'ında CIA ve Konrtrgerilla, halkın
üzerine kurşun yağdırdı. 35 kişi katledildi.
77 yılından itibaren Taksim 1 Mayıs
alanıdır. '77 yılından itibaren onlarca
yıldır Taksim Meydanında 1 Mayıs ey-
lemlerinin yapılması için mücadele sü-
rüyor. Şehitler verildi, tutsaklar verildi.
Taksim yıllarca yasaklı kaldı. Taksim'de
1 Mayıs mitinglerinin yapılması binlerce
kişi çatıştı, sakatlandı, bedel ödedi. 2004
yılından itibaren aralıksız olarak, her
sene, 1 Mayıs’larda Taksim'e yürümek
isteyen yüzbinlerce kişi çatıştı. 2010 yı-
lında Taksim Meydanı kazanıldı. Ar-
dından İki sene izinli yapılan (2011 ve
2012) 1 Mayıs kutlamaları dünyadaki
en kitlesel 1 Mayıs’lardan biri olmuştu.
AKP iktidarı Taksim'de milyonları bulan
kitlenin, AKP karşıtı sloganlar atmasına
daha fazla tahammül edemedi. Taksim
Meydanı’nı yasaklıyoruz diyemediler.
Bu yüzden, Taksim Meydanı'nda yaya-
laştırma yapacağız bahanesiyle, 1 Mayıs
alanını yasaklamaya çalıştılar ve 1 Mayıs
2013'de halkın üzerine gaz bombalarıyla,
plastik mermilerle saldırdılar. Yüzlerce
kişi yaralandı, onlarca kişi sakatlandı.
Başlarına gaz bombası sıkılan 6 kişi
ölüm tehlikesi geçirdi. 

1 Mayıs Alanı’nı yasaklamakla da
yetinmediler. 1 Mayıs’tan sonra Taksim’i,

NATO'nun "21. yüzyıl   ayak-
lanmalar yüzyılı olacak"
öngörüsüyle, "ya düşünce
değişikliği, ya ölüm" kararı,
NATO'nun müdahale alanını
genişletmesi, birbirini
tamamlamaktadır ve hepsi,
halkların ayaklanmalarını
bastırmak içindir... 

Emperyalizmin işkencele;
tecrit hücreleri, ambargo,
tecrit ve kuşatma politika-
ları, halkların ölüm dahil
herşeyi göze alan cüretli ve
fedakar politikalarıyla boşa
çıkarılabilir.

EKMEK ADALET VE
ÖZGÜRLÜK  71 milyonun
sorunudur. 
EKMEK ADALET VE
ÖZGÜRLÜK dünya çapında
7 milyarın sorunudur.
Hapishaneler, tutuklamalar
ezilen halkları teslim almak
içindir. Halkları daha az
ekmeğe ve daha az adalete
razı edebilmek içindir. 

Emperyalistlere "siz henüz
bir şey görmediniz" diyoruz.
Ezilen halklarla emperyalist
sistem arasındaki uzlaşmaz
çelişkinin uzlaştırılmasının
söz konusu olmayacağı orta-
dadır. Tersine bu çelişki çok
daha keskin, çok daha şiddet-
li bir biçimde sürmektedir. 

Dünya halklarının direnme
hakkını, kurtuluş umudunu
yok etmeyi amaçlayan poli-
tikalara teslim olmayacağız.
Bağımsızlık demokrasi  sosy-
alizm düşüncemizden vaz-
geçmeyeceğiz.
Devrim ve sosyalizm umudu-
nun yok edilmesine halkların
çaresizliğine izin vermeye-
ceğiz. Bunu abartılı bulanlar
tarih önünde yeniktir
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İstiklal Caddesi’ni, Beşiktaş’ı, Adliye
önlerini ve halkın sesini duyuracağı
tüm alanları halka yasakladılar.

Halk Cephesi’nin, TAYAD’ın, Grup
Yorum’un, direnen işçilerin Taksim’deki,
Adliye ve Adli Tıp önündeki, eylemlerine
azgınca saldırdılar. Her gün insanların
kafalarının, gözlerinin patlatılması pa-
hasına Taksim Meydanı’na çıkıldı.

Ayaklanmanın patladığı 31 Mayıs
gününe kadar neredeyse her gün tel-
evizyonlarda, İstanbul Adliyesi'nde
Grup Yorum'a yapılan saldırıları izledi
halkımız. Adli Tıp Önünde, Tayad'lı
ailelerin “Hasta Tutsaklar Serbest Bı-
rakılsın” eylemlerine yapılan gaz bom-
balı saldırıları izledi, TOMA’larla dev-
rimcilere yapılan saldırıları izledi. Mayıs
sonuna kadar AKP faşizminin saldırıları
artarak devam etti. 

1 Mayıs 2013'ten itibaren, neredeyse
her gün, Taksim'de ve İstiklal Cadde-
si’nde yapılan her eyleme saldırdılar.
Halk Cephesi'nin de içinde olduğu ör-
gütler “Taksim Yasağınız Sökmeye-
cek” kampanyasıyla eylemler yaptılar,
İstiklal Caddesi'nde ve Taksim Mey-
danı’nda çatışarak eylemlerine devam
ettiler. 

İşçiyi aşağılıyorlar, memuru aşağı-
lıyorlar, çiftçiyi aşağılıyorlar. Alevi hal-
kımızı aşağılıyorlar. İşçilerin grevlerinde
grev kırıcılığı yapıyorlar. Başbakan Er-
doğan başta olmak üzere tüm AKP’liler
halkı aşağılayan, halkla dalga geçen,
alay eden küstahça tavırlar içindeler.
Adeta “dağları biz yarattık” havasın-
daydılar. 1 Mayıs mı kutlayacaksınız?
“Ancak benim istediğim yerde, benim
istediğim şekilde kutlayabilirsiniz” di-
yorlar. Miting mi yapacaksınız? “Benim
izin verdiğim yerde, benim belirlediğim
şekilde yapabilirsiniz ” diyorlardı. Tay-
yip Erdoğan, hergün talimat yağdırıyor;
"İstediğim yeri yıkarım yakarım, is-
tediğim yerde istediğim binayı ya-
parım, istemediğim binayı yıkarım,
istediğim yeri satarım" diyordu.

Herhangi bir çevre eylemi değildi
bu. Ağaçların kesilmesine karşı verilen
mücadeleden çok daha farklı olarak,
Taksim Meydanı yayalaştırma projesi,
Taksim'in halka temelli yasaklanması
anlamına geleceği için, büyük bir tep-
kinin ortaya çıkmasına neden oldu. 

Taksim’de Gezi Parkı direnişiyle
birlikte başlayıp Türkiye'nin dört bir
yanında halk ayaklanmasına dönüşen
süreç, oligarşinin krizinin göstergesidir.

ABD'nin politikalarının uşağı olan AKP;
genci-yaşlısı, işçisi, köylüsü, memuru
ile tüm bir halka topyekün saldırdığı
için, terör estirdiği için, dün kan-can
bedeli halkın kazandığı tüm hakları tek
tek, "hukuk devletiyiz" yalanı ve da-
yatmasıyla elimizden çaldığı için halk
ayaklandı. 

AKP'nin saldırılarının, yalan, de-
magoji, baskı ve terörünün altında giz-
lemeye çalıştığı, işbirlikçiliğidir. Vatanı
"babalar gibi" satıp-savururken halk
sesini çıkartmayacak diye düşündüler.
Suyumuzu bile sattılar. Topraklarımızı
kullanılmaz hale getirdiler. Köylünün
toprağını 2B diyerek gasp ettiler. Üç
kuruşluk karları için GDO'lu yiyecek-
lerle bizi zehirlediler... Evlerimizi yık-
mak için "kentesel dönüşüm" diyerek
yıktılar, bizi şehirlerin dışına sürerek,
şehirleri kendileri için güvenli merkezler
haline getirmek istediler.

1 Mayıs Alanı'nı yasaklamak için
çeşit çeşit oyunlara başvurdular. En
son inşaatı gerekçe gösterdiler. Çatışa
çatışa, direne direne, kafamız gözümüz
yarılarak aldığımız 1 Mayıs Alanı'ndaki
görkemli kutlamalar AKP'nin politika-
larına ters düşmüştü. Dünyada ikinci
büyük 1 Mayıs kutlaması olması, bu
kitlesellik AKP'nin zulmüne karşı direniş
olduğunu gösteriyordu. AKP korku-
yordu. Ezdiği, baskı altına aldığı halkın
gözlerini devrimcilerin açmasından kor-
kuyorlardı. Bu nedenle 1 Mayıs Alanı'nı
açıkça yasaklayamadılar ama gerekçe
yarattılar. Ben karar aldım, uyacaksınız
dayatmasında bulundular.

Hakkını arayan işçiye, köylüye, me-
mura, öğrenciye... halkın tüm kesimle-
rine saldırıyor, teh-
dit ediyor, gözaltına
alıyor, işkence ya-
pıyor, komplolar
kuruyor, şafak ope-
rasyonlarıyla tutuk-
luyorlar. İşbirlikçisi
olduğu ABD'nin bu-
yurduğu "Ya ben-
densin ya da terör-
den" politikasını ül-
kemizde kendisine
muhalif olan herke-
se dayatıyor. Ana-
dolu'nun en ücra kö-
şesindeki köylüsün-
den, şehrindeki ga-

zetecisine kadar herkesi kendi iktidarı
altında ezmeye, sindirmeye çalıştılar.
Bunu, Halk Cephesi hariç büyük oranda
başardılar da.

Sonuç olarak; AKP 10 yıllık iktidarı
süresince akbabalar gibi halkın tepesine
bindi. 

Her şeyi yiyip bitirdiler. Halkımızdan
işsizler ordusu yarattılar, halkı açlığa
ve yoksulluğa mahkum ettiler. Bu tab-
loyu emperyalizmin işbirlikçisi AKP
yarattı. Bu politikalardır Taksim Gezi
Parkı direnişini ortaya çıkaran. Bir kaç
ağaç değildir halkı isyana götüren...
Bu başkaldırının, bu ayaklanmanın kö-
keninde AKP'ye ve onun halk düşmanı
politikalarına duyulan öfke vardır. Bu
öfkeyi AKP yarattı. AKP'nin politikaları
yarattı. Halkın onuruna, namusuna dil
uzattılar. Çapulcu dediler... entel dantel
dediler... ananı da al git dediler... 

Devri̇mci̇leri̇n Ödedi̇ği̇ 
Bedeller Öfkeyi̇ 
Büyütmüştür

Anadolu'daki ilk örgütlü ayaklanma
olan Baba İshak'lardan Gazi Ayaklan-
ması'na... Gazi'den Taksim Gezi Par-
kı'nda başlayan halk ayaklanmasının
mimarı devrimcilerdir, Cephelilerdir. 

Halkın biriken öfkesi patlamış, so-
kaklara- meydanlara taşmıştır. Halk
ayaklanmıştır. Evet ama bu ayaklanmayı
giden yolda devrimcilerin, cephelilerin
direnişinin çok büyük bir etkisi olmuştur.
Büyük ölüm orucu direnişimizden, çadır
direnişlerine, pankart açmaktan, keyfi
tutuklamalara.. ödediğimiz tüm bedel-
lerle, bir ayda 4 tane büyük operasyonla
cephelilere yönelik saldırıların da bi-
riktirdiği bir süreçtir bu. Başta ABD
ve AKP politikaları altında ezilen hal-
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kımız, yine cephelilerin doğru politi-
kaları ile öfkeyi büyütmüştür. 

Aylar öncesinde yaptığımız "Mil-
yonları örgütleyeceğiz" kampanyamız,
tencere tava dövmemiz, son olarak
biber gazının kimsayal bir gaz olduğu
ve yasaklanması talebi bizim haklı ve
doğru politikalarımızı göstermektedir. 

Halkımıza Çapulcu
Diyenler Halkımızın
Öfkesi Karşısında
Yenilecek!
HİÇBİR GÜÇ HALKIN
ÖNÜNDE DURAMAZ!

Gecekondulardan, Okullardan, Dağ-
lardan, Fabrikalardan, Tarlalardan Geliyor
Halkımız! BÜTÜN İSTANBUL, BÜ-
TÜN TÜRKİYE TAKSİM OLDU ŞİM-
Dİ! Halkın birleşik gücü, halkın direnci,
halkın savaşı, tüm ülkeye yayıldı. Tüm
dünya bir kez daha tanık olmaktadır

halkın gücüne. Tüm dünya tanık ol-
maktadır faşizmin aczine. İşte oligarşinin
gücü bu kadar. Tankınız, topunuz, co-
punuz, gaz bombalarınız, TOMA’larınız,
helikopterleriniz, onbinlerce katil polisiniz
halkın gücü karşısında tam bir çaresizlik
içinde kaldı.   Panzerlerinizden, TO-
MA’larınızdan, basınçlı sularınızdan,
gaz bombalarınızdan, coplarınızdan
KORKMUYOR HALKIMIZ! İşte Halk,
İşte Halkın Gücü! 

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

Ankara'da, İstanbul'da ve ülkenin
bir çok yerinde Gezi Parkı eylemlerine
son vermek için gözaltılar yapıldı, şafak
operasyonları yapmaya devam ettiler.
Başbakan, "Polis kahramanlık destanı
yazmıştır" diyerek, "emri bizzat ben

verdim" diyerek saldırı gücünü arttıra-
cağını bizzat söylemiştir. Halka verdiği
gözdağı ve tutuklamalar eylemleri en-
gellemeye yetmedi. Gezi Parkı'nı aça-
caklarını ilan ettikleri gün, yeniden ka-
patmak zorunda kaldılar, yine gaz bom-
balarıyla, TOMA’larla saldırdılar. Halka
karşı uyguladıkları teröre rağmen halk
sokaklara çıkmaya devam ediyor. Halk-
tan insanlar “Taksim'e eli boş gitmeyin”
diyerek, öfkesini açıktan dile getiriyor.
“Çapulcu” diyerek aşağıladıkları halk,
kendi içinden çıkardığı öncüleriyle ça-
tışmaya devam ediyor. Çeşit çeşit eylem
biçimleri ile AKP'nin karşısına dikilmeye
devam ediyor. Ustalar, halk için, bir
deniz gibidir demiş... uyur uyur uyanır...
AKP halkın sonsuza kadar uyuyacağını
sandı, yalanlarıyla halkı sonsuza kadar
uyutacağın, aldatacağını sandı. Ancak
yanıldılar. Halk uyandı, bu bile AKPli-
lerin kabus görmesine yetti. Bu halk,
AKP'nin de, Amerikanın'da kabusu ol-
maya devam edecek. 

Sürecek

11 Eylül 2012 tarihinde, işkence merkezlerinden biri
olan Gazi Karakolu’na düzenlediği feda eylemi sonucu
şehit düşen İbrahim Çuhadar’ın cenazesini almak için,
Adli Tıp önünde bekleyenler işkenceyle gözaltına alınarak
14 Eylül’de tutuklanmıştı.

Gazi Karakolu devrimcilere, halka yapılan işkencelerle
tescillenmiştir. Fakat, bu güne kadar o karakoldaki hiçbir
polis ne yargılandı ne de ceza aldı. Neden? Çünkü ege-
menler halka yaptıkları zulümle ayakta kalır, halkın en
küçük hak talebini dahi kanla bastırır.

Konuyla ilgili, TAYAD’ın yaptığı açıklamada; İbrahim
Çuhadar, işkencecilerden 19 Aralık'ın hesabını sormuştur.
İşkenceyle katledilen yoldaşlarının hesabını sormuştur.
Adalete susayan halkın hesabını sormuştur. İşte bu ne-
denden feda savaşçımız İbrahim ÇUHADAR onuru-
muzdur. Devrim şehitleri onurumuzdur.

Tüm halkımıza sesleniyoruz; Halk için savaşıp
şehit düşenlerimizi sahiplenmek meşrudur. Onlar
zulme karşı savaşımızda yol gösterenlerimizdir.

Mahkemeden önce yapılan basın açıklamasına AK-
P'nin faşist polisi saldırmış, Dilan POYRAZ'ın burnunu
kırılmıştır. Mahkemeden çıkan kararda sadece Musa
KURT tahliye olmuştur. 

Cenazeleri sahiplenenlerin tutuklanması hukuk-
suzluktur. İbrahim ÇUHADAR'ı Sahiplenenler Serbest
Bırakılsın!" denildi.

Saldırıda burnu kırılan Dilan POYRAZ olayı şöyle
anlattı;

“ Katil polis hazımsızlığını göstererek eyleme saldırdı.
Bir anda sivil polisler etrafımı sararak gözaltına almak
istedi, kollarımı bükerek kırmaya çalıştılar. Beni yerde
sürükleyen polis yüzüme tekme attı ve gelen tekmenin
şiddetiyle burnum kırıldı. Gözaltına alınacağım sırada
arkadaşlarım beni bırakmadı ve polislerin elinden çekip
aldılar. Arkadaşlarım beni hastaneye yarı baygın olarak
götürdüler. Hastanede tedavi olduktan sonra kimliğimi
çaldıklarını farkettim. İşkenceci polis, katil devlet ne
kadar saldırsa da, tek bir arkadaşımızı sahipsiz bırak-
mayacak, bedeli burun kırılmasından fazla olsa dahi ar-
kadaşlarımızın yanında olacağız.”

Devrim Şehitlerini Sahiplenenler Değil,
İşkenceciler Yargılansın!
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Taksim, İstanbul'un en merkezi ye-
ridir. Bu nedenle on yıllardır yerli ya-
bancı her kesimden milyonlarca insanı
konuk eder. Aynı zamanda aydın,
sanatçı, taraftar, Alevi-Sünni her
inançtan halkımız, işçi, memur, esnaf
emekçi halkımız üzüntülerini, se-
vinçlerini paylaştıkları, tepkilerini,
hak arama taleplerini ifade ettikleri
yerdir. Bizimdir, halkındır Taksim
Meydanı. 

Taksim Meydanı 1977'den sonra
özellikle işçi ve emekçiler için sem-
bol olmuş ve mücadele alanına dö-
nüşmüştür. Bunu bilen AKP, Taksim'i
ve Taksim Meydanı'nı halka kapatmak
istemiş, bunun ilk adımı olarak da
Taksim'i yayalaştırma adı altında yol
yapım çalışması başlatmıştı. Bu ge-
rekçe ile 2013 1 Mayıs'ını Taksim
Meydanı’nda kutlamayı emekçilere
yasakladı, pervasız bir terör uygula-
dı. 

Halkı Taksim'e sokmama projesi-
nin bir ayağı da Taksim Gezi Parkı'na,
AVM (Alışveriş Merkezi) yapılma-
sıydı. Bu proje kapsamında Gezi
Parkı yok edilecekti. Bunun için 75
yıllık ağaçları iş makinaları ile acı-
masızca sökmeye başladılar. Ki Gezi
Parkı, İstanbul'da halkın kullanabil-
diği birkaç yeşil alandan biridir. 

AKP, her şeyi olduğu gibi doğayı
da talan edip, rant için tekellerin kul-
lanımına sunuyor. Taksim'de halkın
para vermeden dinlenebileceği tek
yerdir Gezi Parkı. AKP halka güzel
olan, bedelsiz olan hiçbir şeyi reva
görmez. 

AKP, Taksim'i bir rant bölgesi
olarak görüyor. Gezi Parkı'na Topçu
Kışlası görünümünde AVM yapmak
istiyor. Çünkü Taksim ve çevresinde
oteller var. Kentsel Dönüşüm adı al-
tında Tarlabaşı başta olmak üzere
Taksim'in birçok yerini yıkıp otel ve
eğlence merkezi yapmak istiyor. Bu-
ralara özellikle Arap zenginleri ve di-
ğer turistler geliyor. Bu nedenle de
halkın, ayak takımının bu mekanlara

girmesini engellemek istiyor. Böyle-
ce İstanbul'un merkezinde büyük pa-
raların döndüğü turistik bir adacık
oluşturmak istiyor AKP. 

AKP halk düşmanı politikalarıy-
la, halkın haklarını gasp etmekten ya-
şam biçimlerine kadar her şeye mü-
dahale ederek faşist yüzünü tüm halk
kesimlerine gösterdi. 

Bunlardan bir kısmını sayalım; 
1- Kentsel dönüşüm adı altında

yoksul halkın evlerine el koyup, hal-
kı sosyal çevrelerinden, yaşamların-
dan kopardı. barınma haklarını gasp
etti. 

2- İşçi ve emekçilerin, taşeronluk,
esnek çalışma, istihdam büroları,
bölgesel asgari ücret uygulamaları ile
iş güvencelerini ellerinden almak is-
tiyor. 

3- Açlık sınırının 1160 TL, yok-
sulluk sınırının 3600 TL olduğu ül-
kemizde işçilerin yarıya yakınını 774
TL asgari ücretle çalışmak zorunda
bırakarak açlık ve yoksulluğa mah-
kum etti. Tekelci patronlara tazmi-
natsız işten çıkarma yöntemlerini an-
latan paneller düzenlemekten geri
durmadı. 

4- Emekçilerin sosyal güvenlik
haklarını elinden aldı. Mezarda emek-
lilik olarak ifade edilen emeklilik
yaşını 65'e kadar yükseltti. Yeşil kart
alma koşullarını ağırlaştırdı. 

5- 4+4+4 eğitim sistemiyle ço-
cuklarımızı, düşünmeyen, sorgula-
mayan "bireyler" haline getirmeye ça-
lışıyor. Hem biat eden dindar bir ne-
sil hedefliyor, hem tekellere ucuz
emek gücü oluşturuyor. 

6- Denetimsizlik ve kar hırsı ne-
deniyle iş cinayetlerinin artmasına se-
bep oldu. ( Mayıs ayı iş cinayeti sa-
yısı 114'dür) 

7- 2007 yılında PVSK’de (Polis
Vazife ve Salahiyatları Kanunu) yap-
tığı değişiklikle polise sınırsız silah
kullanma yetkisi vererek yüzlerce
insanımızın ölümüne yol açtı. 

8- Karakollarda yapılan işkence

sonucu onlarca kişinin ölmesine, ya-
ralanmasına, sakat kalmasına neden
oldu. 

9- Hapishanelerde çocuklar başta
olmak üzere yüzlerce kişiye işkence
yaptı, tecavüz edilmesine göz yumdu.
Yüzlerce hasta tutsağın ölümüne ne-
den oldu. 

10- Sağlıkta dönüşüm adı altında,
insanların sağlık hizmetlerinden ya-
rarlanma haklarını elinden aldı. Sağ-
lık sistemini ticaretleştirdi. 

11- Başta barolar olmak üzere,
kendi hakimiyeti altına alamadığı
meslek örgütlerine, DKÖ'lere karşı ge-
rek yasal düzenlemelerle gerekse fii-
len baskı ile hakimiyet altına almaya
çalıştı. 

12- Sendikalara karşı savaş baş-
lattı. Çeşitli gerekçelerle sendikaları
bastı. Başkan ve yöneticilerini göz-
altına alıp tutuklattı. 

13- Sendikaların baraj, iş kolu
gibi gerekçelerle yetkilerini ellerinden
aldı. Bir iş yerine birkaç sendika ge-
tirme yetkisi ile de kendinden olma-
yan, muhalif sendikaları tasfiye et-
menin yolunu açtı. 

14- 657 sayılı yasada değişiklik
yaparak devlet memurluğu güvence-
sini de kamu emekçilerinin ellerinden
almanın yöntemlerini arıyor. 

15- Ülkemizi ABD-AB ve NATO
gibi emperyalist güçlerin üssü haline
getirdi. 

16- Başta ABD olmak üzere em-
peryalist devlet ve tekellerin çıkarla-
rına hizmet ederek komşumuz Suri-
ye halkının katledilmesinin önünü
açtı. 

17- Ülkemizde satılmadık kamu
kurumu bırakılmadı. Sahillerimizi,
ormanlarımızı, fabrikalarımızı, halkın
ortak malı olarak ne varsa hepsini ya-
bancılara sattı. 

18- HES'lerle derelerimizi ve su-
larımızı ticarileştirerek halkın elinden
aldı, doğayı kirletip yağmaladı. 

19- Uyguladığı politikalarla tarım
ve hayvancılığı bitirdi. Toprakları-

AKP; Ne Sen, Ne Hukukun
Halkın Öfkesini Durduramaz 
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mızın kalitesinin düşmesine ne-
den oldu. 

20- Memleketimizde tarım
ürünlerinin üretilmesine kota geti-
rerek çiftçileri, köylüleri açlığa ve
yoksulluğa terk etti. 

21- İnsan sağlığına zararlı
GDO’lu (Genetiği Değiştirilmiş
Organizma) ürünlerin üretilmesinin
önünü açtı. Yurtdışından GDO'lu
ürünleri ithal etti. (Başta pirinç ve şe-
ker olmak üzere) 

22- Petrol yasası başta olmak üze-
re çıkardığı yasalarla ülkemizin yer
altı ve yer üstü zenginliklerini em-
peryalist tekellere peşkeş çekti. 

23- Ürettiğimiz ürünü satamıyoruz
"anamız ağladı" diyen köylüye "ana-
nı da al git" deme ahlaksızlığını gös-
terdi. Halkı azarladı, yok saydı. İşten
çıkarıldım diyen işçiye "sen 17 ay ça-
lışıp paramı aldım diye bana teşekkür
edeceğine bir de işsizim diyorsun.
Nankörlük ediyorsun" dedi. Halkın ne
ayak takımlığını ne çapulculuğunu bı-
raktı. 

24- Anayasal hak olan basın açık-
laması yapmak isteyen işçilere, öğ-
rencilere, memurlara, devrimcilere,
halka gaz sıkıp copladı. Sakat bırakıp,
öldürdü. 

25- Parasız eğitim, parasız sağlık,
çalışma ve barınma hakkı isteyenle-
ri "terörist" ilan edip hapishanelere
attı. 

26- Mehmet Ağar gibi katillere
göstermelik yargılamalar yaparak on-
ları akladı. 

27- Rüşvet ve yolsuzlukları ay-
yuka çıktı. Ancak iktidarda olma
avantajını kullanarak bunları örtbas
etti. 

28- Deniz Feneri gibi Almanya'da
hakkında karar verilmiş kişileri, do-
landırıcı ve hırsızları burada yargı
eliyle akladı. 

29- Başta Aleviler olmak üzere ken-
dinden olmayan tüm inançlara saldır-
dı. Zorunlu din dersi, "Alevi açılımı"
gibi politikalarla Aleviler’i asimile
etmeye çalıştı. Alevi inançlarına sal-
dırdı. "Cemevi değil cümbüşevi"
gibi söylemlerle Aleviler’in ibadet
yerlerini aşağıladı. Bu da yetmezmiş
gibi doğa katliamına sebep olacak 3.

köprüye 90 bin Alevi’yi katleden Ya-
vuz-Sultan Selim adını verdi. 

30- Halkın, kürtajından, kaç çocuk
doğuracağına, ne içeceğinden ne gi-
yeceğine kadar her şeyine müdahale
ederek faşist yüzünü herkese gösterdi. 

31- Okullarda kıyafet serbestliği
adı altında, küçücük kız çocuklarının
başlarını kapatmanın yolunu açtı. 

32- Meclisteki sandalye sayısını
kullanarak, bir el kaldırıp indirmey-
le halk düşmanı yasalar çıkarttı. 

33- Polis teşkilatına çok geniş
yetkiler vererek, kendi özel güvenlik
teşkilatına dönüştürdü. 

34- Hakim ve savcıları daha faz-
la kendi iktidarına bağımlı hale getirdi.
Başta HSYK olmak üzere, Anayasa
Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay ken-
di kadrolarıyla kurumlaştırıldı. Her
biri AKP'nin politikalarını destekle-
me, uygulama mercii olarak çalıştı. 

35- Özgürlük hakimi adı altında
mahkemeler kurarak, hiçbir hukuki
gerekçe yokken insanları "terörist" de-
yip tutuklattı. 

36- Doktorlar, avukatlar, öğret-
menler, sanatçılar, öğrenciler kısaca
halkın muhalif, AKP'nin politikalarına
karşı mücadele eden tüm kesimleri-
ni tutuklattılar. 

37- Gizli tanıklık adı altında kim
olduğu belli olmayan kişilere tanık-
lık yaptırarak, insanları gerçek dışı id-
dialarla tutuklayıp, cezalar verdiler.

Komplo davalarını olağan hale
getirdiler. 

38- Yargılamaları artık “tele-
konferans” yöntemiyle yaparak,
dosyayı tanıkları gizlediği gibi sa-
nık ve şüphelileri de yargılama
dışına attı. 

Bunlar ilk anda aklımıza ge-
lenler. AKP'nin yapıp ettiklerin-
den sadece bir kaçı. 

Halkımızın Gezi Parkı'nın yağ-
malanıp peşkeş çekilmesine tepkisi sa-
dece "3-5 ağaç" için değildir. Halkın
ayaklanması AKP'nin bugüne kadar
yaptığı yasalar ve uyguladığı politi-
lakarın sonucudur. Bu son saldırı ise
bardağı taşıran son damlaydı. 

Taksim'de başlayan direniş, Tür-
kiye'nin 79 iline yayıldı. Bu direniş-
leri, açığa çıkan öfkeyi, ne AKP'nin
polislerinin azgınca saldırısı, ne gazı
ne copu hiçbir şey engelleyemedi.
Halk kendine ve özgücüne güvendi ve
sokağa taştı. AKP, hakimiyet kurdu-
ğu basın ve TV'lere öyle bir ayar ver-
miş ki, medya bu yaşananları müm-
kün olduğunca görmezden geldi. Ba-
ğımsız, objektif, tarafsız haber yap-
mak bir yana yaşananları görmezden
geldi. Başbakanın icraatın içinden
tutun da, röportajlarına, belediye baş-
kanından hükümetin bilimum bakan
ve milletvekillerine kadar herkesi
saatlerce ekranlarda konuşturdu. 

Ne var ki halkımızın öfkesi daha
da arttı. Halkın öfkesi AKP'yi hedef
aldı. AKP binalarını ateşe verdiler,
Amerikan Konsolosluğu’na yürüdü-
ler. Polisin üzerine yürüyüp araçları-
nı yaktılar. Vali ve kaymakamlığa yü-
rüyüp tahrip ettiler. Mobeseleri kır-
dılar. Sokaklardan polisleri temizle-
yip kendileri meydanın tüm giriş çı-
kışlarını barikatlarla tuttular. 

AKP bu öfke selini durdurama-
yınca "demokrasilerde" halkı "yola
getirme aracı" olan yargıyı devreye
soktu. Bu güne kadar yargıyı, halka
karşı yürüttüğü savaşta bir sopa ola-
rak kullanan AKP bugün halkı fren-
lemek ve halkın tepkilerini yumuşat-
mak için yargıyı devreye soktu. 

İstanbul 6. İdare Mahkemesi Gezi
Parkı, Topçu Kışlası Projesi hakkın-
da yürütmeyi durdurma kararı ver-
mişti. Mahkeme kararında; "davası-

AKP’nin eli PALALI
“Askerleri”nden birisi.
Onlarca polisin gözleri

önünde, önüne gelene saldırdı.
Polisler sırtını “pış pış”layıp

gönderdi. Halktan tepki alınca
“bi zahmet” ifadesine
başvurdular. AKP’nin

mahkemeleri eli palalı bu
faşisti serbest bıraktı.
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nın 31.5.13 tarihinde verdiği dilekçeye istinaden,
davalı idarenin birinci savunması alınıncaya
veya bilgi ve belgeler gösterilip, yürütmenin dur-
durulması hakkında yeni bir karar alınıncaya ka-
dar, yürütmenin durdurulması talebinin KA-
BULÜNE, 31.5 2013 tarihinde oy çokluğu ile ka-
rar verilmiştir" denilmektedir. Bu karar elbette hal-
kın başkaldırısının gücünün ve etkisinin ne kadar
büyük olduğunu göstermektedir. Ancak AKP önce
bu kararı tanımayacağını açıklamış, halkın öfke-
sinin büyüklüğü karşısında geri adım atmak zorunda
kalmıştır. Mahkeme kararını bekleyeceğini açık-
lamıştır. AKP'nin 11 yıllık icratını bilen halk, bu
güne kadarki yalan, demagoji ve sahtekarlıklarına
inanmadığı gibi, bu açıklamanın tepkileri yumu-
şatmak için olduğunu anlamıştır. Bu nedenle ey-
lemler sona ermemiş, değişik biçimlerde devam et-
miştir. 

AKP polisler hakkında da soruşturma açaca-
ğını söylemiştir. Polislere soruşturma açacaklarını
ilan etmeleri ise kocaman bir sahtekarlıktır. Ethem
Sarısülük'ü vuran polis bütün delillere rağmen ser-
best bırakılmışken açılan göstermelik soruşturmalarla
polislerin cezalandırılacağına kimse inandıramaz hal-
kı. Ve sadece bomba atan, hedef gözeterek ateş açan,
işkence yapan polisler ve onların amirleri değil Baş-
bakan'ından İçişleri Bakanlığı’na, Vali ve Emniyet
Müdürü’ne kadar sorumlu olan tüm kişiler suçlu-
durlar. Sorumlu olan herkes hesap vermelidir. Bu he-
sabı AKP hükümeti ve onun yargısı yapamaz. On-
lar gerçekleri gizleme, sorumluları aklama çabası içe-
risindedirler. 

Sonuç olarak; Halkın sorunlarını ancak halkın
örgütlü gücü çözebilir. Ekmek, adalet, özgürlük
mücadelesi içinde birlik olabildiğimizi gördük. Bir-
lik olduğumuzda bu kibirli, halk düşmanı iktida-
ra nasıl boyun eğdirdiğimizi gördük. AKP'nin gücü
halkın gücü karşısında bir hiçtir. AKP yalanlarla,
baskı ve şiddetle yönetiyordu, direnme kararı al-
mış olanlara yalan da, şiddet de işlemez artık. Biz-
den çalınan haklarımız için AKP faşizmine karşı
omuz omuza direneceğiz. Emperyalizmin çıkarı için
çalışan meclis, AKP'nin talimatı ile çalışan yargı,
keyfi karar veren hakimler, yalanı yayan medya,
kendi yağmalayıp betonarmeye çeviren belediye-
ler, hırsızları efendi, işçi ve emekçileri ayaktakımı
sayan bir iktidar istemiyoruz. Siyasi, ekonomik, sos-
yal, demokratik haklarımız için halk anayasası is-
tiyoruz. Halkın çıkarlarının gözetildiği bir anaya-
sa istiyoruz... İşçilerin, memurların iş güvencesi-
nin olduğu, sağlık, eğitim, barınma hakkının ko-
şulsuz ve eşit bir biçimde sağlandığı, ifade, toplantı
ve örgütlenme özgürlüğünün korunduğu, inanç öz-
gürlüğünü tanıyan, doğal ve tarihi miraslarımıza sa-
hip çıkan bir anayasa istiyoruz...

AKP iktidarı 12 yıldır ülkemizde halka karşı zulmün adı olmuş-
tur. Tayyip Erdoğan ise her fırsatta halka olan kinini kusmuş ve
hakaretler etmiştir.

“Ananı da al git...” en ön plana çıkarılan hakaretti. En büyük
hakareti ise Taksim Gezi Parkı’nda direnen halka karşı yaptığı
açıklamada ve daha sonrasında tekrarladığı “Çapulcu” hakareti
oldu.

Türk Dil Kurumuna göre çapulcu, “Başkasının malını yağma-
talan eden kimse, talancı, yağmacı”dır.

Bu açıklamadan da anlaşılacağı gibi “kendisinin olmayana” el
koyma durumu söz konusudur.

Taksim’de ve Türkiye’nin dört bir yanında haftalardır AKP zul-
müne karşı direnenler neden direniyor ve kimler direniyor?

Taksim Gezi Parkı’nda ağaçların sökülmesiyle başlayan çatış-
malar, AKP iktidarının 11 yıldır sürdürdüğü yağma talan düzenine,
baskısına, sömürüsüne, halka reva görülen açlığa yoksulluğa karşı
bir ayaklanmaya dönüşmüş ve halkın her kesiminden insanın bir-
likteliğiyle ayaklanma tüm Türkiye geneline yayılmıştır.

Taksim’de AKP zulmüne karşı direnenler Anadolu kentlerinde
ayaklananlar “çapulcu” değil, halktır!..

Halk; işçiler, işsizler, öğrenciler, memurlar, doktorlar, mühen-
disler, gazeteciler, aydınlar, ulusal değerlerini kaybetmemiş ve
emperyalizm ile onun işbirlikçisi oligarşiye hizmet etmeyen HER-
KESTİR!..

Halk vatanımızın bir parçası olan Gezi Parkı tekellerin çıkarına
sunulmasın diye, kendisinin olana sahip çıkmıştır.

Tayyip Erdoğan ise her şeyi ters yüz etmeye çalışmaktadır.
Gerçek çapulcunun kendisi olduğunu gizlemeye çalışmaktadır.
Gerçek çapulcular, madenlerimizi, derelerimizi, halkımızın emeği-
ni yağmalatan ve bu emperyalist yağmaya ortak olan AKP ve yan-
daşlarıdır.

Halkın olan yer altı, yer üstü zenginliklerimizi emperyalist şir-
ketlerin denetimine sokanlardır. Ülkemizin, halkımızın yarattığı
değerleri “Babalar gibi satarım” diyenlerdir.

Emperyalist şirketler AKP aracılığıyla Anadolu’nun tüm güzel-
liklerini, zenginliklerini yağmaladı.

Vatanımızda ABD’nin, Almanların, İngilizlerin, İtalyanların,
Fransızların… ne işi var?

İşte asıl çapulcular bu vatanın değerlerini emperyalistlere satan
AKP iktidarı ve bir avuç işbirlikçidir.

Halka çapulcu kelimesini yakıştırmak, Tayyip Erdoğan’ın
kendi suçunu örtme çabasıdır.  ÇAPULCU olan vatanı emperya-
listlere satanlardır. Biz Çapulcu Değil Halkız!

Gerçek çapulcuları, yani emperyalistleri ve işbirlikçilerini
vatanımızdan kovana kadar savaşacağız…

Biz halkız ve milyonlarız… Onlar ise bir avuç işbirlikçi haydut
ve çapulcudurlar…

Savaşan
Kelimeler 

ÇAPULCU
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Atilla Sertel
07.07.2013 

“... Son günlerde medyada bir is-
tifa ve işten çıkarma fırtınası yaşandı.
Bu iktidar döneminde işlerinden edi-
len, cezaevinde çürütülen, açlığa ve
işsizliğe mahkum edilen gazetecilerin
sayısı büyük bir hızla artıyor ki biz
dahi takip edemiyoruz. İşten çıkarılan,
cezaevine gönderilen gazeteci arka-
daşlarımızın yalnızca kendileri değil,
aileleri, çocukları da cezalandırılıyor.
Bu iktidar o kadar acımasız ki “Ya
bendensin ya da seni yok ederim”
diyor. Çizgisinde de öyle tutarlı ki
dediğini yapıyor: Ya hücreye tıkıyor
ya da işsiz bırakarak sözünü tutuyor. 

NTV KAN KAYBETTİ: 

Cem Aydın'ı kamuoyu Gezi Parkı
olaylarının ardından tanıdı. Nuri Ço-
lakoğlu ile birlikte Türkiye’de 18 yıl
önce ilk haber kanalının kurulmasında
etkin rol oynayan isimlerin başında
geliyordu. Cem Aydın haberin mut-
fağının baş aşçısıydı. Haber Müdür-
lüğü, Haber Koordinatörlüğü ünvan-
larıyla çalıştı. İstifa ederken de ünvanı
Ceo idi. Durdurmadılar. İki satır ko-
nuştu ama çok şey anlattı: - Son
olaylarda iyi habercilik, doğru ha-
bercilik yapamadık. Bunun sorumlusu
olarak 18 yıldır çalıştığım NTVden
istifa ediyorum. 

Mirgün Cabas... Onu ekrandan
almışlar GQ Dergisi Genel Yayın
Yönetmenliği’ne getirmişlerdi. Cabas,
ekrandan söyleyemediklerini tweetler
atarak dile getirdi. Sonra da istifasını
verdi...

Çiğdem Anad, Star TV’de edi-
törlük yapıyordu. O da istifasını
uzattı. Cem Aydın’ın ardından Doğuş
Yayın Grubu dergilerinden sorumlu
deneyimli isim Genel Müdür Neyyire
Özkan da "Buraya kadar" diyerek
istifasını verdi. NTV Tarih Dergisi
Genel Yayın Yönetmeni Gürsel Gön-
cü istifa etti. Son olarak "Gezi" özel
sayısı hazırlamıştı. Patron dergiyi

kapattı. Göncü de "Elveda" dedi. 

NTV program yapımcısı Dilara
Eldaş, grubun yayın politikasına is-
yanını dile getirerek kurumdan ayrıldı.
ntvmsnbc.com internet sitesinin Kül-
tür-Sanat Editörü Hasan Cömert istifa
etti...

NTV'yi daha önce yaptığım açık-
lama ile kamuoyuna şikayet etmiştim.
İçeriği tartışılan, öğretisi olmayan,
birbirinin tekrarı bir yarışma programı
için trilyonlar akıtarak ekranı bağla-
yanlar NTV'nin İzmir Bürosu'nu ka-
patarak gazetecileri ve kurumdan ek-
mek yiyen şoförü atarak tasarruf et-
mişlerdi. Türkiye'nin üçüncü büyük
kentinde bürosu olmayan bir haber
kanalı. Büro kapatıldığında NTV yö-
netimi için söylemiştim, yineleyelim:
- Habercilikten ziyade tasarrufa
önem veriyorlar. Bütün parayı
Acun'a kaptırmışlar. 

AKŞAMDI GECE OLDU 

Bu iktidar döneminde artık alıştık.
TMSF gelir el koyar, kurumun başına
kendine en iyi hizmet edecek birini
yüksek bir maaşla getirir. Kurumda
tasfiye başlar. Etliye sütlüye dahi
karışmayanları bile tasfiye ederler.
Bu arada kurumun devredileceği,
krediyle, sudan ucuz verebilecekleri
bir patron aranır. Bulununcaya kadar
da devlet imkanları ile propoganda
tam gaz yürür. Akşam gazetesinde
de öyle oldu. 

İsmail Küçükkaya ilk gün görev-
den alındı... Yerine bir dönem AKP
Milletvekilliği de yapan Mehmet
Ocaktan getirildi. Ocaktan Akşam'ı
ilk günden geceye çevirdi. İktidarın
istediği manşetleri atarken, öte yandan
işten atmaları gerçekleştirdi. Semra
Kardeşoğlu kalsaydı kovulacaktı.
Yazı İşleri Müdürlüğü'nden istifasını
verirken, "Beni kovamazsınız o keyfi
size yaşatmam. Ben gidiyorum"
dedi. Ardından Gürkan Hacir, Tuğçe
Tatari, Sevim Gözay, Hüsnü Mahalli,
Nihal Kemaloğlu. Deniz Ülke An-
boğan TMSF el koyduğu gibi istifa-
sını veren yazarlardı...

Tuğçe Tatari Gezi olayları süre-
since gençlerin safında yürekten yer
aldı. Yazdı. Tweetler attı. Sonunda

kovuldu. Veda yazısı bile sansür-
lendi.

SHOW TV BOŞALDI: 

Show TVde önce TMSF'ye, ar-
dından Ciner Grubu’na devredilince
yaprak dökümü başladı. Önce ünlü
haber spikeri Ali Kırca, onunla bir-
likte TV Haber Dairesi Başkanı
Tuba Atay, Haber Koordinatörü
Ayhan Bölükbaşı, Haber Müdürü
Ozan Pezek, Yurt Haberler Mü-
dürü Nadiz Akyüz, Kamera Şefi
Ediz Alıç, Mesut Yengeç, Haydaran
Çelik, Ankara Büro Temsilcisi Fun-
da Tuna Görey, Parlamento Mu-
habiri Özgür Akbaş ve Kamera-
man Bülent Kördemirci zorunlu
izne çıkarıldılar. Bu isimlerin hiçbi-
rinin geriye dönüşü beklenmiyor... 

SAYMAKLA BİTMEYECEK

Kanaltürk Sabah Haberleri So-
rumlu Editörü Serkut Bozkurt'un
işine son verildi. Gerekçesi sade ve
basitti. Gezi Parkı eylemleri sırasında
kullandığı dil beğenilmemişti.

Milliyet gazetesi Ekonomi Ser-
visi'nde beş yıldır ekler koordina-
törlüğünün yanı sıra editörlük ve ha-
ber çalışmaları yapan Necla Ç. Unut-
maz ile gazetenin yolları ayrıldı. 19
yaşında bu gazeteye adımını atan ve
son görevi olan Magazin Müdürlü-
ğü'nden istifa eden Birsen Altındağ
derin bir nefes aldı. 

Habertürk gazetesi’de röportaj
yazan Kutlu Esendemir gazeteden
ayrıldı. 

TMSF'nin el koyduğu SKY Türk
TVde ekonomi gazetecisi Murat Sa-
buncu görevden ayrılırken Hilmi Ha-
caloğlu'nun programına son verildi. 

Kanal 24 spikeri ve moderatörü
Remziye Demirkol istifa etti. Yeni
Şafak gazetesi yazarlarından Kürşat
Bumin'in yazıları sonlandırıldı.  (...)

Doğru duranların, haberi eğip
bükmeden verenlerin, namuslu ga-
zetecilerin ezilmeyeceği, dışlanma-
yacağı, cezalandırılmayacağı günlerin,
yolların özlemiyle, 

Sevgiyle, Saygıyla...”
www.gazetea24.com/yerel-basin-haber

Basından
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Yaklaşık 1.5 aydır Taksim Gezi Parkı’yla başlayan,
bütün ülkeye yayılan halk ayaklanması sürerken, tel-
evizyonlarda, gazetelerde büyük bir baskı ve sansür
devam ediyor. Ayaklanmanın ardından birçok gazeteci
işten kovuldu.  

Basından köşesinde, son haftalarda atılan gazetecilerle
ilgili “www.gazetea24.com/yerel-basin-haber” de yazan
Atilla Sertel’in yazısı var. 

Atılan gazetecilerin hepsi AKP'yi eleştirdiği için
atıldı. Başından beri burjuva basından atılan gazetecilerin
haddi hesabı yok.  

AKP iktidara geldiği günden itibaren televizyonları,
gazeteleri baskı altına aldı. Medya holdinglerinin sahiplerini
tehdit ederek, AKP karşıtı tek kelime yazılmasına izin
vermedi. Biraz sesini çıkaran olursa, hemen işten attırdı.
Tayyip Erdoğan, bizzat spiker ismi vererek, yazar ismi
vererek tehdit etti. CNN Türk muhabiri Cüneyt Özdemir
tehditlerden korktuğu için soluğu İngiltere'de aldı. Uzun
süre haberleri oradan sundu. 

Oktay Ekşi onlarca yıldır Başyazarlık yaptığı Hürriyet
gazetesinden kovuldu.  Askeri cunta döneminde "Bunlar
analarını satar" dediği için, anında kapı önüne konuldu.
İkinci gün hemen lafını geri aldı, savunamadı söyledik-
lerini. Bütün yalvarmaları, yakarmaları bir işe yaramadı.
Bunlar burjuvazinin gözde yazarları, spikerleri... Ama
AKP faşizmi ya beni desteklersiniz, ya da sizi yok
ederim diyor... Fakat onca işten atılmalara rağmen, hatta
onur kırıcı bir şekilde kapı önüne koyulmalarına rağmen
içlerinden tek bir tanesi bile bu onursuzluğa karşı diren-
medi. Onursuzca işten atılmaları protesto edip direnişte
bulunamadı. 

Başbakan Erdoğan bir konuşmasında açıkça tehdit
ediyor ve şöyle diyor: "Televizyon kanallarına, onların
avukatlarını, onların meddahlarını çıkartan medyaya
karşı tavrım vardır ve bundan sonra da olacaktır. Bunu
da söylüyorum. Herkes net olacak!" Başbakan, ya beni
desteklersiniz ya da yaşama şansı bırakmam diyerek,
bütün muhalif sesleri susturdu. Devrimciler dışında sesini
çıkaran kalmadı. Anlı şanlı bunca gazeteci işten çıkarılıyor,
kovuluyor, onur kırıcı şekilde kapı önüne konuyor... Tek
bir tanesi direnmedi. Hayır beni atamazsın demediler.
Holdinglerin önüne oturup direnmediler.  

AKP’nin önüne gidip eylem yapmadılar. Bizi neden
işten attırıyorsun demediler. ODA TV davasından tutuk-
lanan bazı gazeteciler için eylemler yapıldı ancak “kovma”
nedeniyle tek bir eylem yapılmadı. Hele patronlarına
karşı çıkan hiç olmadı. İşten “e-posta” ile atılırken bile
patronları hakkında tek bir söz söylemediler. Bir çok
yazar her şeye rağmen patronuna teşekkür etti...  

Burjuva basında Derya Sazak, sözde demokrat bir

yazar olarak bilinir. Şimdi
Milliyet gazetesinin Genel
Yayın Yönetmenliğini ya-
pıyor... Üç gazetecinin işten
atılmasını nöbet devri ola-
rak değerlendirmiş, yaz-
dıklarına bakalım; “De-
ğerli arkadaşlarım, gaze-
temizin yeniden yapılan-
dırılması çerçevesinde, Ek
Yayınlar Yönetmeni Deniz
Alphan'ın yerine Aslı Çakır,
Spor Servisi Müdürü Cem
Şengül'ün yerine Tayfun
Bayındır, Cadde Yayın Yö-
netmeni Ufuk Kaan Altın'ın
yerine Menderes Özel atan-
mıştır. Uzun yıllar birlikte
çalıştığımız Alphan, Şengül
ve Altın'a Milliyet'e emek
ve katkılarından ötürü te-
şekkür eder, nöbeti onlar-
dan devir alan arkadaşla-
rımıza başarılar...” 

Her fırsatta, demokra-
siden, demokratlıktan bah-
seden Derya Sazak neyin
karşılığı bu haberi yapmış-
tır. Neden bu işten atmalara
karşı çıkmıyor? Neymiş
yeniden yapılandırma?
Meslektaşlarına sahip çık-
ması gerekirken, oturduğu
koltuğu kaybetme korkusu,
aldığı tatlı maaşı bir süre
daha alabilmek için, sesini
çıkarmıyor. işten kovul-
maları basit bir görev de-
ğişimi olarak anlatıyor.  

Derya Sazak, kendi köşesinde halka akıl verir... İnsana
sormazlar mı: “Sen kendi arkardaşını sahiplenmedin,
sırtını döndün, ne hakla akıl veriyorsun?” Şimdi yan
masada oturan arkadaşın, yarın işten atılma korkusuyla
yaşarken, sana nasıl güvenecek, hangi yüzle biribirinize
bakacaksınız?  

Doğuş Yayın Grubu bünyesinde çıkarılan NTV Tarih
dergisi, Gezi Parkı eylemlerini konu alan Temmuz sayısı
nedeniyle çıkan krizin ardından yönetim tarafından ka-
patıldı. Temmuz sayısı yayınlanmadı, dergi kapatıldı.
Derginin genel yayın yönetmeni Gürsel Göncü istifa etti

Holding Medyasında Çalışan ve İşten Atılan
Gazeteciler ve Yazarlar,

Meslek Onurunuza Sahip Çıkın, Direnin!
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ancak, kapatma kararı verenler hakkında iyi niyetini ko-
ruduğunu söyledi: “Tarih bunu da yazacak. Biz yaptığımız
işle, basılmayan bu sayıyla yazılacağız. Ama kapatma
kararını alanlar çok iyi anılmayacaklar ne yazık ki.
Ama onlar için de iyi niyetimi korumaya devam ediyorum.
Umarım bundan sonra çok daha iyi işler yaparak tarih
karşısında kendilerini affettirirler, bugünleri unuttururlar.”  

NTV, yönetiminden hala iyi niyet arıyor... Neyi af-
fettirecekler Gürsel Göncü... Sokaklarda insan avına
çıkan AKP polisi azgınca saldırıyor, insanlar katlediliyor,
sakat bırakılıyor ve tek bir haber yayınlamadı NTV. Öf-
kelenen halk NTV'nin kapısına dayandı, binlerce kişi
kapısının önünde protesto etti. Halkın zorlamasıyla birkaç
haber yaptılar... Siz hala iyi niyet bekliyorsunuz. Gezi
Parkı eylemlerinden sonra NTV'den Cem Aydın ve
Neyyire Özkan da istifa etmişti. Patronların tavrı çok
net, AKP'nin tavrı çok net... Ama siz hala iyi niyet bek-
liyorsunuz...  

Nisan ayında işten çıkarılan Amberin Zaman: “İşten
çıkarılmam sürpriz değil. Türkiye’deki mevcut durum
ortada” dedi. Zaman, “aile geçindiren, çocuk sahibi
meslektaşlarına” sabır diledi. 

Yeni Şafak’tan kovulan Kürşat Bumin'in yazdıklarına
bakalım; “Her ne ise de, 16 yıldır sırasında (Alper
Görmüş ile hazırladığımız “Kronik Medya” sayfasını
da sayacak olursak) haftada 10 yazı ile yer aldığım Yeni
Şafak'tan (hem de bir “İnsan Kaynakları Şefi”nin tele-
fonuyla!) ihraç edilmiş bulunuyorum. Aşağıdaki yazının
sonunda da söylediğim gibi, Yeni Şafak gibi bir zamanların
muteber bir gazetesinin bu hallere düşmüş olması, az
emeğim geçmediği için beni gerçekten üzüyor. Yolları
açık olsun diyelim mi, demeyelim mi siz karar verin…
Ancak tuttukları yolun iyi bir yol olmadığını (ben de)
hatırlatırım.” 

Akşam gazetesinden atılan Hüsnü Mahalli; “Mehmet
Ocaktan'ın arayıp bildirmesi gerekirdi, telefonu kaldırıp
‘Ya Hüsnü Kusura bakma biliyorsun durumu’ diyebilirdi,
insani bir mesele bu ancak bu arkadaşlar bu özelliklerini
kaybettiler, bu konuda tek üzüldüğüm şey bu diyebilirim.”
Hüsnü Mahalli “Dördüncü defa İslamcılar tarafından
atıldım” dedi.  “Otosansürle, kor-
kuyla yazacaksan gazeteci değilsin,
başka bir şeysin, diğer gazetelerde
onlardan bolca var televizyonlarda
da öyle. Biz onlardan değiliz. Olmam
da. Bedeli ne olursa olsun. Bedel
ödemeye hazırız. Mücadele başka
türlü olmaz, doğruları söylüyoruz.
Biz bu coğrafyayı seviyoruz, biz sa-
vunmayacağız da kim savunacak?
Gerekçe bu.”  

Hüsnü Mahalli, Amberin Zaman,
Kürşat Bumin... ve diğerleri... İşten
atılmalarına karşı verdikleri cevaplara
bakalım. Bütün ülke ayaklanmış,
hepsinin köşelerinde akıl verdiği

halk isyan etmiş ve ayaklanmayı sürdürüyor. Kürşat
Bumin 16 yıllık gazetisinden kovulmuş, "tuttukları yol
yol değil" demekle yetinmiş... Tuttukları yol, yol değilse,
atılıncaya kadar neden bekledin? 

Amberin Zaman, çocuklu meslektaşlara “sabır” di-
lemiş...  

Hüsnü Mahalli ise, “Bedel ödemeye hazırım” demiş.
Ancak 4 defa İslamcılar tarafından işten kovulmasına
rağmen yazdığı bir yazıdan başka bir şey görmedik.
Nasıl direneceksin? 4 İslamcı işten kovuldun, 5. İslamcı
gazete bulup, yazmayı mı bekleyeceksin. Patronlardan
iş mi dileneceksin? Her fırsatta, köşelerinizde halka akıl
veriyorsunuz... Ama onursuzca işten kovulmanıza karşı
birkaç kelime ettikten sonra ne yaptınız? Ne yapacaksınız,
neden direnmiyorsunuz? 
İşçiler işten atılınca direniyor, siz niye direnmiyorsunuz.

Hiç mi meslek onurunuz yok sizin? İşten atan gazetenin
önünde oturamaz mısınız? 

Yapmazlar? Patronları kızdıracak bir şey yapmaktan
çekiniyorlar. Yukarıda yazdıklarını gördük, çok çok si-
temler var. Çünkü yarın, ortam biraz sakinleşince aynı
patronların kapılarına gidip iş isteyecekler, patronların
kölesi olmuş durumdalar. Şimdiye kadar işten çıkarılanlar
için tek bir şey yapmadılar. Çünkü kendilerine sıra
gelene kadar ne kadar daha çalışırsam kardır diye bak-
mışlardır yaptıkları işe. Aldıkları paralar çok tatlıdır.
Dolarlarla çalışırlar. Bir burjuva basında köşe yazarlığı
yaptıkları sürece aldıkları parayla kendilerini halkın
dışında ayrıcalıklı görüyorlar. Mesleki olarak her türlü
aşağılamayı, hakareti yaşamalarına rağmen ayrıcalıklı
konumlarını kaybetmek istemiyorlar...  
Şimdiye kadar ülkemizde kimsenin görmediği bir

halk ayaklanması yaşanıyor. 14 yaşında direnen, komada
yatan Berkin Elvan'dan güç alın, dün başından vurulan
16 yaşındaki Mustafa Ali'nin yüreğinden güç alın....
Silkinin kendinize gelin, meslek onurunuza sahip çıkın.
AKP’nin, patronları iki dudağı arasında olmasın çalışma
hakkınız. Emeğinize, meslek onurunuza sahip çıkın. Di-
renin...

Trakya Halk Komitesi 7 Temmuz
günü gerçekleştirdiği eylem ile 1 aylık
çadır direnişine başladı.

Çorlu Deri Organize Sanayi
Bölgesi sınırlarında yer alan Çorlu
Deresi kenarında E5 yolu yanında
yapılan eylemde, “Halkız Haklıyız
Kazanacağız”, “Ergene Temizlen-
sin, Fabrikalara Arıtma Takılsın”,
“Bağımsız Türkiye Tertemiz Er-
gene İstiyoruz” sloganları atıldı.
Eyleme 20 kişi katıldı.

Halk Komitesi; “Bu direnişle

amacımız 1 ay boyunca Ergene’yi
kirleten fabrikaları ve AKP iktidarını
teşhir etmek” diyerek Trakya halkını
desteğe çağırdı.

Ergene Temizlensin! Fabrikalara Arıtma Takılsın!



İşçi sınıfının ekonomik-demokratik tüm sorunlarının
temeli örgütsüzlüktür. Bugün de 12 Eylül faşist cunta-
sının başlatmış olduğu örgütsüzleştirme politikaları çok
çeşitli yöntemlerle sürdürülüyor.

Militan işçi örgütlenmeleri yaratmak, insanlık dışı ça-
lışma koşullarını, yaşam koşullarını değiştirmek işçi sı-
nıfının kendi kararlarını alıp, insiyatiflerini geliştirmek,
iradelerini ortaya koyabilmeleri için zorunluluktur.

Burada en önemli görev Devrimci İşçi Hareketi’ne
düşmektedir.
İşçi sınıfına yapılan saldırılara ve bu saldırılar karşı-

sında biriken tepkilere ancak devrimci bir sınıf mücade-
lesiyle cevap verilebilir. 

Bugün ülkemizde düzen sendikacılığı, her türlü dire-
nişi, militanlığı reddeden bir anlayışın temsilcisi duru-
mundadır. 

Düzen sendikacılığının direniş örgütleme anlayışı yok-
tur. Bu nedenle işçilerin hak alma mücadelesinde düzen
sendikacılığı da militan işçi mücadelesi önündeki engel-
lerden biridir.

Bu sendika anlayışını mahkum edip onları sendika yö-
netimlerinden uzaklaştırmanın yolu, işçilerin birliğinden
geçiyor.  
İşçilerin birliği mücadele içinde direnerek ve dev-

rimcilerin önderliğinde örgütlenerek sağlanabilir. 
İşçiler emekten yana, işçiden yana, direnişten yana bir

sendikal örgütlenmeyi ancak devrimci bir bakış açısıyla
başarabilirler.

Ülkemizin dört bir yanında işçi direnişleri sürüyor. İş-
ten atılan işçiler direnişi seçiyor.
Kimi sendikalı olduğu için iş-
ten atılmış, kimi örgütlü olma
mücadelesi veriyor. Kimi hak-
sızlıklara uğramış, iş kazaları
yaşamış, üçretlerini alamamış...
hakları için direniyor.

Faşizmle yönetilen ülke-
mizde, en ufak bir hak talebi-
ne tahammülü olmayan AKP
iktidarı, işçilere kıyasıya sal-
dırıyor. İşçi sınıfının örgütlen-
mesi ve hak alma bilincine sa-
hip olması işbirlikçi iktidar için
bir kabustur.

Sendikalı olunmasına ve bu
hakkın kullanılmasına taham-
mül edemezler. 

Büroktatik engellerle, saldırı
yasalarıyla, polis terörüyle önü
kesilmeye çalışılır. Sendika-
laşmada ısrar, militan işçi mü-

cadelesinin birinci adımıdır.
Tabiki sendikalaşmada ısrar etmek, sendikal mevzileri

devrimcileştirme hedefinden uzak tutulamaz.  
Diğer bir adım ise örgütlenmedir. Sendikal mücadeleye

hapsolmadan sendika dışında kurumlaşmanın, örgütlen-
menin yollarını bulmak ve geliştirmektir. Bu örgütsüz-
leştirme saldırılarına verilen en güçlü cevap olacaktır. Dev-
rimci işçiler sendikaların olmadığı yerlerde, örgütlenmeler
yapmalıdırlar.  Çözümler üretmek, yöntemler bulmak, ör-
gütlenmek zorundadır. 
İşbirlikçi bürokrat düzen sendikacıları örgütlenme yap-

mazlar. Çünkü düzen sendikacısı burjuvazi ve burjuva ideo-
lojisinden etkilenmelere karşı bir mücadele vermez. Uz-
laşmacıdır. Grevler, direnişler yoktur düzen sendikacısı
için... 
İşçinin sorunlarına karşı duyarsızdır, patron yanlısıdır.

Sendikacıların tüm bu yanlarına karşı direnmek, devrimci
içşi mücadelesi için öncelikli olan görevlerdendir. 

Patronların sendikacılığını sınıf mücadelesi içinde meş-
rulaştırmaya çalışmak, işçi sınıfına, Devrimci İşçi Hare-
keti’nin yarattığı değerlere ihanettir. 

Devrimci İşçi Hareketi ihanetler ve patron sendikacı-
lığına karşı uzlaşmaz olmalıdır. Devrimci sendikacı, dü-
zen sendikacılığının  karşısında devrimci ideolojisiyle ve
militan mücadelesiyle çıkmalıdır.

Direniş, grev, sınıflar mücadelesinde bir mevzidir. İş-
çiler için birer okuldur. Yaşamın bütününü bir okula çe-
virmeliyiz. Düzenle ve onun ideolojisiyle çatışma içinde
olmak ve asla uzlaşmamaktır.

Örgütlenme faaliyetinde, eğitim
önemli bir yere sahiptir.  İdeolojisi-
nin haklılığını bilmeyen bir işçi çı-
karlarının nereden geçtiğini bile-
mez.
İşçi sınıfı öncelikli olarak ideo-

lojisini öğrenmelidir. Hak alma mü-
cadelesinde meşruluğun önemiyle,
bilgisiyle donanmak;  bilgiyi kavra-
mak; militan işçi mücadelesinin har-
cını en sağlam haliyle karmak de-
mektir. Ve mücadelenin dışında bir
siyasi eğitim söz konusu değildir.

Eğitim pratikten bağımsız düşünüle-
mez.  Eğitim çalışmaları sürece, ih-
tiyaçlara, tek tek işçilerin durumlarına
göre şekillenmelidir.

Biliriz ki devrimci sendikacılığın
olduğu yerlerde işçiler kararlar alır-
lar, güçlerine güvenirler ve direnişler
örgütlerler. Keyiflerine göre işçi çı-
karamaz patronlar... Devrimci sen-

YARATILAN HER DİRENİŞİN, 
KAZANILAN HER ZAFERİN ARDINDA

MİLİTAN MÜCADELE VARDIR!

Devrimci İşçi
Hareketi

4 Aylık Maaşları ve
Kıdem Tazminatları Gasp Edilen

Kazova Trikotaj İşçilerinin
Fabrika İşgali ve Açlık Grevi Direnişi

Sürüyor!

İŞÇİ KARDEŞLER!
KAZOVA İŞÇİLERİNİN DİRENİŞİ

TÜM İŞÇİLERİN DİRENŞİDİR!
KAZOVA DİRENİŞİNİN ZAFERİ TÜM
İŞÇİLERİN ZAFERİ OLACAKTIR!
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İstanbul Sarıyer’de taşeron şirket ÇA-
TAK firmasında çalışan işçilerden 20
kişi bir araya gelerek 28 Haziran günü be-
lediyeye gittiler. Amaçları Belediye Baş-
kanı Şükrü Genç ile görüşmekti. Ama be-
lediye başkanı Almanya’da bulunduğun-
dan başkan yardımcılarından Sevgi Ata-
lay ile görüştüler. Başkan yardımcısına so-
runlarını anlatan işçiler, sorunlarının çö-
zülmesini istediler. Başkan yardımcısın-
dan maaşlarının her ayın en geç 5’inde
banka hesabına yatırıldığını öğrenen işçiler
böylece kendi maaşlarının işveren taşeron
tarafından bankada değerlendirildiğini
öğrendiler. Görüşmede işveren taşero-

nun maaşları bankada yaklaşık 70 – 75
gün tutarak işçilere ödediği ayrıca bele-
diyeden işçiler için yol, yemek, giyecek
parası da aldığı halde bu ödemeleri de iş-
çilere aktarmayıp kendi servetine ekle-
diği anlaşıldı.
İşçiler aralarından Hakkı Karabulut’u

temsilci seçerek görüşmeden ayrıldılar.
Belediye Başkan yardımcısı Sevgi Atalay,
işçiler, taşeron firma ve belediye yöneti-
miyle birlikte bir toplantı yapılarak so-
runların tartışılacağını ve çözüleceğini
açıkladı. İşçiler haklarının takipçisi ola-
caklarını belirterek belediyeden ayrıldılar.

dikal anlayış işçiyi birçok konuda eğitip onlara önderlik
eder...

Militan bir işçi örgütlenmesi için devrimci işçiler iş yer-
lerinde hergün, her fırsatta çalışmalıdırlar. 

Direnişler örgütlenmeli, eğitim faaliyetleri kesintisiz
sürmelidir. 

Liman-İş sendikasının bu konudaki tecrübeleri ve pra-
tiği örnektir. 200 kişilik bir eğitim grubu oluşturulmuş, ve-
rilen eğitim, teoriyi pratikle bütünleştirmiş ve sonuç
alınmıştır.

Sınıf bilincini öne çıkararak, kitleleri mücadeleye se-
ferber ederek, direnmeye çağıran, gücünü gösteren, meş-
ru mücadele çizgisinde olunmalı ve bu çizgide ısrar edil-
melidir. İşçi sınıfına karşı yapılan tüm saldırılara karşı ör-
gütlü-militanca bir tavır sergilenmelidir.

Gerek sendikalarda, gerek sendikaların dışında ör-
gütlenmenin temelini kitle çalışması oluşturur.
İşçilerin kendi kararlarını kendilerinin aldığı, irade ve

insiyatiflerini cüretle, kararlılıkla ortaya koyabildikleri di-
renişler örgütleme ve yaratma zorunluluğu vardır.

Sendikalardaki gerici, işbirlikçi, bürokratik yapı-
ların işçi direnişlerine ve kararlarına müdahalelerini
engelleyebilecek örgütlenmeler, meclis ve cephe ör-
gütlenmeleridir. 

Bu örgütlenmeler, sendikaların niteliğine göre, sendi-
kaların alternatifi  olabilir de olmayabilir de. Fakat sen-
dikalar-meclisler birbirini tamamlayan örgütlenmeler ha-
line getirilmelidir. Oligarşinin devrimci mücadeleyi tec-
rit etmeye çalıştığı günümüz koşullarında sendikaların yö-
netiminde olmak işçi mücadelesi için son derece önem-
lidir.

Direnmek Örgütlü Olmaktır
Biliyoruz ki nerede bir zafer varsa, örgütlülük, mili-

tan bir mücadele vardır. Israr ve süreklilik, yapılan bir ör-
gütlenme çalışmasıyla gelişecek olan duyarlılık, pratik-
le bütünleşmelidir. İşçilerin sorunlarının çözümlerinde ya-

ratıcı olmak pratik ve sonuç alıcı olmak büyük bir güç-
tür. Bunu Türkan Albayrak’ın kararlı mücadelesinden bi-
liyoruz. Fakat işçi mücadelesi tarihine baktığımızda  gö-
receğiz ki birçok direniş geleceğimize ışık tutmaktadır.

Direnmek bedelleri göze almaktır. Bedelleri göze al-
madan emeğimizi ve onurumuzu savunamayız. 

Unutulmaması gereken bir başka gerçek; talepler uğ-
runa verdiğimiz mücadenin politik mücadeleyle bağlan-
ması gerektiğidir. 

Bu iktidar mücadelesidir. İşçi mücadelesi de bunun
bir parçasıdır. Bu gerçek gözardı edilemez. Edilirse sonuç
uzlaşmadır.

Bunun için politik mücadeleyi işçilerin gündemin-
den ayırmamak gereklidir.
İdeolojik mücadele verilmeden olumsuzlukları aşmak

mümkün değildir. Bunun için sabırlı, kararlı bir çalışma
olmadan, işçilerden militan bir mücadele beklenemez. 
İşçi sınıfı içinde yürüttüğümüz çalışma devrimci-mi-

litan bir çizgiye oturtulmalıdır. Aksi oligarşi ve emper-
yalizmin saldırılarına cevap olamamaktır. 
İşçi mücadelesi içinde, yerinde ve zamanında tavır al-

mak, bu konudaki programda ısrar etmek, sonuç alıcı tarz-
da çalışmak, mücadelemizi güçlendirecektir.

Sonuç almak için mücadele etmek irade ve kararlılıkla
hareket etmektir. Yerinde ve zamanında harekete geçmektir.

Her adımımız kurallı, programlı olmalıdır. Militan mü-
cadelenin hedefi işçi sınıfını iddia ve hedef sahibi yap-
maktır.

Militan mücadele ısrar ve kararlılıktan geçer. İşçiyi-
emekçiyi örgütsüzlüğe dahil etmek demektir. Dayanışmayı
örgütlemek; ideolojik olarak tutarlılık ve asla uzlaşma-
mak demektir. Düşünceleri için, idealleri için karşısına çı-
kan tüm engellere karşı savaşmak demektir. Her adımı-
mızı, emekçilerin çıkarları doğrultusunda programlama-
lı ve Devrimci İşçi Hareketi’ni militan mücadele tarzıy-
la güçlendirmeliyiz. 

Sarıyer Belediyesi Taşeron İşçileri
Maaşlarını Alamadığı İçin

Oturma Eylemi Yaptı
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Kazova Tekstil işçileri direnmeye
devam ediyor.  İşçiler tam 3 aydır So-
muncu Ailesinin çaldıkları haklarını
istiyorlar. Son olarak Umut Somun-
cu işçileri polise ihbar etmişti. Bu ih-
bardan sonra polisler fabrikadan bir
şey alınmasın diye geceli gündüzlü
nöbet tutuyorlar. Patron yalakası po-
lisler işçilere tüm zorlukları çıkart-
maktan kaçınmıyor.

İşçiler ise polisin bu tavrından do-
layı 1 Haziran günü bir eylem yapa-
rak açlık grevinde olduklarını açık-
ladılar. Eylemede “Haklarımızı Ala-
na Kadar” açlık grevindeyiz pankar-
tı açılırken burada bir açıklama okun-
du. Fabrikayı işgal eden işçilerden Bü-
lent Ülgen yaptığı açıklamada, “Biz-
ler 65 gündür eylemdeyiz yasal ola-
rak bütün hukuksal yolları denedik.
Patron denilen Umut Somuncu sürekli
kaçtı. Daha sonra polisin arkasına sak-
lanarak polisi hareket ettirdiler ve şu
an polis bizim fabrikaya bir şey yap-
mamamız için, Umut Somuncu için
burada bekliyor” dedi ve açıklamasını
sonlandırdı. Eyleme daha sonra Grup
Yorum şarkılarıyla halaylarla devam
eden işçiler ‘Yaşasın Kazova Direni-
şimiz’, ‘Umut Somuncudan Hakları-
mızı Alacağız’ sloganlarıyla eylem
sonlandırıldı.

Taşeronu Cehenneme
Gömeceğiz

Devrimci İşçi Hareketi, başlattığı
''Taşeronu Cehenneme Gömeceğiz''
kampanyası kapsamında Şişli Bo-
monti'de afişleme yaptı. 7 Temmuz
günü saat 17.00 ile 19.00 saatleri ara-
sında özellikle tekstil fabrikalarının
yoğun olduğu bölgede ve eski Tekel
Fabrikası çevresindeki inşaat alanla-
rında 400 afiş yapıldı. 

Devrimci İşçi
Hareketi’nden Yazılama 

Devrimci İşçi Hareketi "TAŞE-
RONLAŞMA DÜZENİNİ CEHEN-
NEME GÖMECEĞİZ" kam-
panyası çerçevesinde Okmey-
danı sokaklarında duvar yazı-
lamaları yaptı.

Ankara'da
Devrimci
Memurlardan
6 Kişi Tahliye Edildi!

Ankara Adliyesi’nde 19 Şu-
bat günü polis baskınlarıyla
gözaltına alınan Kamu Emek-
çileri Cephesi üyelerinin 4
Temmuz günü görülen ara de-
ğerlendirme mahkemesinde,
tutuklu bulunan 6 kamu emek-
çisi tahliye edildi.

Tahliye edilen kamu emek-
çileri, 19 Şubat'ta yaşanan göz-
altı ve ev baskınlarında önce
serbest bırakılmış, daha sonra
emniyetin itirazı üzerine mah-

keme tarafından tutuklanmışlardı.

Keyfi ve adaletsiz tutukluluk hal-
leri 4 Temmuz’da sona erdi.

Tahliye edilen memurların isimleri
şöyle: Hikmet Bünyamin KENEŞ, Sa-
tılmış GÖKOĞLU, Emre KESİK-
HALI, Mustafa ANIL, Seher TOK-
SOY ve Serpil TOKSOY

POLİS BASKINLARI, İŞKEN-
CELER, TUTUKLAMALAR VE
YARGILAMALARLA DEVRİMCİ
KAMU EMEKÇİLERİ YILDIRI-
LAMAZ.

AKP FAŞİZMİNE KARŞI MÜ-
CADELE ETMEK EN MEŞRU
HAKKIMIZDIR

DEVRİMCİ İŞÇİ HAREKETİ:

AKP’nin Talancı Patronları ve Yalaka Polisi İşçilere Karşı!

TMMOB’nin Tasfiyesine
ve Yetkilerinin Gasp

Edilmesine İzin
Vermeyeceğiz!

AKP Hükümeti pervasız saldırılarına de-
vam ediyor.  12 Eylül cuntasının bile kapat-
mayı başaramadığı TMMOB’yi gece yarısı
torba yasada yaptığı değişiklik ile
TMMOB’nin tüm yetkilerini Çevre ve Şe-
hircilik Bakanlığına vererek, gasp etmiştir.

Bizler Devrimci Mücadelede Mühendis
Mimarlar olarak biliyoruz ki bugün
TMMOB’ye yapılan saldırı mesleğimize, bi-
lime ve halka yapılan saldırıdır. Bu saldırıya
karşı durmak için tüm mühendis ve mimar
meslektaşlarımız başta olmak üzere tüm hal-
kımızı, demokratik meslek örgütümüz olan
TMMOB’yi sahiplenmeye çağırıyoruz.
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Ergene Temizlensin!
Fabrikalara Arıtma Takılsın!
Ergene Nehri bölgemizin yaşam kaynağıdır. 283 km

uzunluğundaki Ergene Nehri yıllar öncesi tertemiz akar-
ken bugün sanayi atıklarıyla zehir akıyor.

Çorlu, Çerkezköy, Lüleburgaz ve Saray ilçeleri civa-
rındaki yaklaşık 2000 fabrika arıtma kullanmadan atık su-
larını nehre bırakıyor.

Ergene Trakya Halkınındır Tekellerin Değil!
Köylerimizden geçerek, topraklarımızı sulayan, hay-

vanlarımızı besleyen Ergene Nehri'ni hastalık kaynağına
dönüştüren büyük fabrikalardır. Bu sorun sadece Trakya
bölgesinin değil tüm ülkenin sorunudur çünkü burada üre-
tilen pirinç, şeker pancarı, ayçiçek yağı tüm ülkeye ya-
yılmaktadır. Fabrikaların kimyasal atıklarıyla kirletilen neh-
rimiz, kanser saçan bir hastalık kaynağına dönüştürülm-
üştür.

Ergene’yi Kirleten Şirketler Sağlığımıza Düşman!
Ergene Havzası’nda özellikle Çorlu’da kanser hasta-

lığı %100'e varan oranlarda artmıştır.
Ergene’yi kirleten Rodi, Mavi, Collins, başta olmak üze-

re deri ve diğer sanayi fabrikalarının atıklarıdır, kimyasal
atıklar arıtılmadan nehre akıtılıyor.

Ergene evimiz, aşımız, geleceğimiz, kirletenlerden he-
sap soracağız!

Dünyada her yıl 2 ila 3 milyon arasında çocuk içme
suyu kirliliğinden ölüyor.

Ergene Nehri’nin pis suları aşımıza suyumuza karışarak
bizi zehirliyor. Arıtılmadan nehre dökülen atık sular
nehri kirletiyor, bu fabrikalara hemen arıtma takılmalıdır.
Ergene sadece bir nehir değil, Trakya halkının yaşamıdır.

2012 yılında adım adım Ankara’ya yürüdük. 900 km
yolu 39 gün yürüyerek topladığımız 13,676 imzayı
TBMM Çevre Komisyonu’na verdik. “Temizleyeceğiz, il-
gileneceğiz” dediler. Tek bir adım atmadılar.

Ergene’yi AKP Değil, Halkın Örgütlü Mücadelesi Te-
mizler!

TALEPLERİMİZ:
- Ergene'yi temizlemek için halkın da katılımıyla bir

komite oluşturulmalı.
- Ergene'ye atıklarını bırakan fabrikalar tespit edilip ce-

zalandırılmalı.
- Ergene'nin temiz-

lenmesi için halkın da
katılımıyla bir program
çıkartılmalı.

- Halkı yok sayan
tüm çalışmalar redde-
dilmeli.

- Arıtma Takmayan
Fabrikalar Kapatılmalı!

İktidara geldiği andan itibaren "merdiven altı" olarak
tabir edilen ruhsatsız iş yerlerine, kayıt dışı ve taşeron iş-
çiliğe göz yuman, sağlıksız-güvencesiz işçi çalıştırmanın
önünü açan AKP, bununla da yetinmeyerek bütün yasa-
ları patronlar lehine  düzenledi, düzenlemeye devam edi-
yor. 

AKP’den güç alan patronlar ise işçi sağlığı ve iş gü-
venliğini hiçe sayarak yarattıkları iş cinayetlerinin AKP
ile birlikte bir numaralı sorumlularıdır..

Bir lokma ekmek parası için günün büyük bölümünü
çalışarak geçiren insanlarımızı patronlar öldürüyor; AKP
de yasal kılıfı hazırlıyor.

İşte görünen AKP’nin halk düşmanı yüzüdür. AKP
emek düşmanıdır, işçi düşmanıdır. İşçilerin-emekçilerin
katilidir. Bunu sadece biz söylemiyoruz. Devletin resmi
istatistik kurumu olan TÜİK söylüyor.

TÜİK verilerine göre AKP döneminde 11 bin 655 işçi,
iş cinayetleri ve meslek hastalıkları sonucu yaşamını yi-
tirdi. "Meslek hastalıkları" denen şey ise en basit tedbir-
leri bile almayarak davetiye çıkarılan sudan ucuz ölüm-
lerdir.

-İş cinayetleri ve meslek hastalıkları sonucu yaşamı-
nı yitiren işçi sayısı 2002 de 878 iken; 2011 de 1710 dur.

İki rakam arasındaki fark bile AKP’nin işçi düşmanı yü-
zünü teşhir etmek için yeterlidir.

-Türkiye, iş cinayetlerinde Avrupa da birinci, dünya-
da üçüncü sırada.

-İstanbul İşçi Sağlığı ve İş Güvencesi Meclisi’nin ra-
poruna göre 2011 Eylül’ünden 2013 Mart ayına kadar 1334
işçi, iş cinayetlerinde yaşamını  yitirdi.

-Yine, İstanbul İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi ra-
poruna göre en az 57 işçi Nisan ayında yaşamını yitirdi.

-Ankara, İstanbul ve Konya’da Elektroworld’de çalı-
şan 18 işçi, Tez Koop-İş e üye oldukları gerekçesiyle iş-
ten atıldı.

-7 Mayıs: Bursa İnegöl, Yenişehir üzerinde faaliyette
bulunan bir kum ocağında çalışan 48 yaşında Ümmet Eren,
iş cinayeti sonucu yaşamını yitirdi.

-Aynı tarihte Kayseri de de bir iş hanı inşaatında mey-
dana gelen göçükte 4 kişi yaralandı.

-19 Mayıs: Artvin in Yusufeli ilçesinde Doğuş Grubu
tarafından yaptırılan Artvin Baraj inşaatında çalışan
Uğur Bozar, iş cinayeti sonucu hayatın kaybetti.

Bu ölüm, Artvin HES projesinde son 3 yıldaki 4. iş ci-
nayetiydi...

20 NİSAN-20 MAYIS ARASI
HAK İHLALLERİ...
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1990 sonrası ülkemizde devrimci
mücadele ve ulusal mücadelenin ge-
lişmesine paralel olarak faşizmin de-
mokratik hak ve özgürlükleri rafa
kaldırdığı yıllardı. Baskı, zulüm, iş-
kenceler ve katliamların yoğun olarak
yaşandığı, yoksulluk ve açlığın arttığı;
evlerde, yollarda, işyerlerinde infaz-
ların sık sık yaşandığı, tüm muhale-
fetin şiddetle bastırıldığı yıllardı.
Toplumsal muhalefetin giderek dev-
rimcileşmesi ve yükselmesine karşın
tek tek örgütler, partiler devletin baskı
ve şiddetini durduracak veya gerile-
tecek güç ve örgütlülüklere sahip de-
ğildiler. Bu yetersizliğe ve parçalan-
mışlığa son verecek, halkı birleştirerek
örgütleyecek, faşist saldırıları dur-
duracak, halkın kendi sorunlarını
kendilerinin çözmesini sağlayacak
örgütlenmelere ihtiyaç vardı. Bu ih-
tiyacın karşılanması için devrimci
hareket Halk Meclisleri politikasını
devreye soktu. 

Halk Meclisleri, yoksul mahalle-
lerde işçisinden memuruna, yaşlısın-
dan gencine kadar her dinden, mez-
hepten ve etnik kökenden tüm halk
kesimlerinin birlik ve dayanışmasını
hedefleyen, kuruldukları yerlerde de
bunu başaran örgütlenmelerdi. Halk
Meclisleri; halkın kendi sorunlarına
sahip çıkarak, kendi sorunlarının so-
mut ve güncel çözümleri etrafında
birleştiği ve  kendi kendini yönetmeyi
öğrendikleri örgütlenmelerdi. 

Halk Meclisleri; halkın tüm so-
runlarının ve çözüm yollarının tartı-
şıldığı, tüm katılanlarının eşit söz
hakkına sahip olduğu, ortak kararlar
aldığı, kararların yine kararları alanlar
tarafından, yani halkın hayata geçir-
diği bir halk örgütlenmesiydi. 

Halk Meclisleri; her hangi bir ör-
güte veya partiye bağlı olanların ör-
gütlenmeleri değildi. Halkın öz taban
örgütlenmeleriydi. Halk Meclisle-
ri’nde çoğunluğun aldığı kararlar hep
birlikte uygulanırdı.

Halk Meclisleri’nin amacı, sömürü

ve zulüm düzeninden kurtulmak için,
halkın arasındaki suni ayrılıkları kal-
dırmak; adam yerine konulmayarak
hiçbir konuda düşüncesi sorulmayan,
karar hakkı verilmeyen, sürü olarak
ve oy deposu olarak görülen halka
demokrasi bilinci kazandırmak; söz
ve karar sahibi yapmak; halkın güç-
lerini birleştirerek sömürü ve zulmün
sahiplerine karşı mücadele etmektir. 

Halk Meclisleri’nin kuruluşları
her mahallenin kendi özgünlüğüne
göre yaşadığı sorunlara ve somut ta-
leplerine göre yapılıyordu. Halk Mec-

lisi çalışanları her mahalledeki so-
runları tespit ediyordu. Tespit edilen
sorunlara göre mahalle halkıyla tar-
tışılıyor, çözüme dair kararlar alınıyor,
komisyonlar kuruluyor ve sorunları
çözmek için belediyeyse belediyeye
gidiliyor, eylemler yürüyüşler örgüt-
leniyor, birlik ve dayanışma ile so-
runlar aşılmaya çalışılıyordu.

Kimi mahallelerde yol sorunu,
kimi mahallede su sorunu ya da üst
geçit sorunu, ekmek zammı sorunu
öne çıkabiliyordu. Doğru tespitlerle,
somut taleplerle örgütlendiğinde halk
kendi sorunlarını birlik, beraberlik
ve dayanışma ile çözmeye çalışıyordu. 

Halk Meclisi geniş halk toplantı-
larının yanında, sadece komisyonlar
olarak toplanılıp yapılan çalışmaların
değerlendirilmesi de yapılıyordu. Ek-
siklerin tamamlanması için görevler
paylaşılıyordu. Evler tek tek ziyaret
edilerek mahalle sorunları ve çözüm
önerileri alınıyordu. Halk Meclisi
genel toplantılarına davet ediyorlardı.
Halk Meclislerine hiçbir ayrım gö-
zetmeksizin en geniş katılımın sağ-
lanmasına çalışılıyordu. 

Yürüttüğü faaliyetlerle yaptığı ça-
lışmalarla Halk Meclisleri’nin ortaya
koyduğu pratik halkın ilgisini çekiyor
ve katılımı arttırıyordu. Halkı örgüt-
lemede, birlik ve beraberliği sağla-
mada, dostluk ve dayanışmayı geliş-
tirmede, sorunları çözmede en doğru
aracın Halk Meclisleri olduğunu
pratik içerisinde hayat doğrulamıştır. 

Halk Meclisleri’nin kuruluşu
ve gelişimi:

Halk Meclislerinin kuruluşu ilk
önce Halk Meclisi taslağı ile sola
önerildi. Sol buna yanaşmadı ve tar-
tışma ve önerileriyle katkı sunmadı.
Mahallelerde yapılan toplantı ve gö-
rüşmeler sonucu çelişkilerin yoğun-
luğuna, sorunların aciliyetine göre
komisyonlar ve komitelerin kurul-
masıyla meclis çalışmalarına başlandı.
Bu süreçte bir yandan tartışma ve
görüşmeler yürütülürken bir yandan

GÜNÜMÜZÜ AYDINLATAN Halk Mecli̇sleri; 
Tek Tek Damlaları Birleştiren

Denizimizdir!

Halk Meclisleri 1996 yılında
uzun bir tartışma ve görüşme süre-
cinin sonucunda kuruldu.  İlk Halk
Meclisi 5 Ekim 1996’da Gazi’de
bir kuruluş şenliğiyle ilan edildi.
Meclislerin kuruluş gerekçesi şöyle
ifade ediliyordu: 

“1-Bürokratik sorunlardan, sosyal
ve ekonomik sorunlara kadar küçük
büyük mahallemiz halkını ilgilen-
diren her türlü soruna el atılması ve
çözüm üretilmeye çalışılması; 

2-Mahalle halkının birlik ve da-
yanışma ruhunun geliştirilmesi, pay-
laşma kültürünün geliştirilerek sis-
temin yoz kültürünün ortadan kal-
dırılması; 

3-Dostluk ve dayanışmanın en
önemli gereklerinden sayılan, adli-
yeye intikal etmesi zorunlu olmayan
halk veya aile arasında dargınlık-
kırgınlıkların sulh yoluyla çözümü;
ana nedenleri çerçevesinde HALK
MECLİSİ oluşturulmuştur.” (Gazi
Halk Meclisi kuruluş şenlik konuş-
ması)  
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da somut sorunların çözülmesi için
komisyonlar çalışmalarını sürdü-
rüyordu.  Güç ve olanaklar çerçe-
vesinde kimi sorunların hızlıca çö-
züme kavuştuğu da oluyordu. 

Halk Meclisleri’nin gelişip yay-
gınlaşmasıyla birlikte devletin baskı
ve şiddetinin hedefi haline gelmesi
de gecikmedi. Halk Meclisleri,
yaptığı çalışmalarla, elde ettikleri
başarılarla faşizmi korkuttu. Anti-
propagandalarla meclisleri terörize
edip yasadışı göstermek için
“DHKP-C Meclis kuruyor” gibi
haberler yayınlanmaya başlandı.
Sonra saldırılarını Halk Meclisle-
ri’ne yönelik gerçekleştirilen ope-
rasyonlarda, bugünlerde olduğu
gibi “DHKP-C’ye baskın! DHKP-
C’ye büyük darbe!” yalanlarıyla,
400 kişiye varan gözaltılar ve tu-
tuklamalarla sürdürdü. Gözaltına
alınan ve tutuklananların hepsi
Halk Meclisi çalışanlarıydılar. 

Düşmanın yanında oportünizm ve
reformizm de başka hesaplarla mecl-
islerin karşısında yer aldı. “Halk Mecl-
isleri Cephe örgütlenmesidir. Cephe’ye
bağlıdır. Halk Meclisleri’ne gitmeyin,
başınız belaya girer” vb. söylentilere
giriştiler. Oysa Halk Meclisi politika-
sının böyle bir niteliği yoktu, tam ak-
sine tüm sola birebir gidilerek hep
birlikte daha güçlü bir çalışma yapıl-
mak amaçlanmıştı. Meclis örgütlen-
melerinde yer almaları, öneri ve dü-
şüncelerini sunmaları için tüm ola-
naklar sunulmuştu. Solun kendine gü-
vensizliği, dar grupçu bakış açıları
böyle bir örgütlülüğe katılmalarını
engelliyordu. Halka güvenmeyenler,
ideolojisine güvenmeyenler, halkı emir
eri görenler Halk Meclisi önerisinden
öcüden korkar gibi korktular. Kimi
yerlerde katılanlar ise, kendi önerilerini,
politikalarını halka benimsetemedik-
lerinde bozgunculuk ve bölücülükle-
riyle ortaya çıktılar. Halkın genel çı-
karları yerine kendi küçük grupsal çı-
karları peşinden koşanların, bu örgüt-
lenmeyi sabote etmelerinde de saşı-
lacak bir şey yoktu.

Bölemediklerinde ise Halk Mec-
lisleri’nin karşısına, nerede, ne zaman,
kimler tarafından kurulduğu belli ol-

mayan platformlarla çıkmaya başla-
dılar. 

Örneğin, Gazi Davası sırasında
Trabzon’a gidiş gelişlerde otobüslere
Halk Meclisinin pankartlarının asıl-
masına karşı çıkan oportünist ve re-
formist gruplar otobüslere binmeye-
rek, gidip düzen partisi olan Barış
Partisi’nin tahsis etmiş olduğu mini-
büse rahatlıkla binebiliyordu. Ya da,
Gazi Davası sözcüsünün  gözaltına
alınmasına karşı başlatılan imza kam-
panyasına, imza metninde  “Halk
Meclisleri üyesidir” yazılması ge-
rekçesiyle imza atmayabiliyorlardı.
Sol, Halk Meclislerine düşmandan
daha çok düşmanlık yapıyordu. 

Meclislerin geliştirilip yaygınlaş-
tırılmaması, sürekliliğinin sağlanama-
masında faşizmin sistemli ağır saldı-
rıları yanında bizim, devrimci politikayı
kavramama, halkın söz ve karar hak-
kını hayata geçirmede deneyim ek-
siklikleri vb. eksikliklerimizin de
büyük  payı vardır. Zorlukların başında
daha çok halka güvensizlik, inançsızlık
ve halkın doğru kararlar alıp kendi
kendini yönetebileceğine inanmamak
vardı. Küçük-burjuva alışkanlıklar ve
önyargılar vardı.

Halk Meclisleri mahallelerde hal-
kın dayanışması ve örgütlenmesiyle

irili ufaklı pek çok sorunu çözdü,
halkı politikleştirdi, hakkını araması
için harekete geçirdi, kendi gücünün
farkına varmasını sağladı. Halk
Meclislerinin öne çıkan belli başlı,
tarihe geçmiş çalışmalardan bazı-
larını sıralayalım:

- 12 Mart 1995 devletin Gazi’de
yapmış olduğu katliamın hesabını
sormak, şehitlerini anmak ve katil-
lerin cezalandırması için, 18 saatlik
her türlü saldırı, engelleme ve katliam
girişimlerine rağmen yılmadan, yo-
rulmadan her seferinde İstanbul’dan
Trabzon’a davaya gittiler. Her sefe-
rinde baskı gördüler, işkencelerden
geçirildiler, gözaltına alınıp tutuk-
landılar. Ama yine de davayı sahip-
lenmekten vazgeçmediler. 

- Gazi katliamının yıl dönümle-
rinde şehitleri anma, katliamı la-
netleme yürüyüş ve mitingler yap-
tılar. 

- Halk Meclisleri ve Halk Mec-
lisleri girişimleri, mahallelerde yoksul
halka ücretsiz sağlık taramaları yap-
tılar. 

- Okmeydanı Halk Meclisi düş-
manın yozlaştırma, çürütme politi-
kalarına karşı Okmeydanı’ndaki bar
ve pavyonlara karşı mücadele başla-
tarak, Okmeydanı’nda yozlaşma ve
çürüme aracı olan bar pavyonların
işletilmesini engellediler. 

- 6 Kasım 1996 yılında Susurluk
kazasıyla ortaya çıkan kontrgerilla
ittifakına karşı Türkiye’nin en uzun
demokratik eylemini yaptı. “Susurluk
Devlettir, Pisliği Devrim Temizler”
sloganıyla yapılan karartma eylem-
leriyle yürüyüşler yaptılar.

- Ekmek zammı gibi halkın yaşa-
mını zorlaştıran keyfi zamları dur-
durdular.

- Kurulan komisyonlarla mahal-
lede yaşayan kesimlerin de sorunlarına
çözüm bulmaya çalıştılar. Mahalle
içinde hatta aile içinde yaşanan an-
laşmazlık, kavga vb. her türlü sorunun
çözüm mercii yine halkın bu örgüt-
lülüğü olabildi.

Sonuç olarak;
Sorunlarımızın tamamı köklü ve

sistemden kaynaklı sorunlardır. Bu
sorunlarımızın sistem içerisinde çö-

“Halkımızın yaşadığı sorunlar;

“Adaletsizliktir… Açlık, yoksulluk,
evsizliktir.

“Eğitimsizliktir. Hastane kapılarında
sürünmektir, ebesizlikten, doktorsuzluktan
hastalıklarla, ölümle koyun koyuna ya-
şamaktır. 

“Örgütlenme hakkından yoksunluktur.
Söz ve karar hakkından yoksunluktur.
Yönetimde olmamaktır. Yoz kültürle ku-
şatılmışlığımızdır. Geleneklerimize, gö-
reneklerimize, kendimize yabancılaştı-
rılmışlığımızdır. 

“Sosyal ve kültürel olanaklardan ya-
rarlanmamaktır. İşçi, emekçi olarak sö-
mürülmektir. Genç olarak baskı görmektir.
Kadın olarak aşağılanmak, ezilmektir.
Ulusal kimliğimizin yok sayılmasıdır.
Polis copu, asker zulmüdür. İşkence,
infaz, kayıplar, katliamlar, zindanlar,
faşist saldırılardır. Köylerimizin yakıl-
masıdır. Göç etmek zorunda bırakılma-
mızdır. Gecekondularımızın başımıza yı-
kılmasıdır.”(Halk Anayasası Taslağı)
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Yozlaşmaya Karşı 3. Geleneksel
Özlem Durakcan Liseli Şenliği Yapıldı
Ankara’da 16 Haziran’da yapılacak olan “Özlem Durakcan

Yozlaşmaya Karşı Geleneksel Liseli Şenliği”, polis kurşunuyla
şehit düşen Ethem Sarısülük’ün cenazesi sebebiyle bir hafta erte-
lenmişti. Ertelenen program 23 Haziran günü Tek Mezar Parkı’nda
gerçekleştirildi.

Bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen şenliğin hazırlıkları günler
öncesinden başlamıştı. Şenlik günü de erken saatlerde parka
gidilerek alan düzenlendi. Bu sırada bir grup da megafonla
mahalleyi gezerek halkı şenliğe çağırdılar. Ses düzeninin geç
gelmesi ve geç düzenlenmesinden kaynaklı teknik arızalar programın
süresini etkilese de, program hayata geçirildi.

Saat 19:30 ‘da başlayan şenlikte önce devrim şehitleri için
saygı duruşunda bulunuldu. Ardından şenlik komitesi adına bir
konuşma yapıldı. Konuşmada devrimci gençliğin Haziran ayının
ilk günlerinden itibaren yaşanan eylemlerde, faşizme karşı direnişte
en ön saflarda olduğu dile getirildi. Yozlaşmaya, halk düşmanlarına
ve faşizme karşı; ekmek, adalet ve özgürlük için mücadele çağrısı
yapıldı. Sık sık sloganlarla kesilen konuşma, coşkuyla alkışlandı.

Kavganın ozanı Nazım Hikmet'in “Sevdalı Bulut” isimli
şiirinden uyarlanan oyunu İdilcan Kültür Merkezi Tiyatro Topluluğu
sundu.

Tiyatrodan sonra “Özlem Durakcan Kimdir? Özlem Durakcan'ı
tanıyalım” anonsu ile birlikte bir liseli Dev-Genç’li sahneye çıktı
ve Özlem'i anlattı. “Anısı önünde saygı lie eğiliyor ve şehitlerimize
verdiğimiz devrim sözünü mutlaka yerine getireceğimize and içi-
yoruz! Özlem Durakcan ve tüm devrim şehitleri ölümsüzdür!”

dedi. Alanda “Devrim Şehitleri
Ölümsüzdür, Özlem Durakcan
Ölümsüzdür, Ethem Yoldaş Ölüm-
süzdür” sloganları atıldı.
İdilcan Müzik Topluluğu sah-

neye çıktığında türkü ve marşlar
hep birlikte söylendi.

“3. Özlem Durakcan Yozlaş-
maya Karşı Geleneksel Liseli Şen-
liği” Emperyalizme ve faşizme

karşı mücadeleyi büyütelim, birleşlelim,
örgütlenelim, savaşalım, kazanalım! Çağ-
rısı ile sona erdi. Şenliğe 500 kişi katıldı.

Devrim Yürüyüşümüz Sürüyor
Dersim’de Dersim Halk Cephesi tarafından

üçüncüsü  düzenlenen Grup Yorum’un da
sahne alacağı “Devrim Yürüyüşümüz Sürüyor”
başlıklı konserin çalışmaları başladı. 7 Temmuz
günü Yeni Mahalle’de başlayan çalışmalarda
3 pankart asıldı, 100 afişleme yapıldı ve 150
davetiye halka ulaştırıldı. Yapılan çalışma sı-
rasında halkla sohbet edildi. Dersim halkı bir
yıldır bu konseri beklediklerini, konsere mutlaka
katılacaklarını söyleyip yapılan bu çalışma
için Halk Cephesi’ne teşekkür etti.

Çalışmalar Erzincan Yolu üzerinde Kutu De-
resi mevkiinde de pankartlar asılarak devam
etti. Piknik yapan halk gezildi ve davetiyeler
ulaştırıldı, yol üzerine dört adet pankart asıldı.

8 Temmuz günü de Dersim Merkez’de
Halk Cepheliler çalışmalarına devam etti. Ya-
pılan çalışmada 100 afişleme yapıldı.  Ayrıca
10 pankartın asıldığı çalışmada 150 tane da-
vetiye de halka ulaştırıldı. Hozat İlçesi’ne ça-
lışma için giden Cepheliler  Demirkapı Köyü
mevkiinde de pankartlar asıp yol boyu kayalara
afişleme yapıldı. Hozat İlçesi’nde önce esnaflar,
kafeler, kahveler gezilerek davetiye dağıtıldı
ve esnaf camlarına, mahallelere de 150 adet
afişleme yapıldı. 9 Temmuz günü de Alibaba
ve Cumhuriyet mahallelerinde toplam 200
afişleme yapıldı. Ayrıca 3 pankart asıldı, 200
davetiye halka ulaştırıldı.

Dersimliler Halk Cephelilere yapılacak bu
konser için teşekkür etti. Ayrıca Ovacık ilçesine
giden komite esnafları gezip afişleme ve da-
vetiye dağıtımı yaptıktan sonra Gözeler’e
giden yolda pankart asıp, Gözeler ziyaretine
gelen yüzlerce insana davetiye dağıttı. Sonra-
sında Gözeler Köprüsüne pankart asıldı. Son
olarak da Konuklar Mahallesi’ne afişleme ya-
pıldıktan sonra Dersim’e geri gelen Halk Cep-
heliler Ovacık Yolu Vadisi’nde de yazılamalar
yapıp yol boyu dört adet pankart astı.
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zümü yoktur. Zaten kurulu sistemin
böyle bir hedefi de yoktur. O halkın
değil tekellerin çıkarına dönen; zengini
daha zengin, fakiri daha fakir yapan
bir sömürü çarkıdır. En küçük so-
runlarımızın çözümü bile mücadeleyle
olabilmektedir. 

Egemenler bizleri sadece baskı
ve zulümle yönetmiyor; ulusal, dinsel
ve mezhepsel temeldeki ayrılıklarımızı
kullanarak bizi bölüp parçalayarak,
yalan ve demagojileriyle iktidarlarını
sürdürüyorlar. Buna karşı ortak so-

runlarımız etrafında somut talepleri-
mizle ulusal, dinsel ve mezhepsel
ayrımlarımızı gözetmeksizin sömüren
egemenlere karşı tüm halk olarak
birleşmekten ve savaşmaktan başka
yolumuz yoktur. Bu düzen faşist bir
düzendir. Faşizme karşı tek yol  bir-
leşmek ve mücadele etmektir. 

Bütün sorunlarımızın çözümü yine
bizdedir. “El gövdede nerenin ka-
şındığını bilir, dert bizde derman el-
lerimizdedir” diyerek ortakça hakça
bir düzen kurmuştu Şeyh Bedreddin.

Halkın halktan başka dostunun ol-
madığı, Haziran Ayaklanması’yla da
bir kez daha ete kemiğe bürünmüştür.
Ekmek, adalet ve özgürlük talepleri-
mizin karşılanmasının tek koşulu bir-
leşmek, birleşmek ve birleşmektir.
Birleşmenin, söz ve karar hakkına
sahip olmanın tek aracı ise HALK
KOMİTELERİ VE HALK MEC-
LİSLERİDİR.

Her birimiz bir damlaysak Halk
Komiteleri ve Meclisleri denizimiz-
dir.



Kanser Hastası
Kemal Avcı’yı
Katletmelerine İzin
Vermeyeceğiz

Kanser hastası Kemal Avcı
için 10 Temmuz günü Çayan
Mahallesi Sokullu Caddesi’nde
afiş asıldı. Ayrıca 12 Temmuz şe-
hitlerini anmak için şehit ve

tutsak aileleri dolaşılarak bilgi verildi. Anayasa taslağı ve
Halk Cephesi bildirisi ulaştırıldı.

Baskılar Gözaltılar
Bizleri Yıldıramaz

Kocaeli’de Gezi eylemine destek verenlerin evleri-
ne yapılan operasyonda 18
kişi gözaltına alındı. 

İçlerinde Kocaeli Gençlik
Derneği üyesi Hazal Kork-
maz’ında bulunduğu dev-
rimcilere Kocaeli Terörle
Mücadele Şubesi’nde işken-
ce yapılmıştır.

Tutuşan kıvılcım bütün bozkırı sarar.
Taksim Gezi Parkı eylemiyle başlayan halk ayaklan-

ması mahallelerimizde yaptığımız tencere tava eylem-
leriyle devam ediyordu. Gezi Parkı eylemlerinde polisin
attığı gaz fişeğiyle başından yaralanan ve yaşam müca-
delesi veren İzmir Gençlik Derneği üyesi Mustafa Ali
Tombul arkadaşımızın hesabını sormak için Okmeyda-
nı mahallesinde bir eylem düzenledik.

Eylemi 3 kişi ile başlattık. “Bizim arkadaşlarımızın bile
haberi olmadan yapalım, bakalım yapamazsak ne çıkar
ne kaybederiz ki kazanacağımız çok şey var” dedik çık-
tık sokağa... Ben ve iki genç arkadaşımla beraber elimi-
ze tencere ve tavaları aldık. Vurmaya başladık tencere-
lere. Halkımızı sağlık ocağının önüne çağırdık. Özellik-
le mahalleden ev kadınlarından insanları yanımıza almayı
başladık. Onlara elimizdeki tencereleri verdik. İki kadından
birisi neredeyse bütün çocukları saflarımızda devrimci-
lik yapan bir ana. 5 kişi olduk. Dedik ki isterse kimse gel-
mesin biz ısrarla çalmaya insanları çağırmaya devam ede-
lim. Sonra bir araba geldi kornasıyla eşlik etti bize, bir
motorsiklet ardından. Sonra arabadan Gündoğdu Marşı
çalmaya başlandı. 

Daha sonra soldan gelenler oldu. Şaşkın şaşkın bakı-
yorlardı. İlk başta topladığımız insanlar 5-6 kişi olmasın-
dan dolayı, kendi inançsızlıklarından olsa gerek kimseyi
getiremezsiniz gibi bir tavırla alaycı bakıyorlardı. Ancak
biz sabırla çalmaya devam ettik. Bizi duyanlar yavaş ya-
vaş toplanmaya yanımıza gelmeye başladılar. 15- 20 kişi
olmaya başladık. Yani gittikçe sesimize ses katılıyordu.

Daha sonra bizim gençler de gelmeye başladılar. Ta-
nıdıklar ve kalabalıklaştğımızı görüpte camlardan bakan-
lar aşağıya inmeye başladılar. Sayımız, 50 kişiyi aşıyor-
du. Mahalleli bize katılmaya başlamıştı. "FAŞİZME
KARŞI OMUZ OMUZA-HALK CEPHESİ" pankartımızı
da açtık. 100 kişiye yaklaştık ve yürümeye başladık. Yaş-
lı insanlarımızla konuştuk, kahveleri boşaltmaya başladı-
lar. Kahvelerden katılanlar oldu. Katılmayanlar da alkış-
ladılar, oyunlarını bıraktılar. "Halkımız AKP faşizmi ev-
latlarımızı katletmeye devam ediyor, dün Berkin'i vurdu-

lar bugün yine bir arkadaşımızın kafasını parçaladılar. Hadi
herkes sokakta siz ne duruyorsunuz hadi çıkalım, herkes
yürüyor" diye de halka çağrıda bulunuyorduk.

Sayımız saatler ilerledikçe 200 kişiyi buldu.
Cepheliler 40 kişi ile yolu trafiğe kapattılar. Polis gel-

medi, sonra aşağı indiler. Malzemelerini alıp yukarı çkma-
ya başladılar. Ellerinde molotofları havaya kaldırdılar. Ön-
lerinde akrep bekliyordu, bir tane gaz attı. Buna rağmen
yürümeye devam ediyorlardı. Akrebi yaktılar. Bir gör-
meliydiniz... Halk nasıl alkışlayor. Yaşlısı genci kadın ço-
cuk mahalle halkı... Cepheliler onların evlatları... Sonra
akrep kaçtı. Cepheliler katil polisleri inlerine kadar ko-
valadılar. Havai fişeklerle ve molotoflarla iki kere akre-
bi yaktılar. Polislerin beklediği Tülin Manço İlkokulu'nun
önüne kadar gidip katilleri inlerinde bombaladılar. Ses
bombalarını patlattılar.

Polis kedi gibi sinmişti. gençlerimizi tebrik ettik. Genç-
lerle ertesi gün toplandık onları tebrik ettik, "Elinize yü-
reğinize, beynininze sağlık Parti-Cephe'mizin politikasını
harfi harfine yerine getirdik. Bunu hep beraber başardık.
Siz yiğitlerimizle beraber başardık. Vurulan arkadaşımızın
hesabını sorduk" dedik. Hep beraber onlara tatlı ısmala-
dık, sohbet ettik, 12 Temmuza çağırdık.

Çok güzel oldu. Biz de çok mutlu olduk. 
İnanmak ve cüret her şeyden önemli, inanırsak başa-

rırız. İşte başardık, şimdi görev ayaklanmayı bir adım, beş
adım, 10 adım daha ileriye  taşımak. İnanıyoruz. Ok-
meydanı halkı bunu gördü. Bizde bu inancı bu coşkuyu
gördük. Her şeyi kadrolar belirler diyoruz ya; işte bunu
gördük, biz o gün bu eylemi yapmayabilirdik. Çünkü he-
pimizin başka başka işleri vardı o gün. Ama bizi harekete
geçiren şu oldu; polisin saldırısı ve arkadaşımızın vu-
rulması... Gerçekten inancımız 10 kat daha arttı. Halkı-
mız çoştu, biz coştuk. Abartı değil. Halkı sokağa döken
de bu inançtı, bizi harekete geçiren de... Ve kazandık!

Kendime, halkımıza, hareketime 10 kat daha fazla gü-
veniyorum. Bizim yapamayacağımız hiçbir şey yok. Ye-
ter ki biz isteyelim, Dayımızın dediği gibi gerisi hayat...

Hayatın 
Öğrettikleri BİR KIVILCIM BOZKIRI
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Eğitim-Sen Genel Başkanı Ünsal
Yıldız, Genel Sekreteri Mehmet Boz-
peyik ve Merkez Basın Yayın Se-
kreteri Tuğrul Çulfa, Milli Eğitim
Bakanı Nabi Avcı'yı makamında zi-
yaret etti. Ziyaretin gerekçesi eğitim
alanında yaşanan sorunlardır. Bu as-
lında genel merkezin rutin görüşme-
lerinin bir devamıydı. Ama buradaki
asıl sorun görüşmenin biçimi, içeriği
üzerineydi. Sendikamız görüşmeleri
hiçbir zaman "dostlar alışverişte
görsün" mantığıyla yapmamıştır. Bu
görüşmelerin sonucunda bir şey çık-
masa da görüşmenin öncesinde ya-
pılan eylem programı, hayata geçirilen
eylemler, etkinlikler aynı zamanda
bir örgütlenme faaliyetidir. Tüm bun-
ların sonunda bakanla görüşülür. Ra-
porlar, toplanan imzalar, sorunlar bu-
nun sonunda sunulur. Çünkü, bu bir
demokratik kitle örgütünün işleyiş
biçimidir. Muhatabı ile görüşmelerini
bu temelde yapar. Oysa karşımızdaki
tarz sivil toplumcu bir tarzdır.

Sendikamızda çoktandır uygulan-
maya çalışılan, dile de yansımış olan
bu sivil toplumcu bakış açısının gel-
diği son noktadır. Peki devlet bunu
görmez mi? Elbette görmekte ve
sendikamıza karşı cevabını da ver-
mektedir. 25 Ocak'ta göreve gelen
Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı sen-
dikanın göreve geldiği haftadaki gö-
rüşme talebine 12 Mayıs'ta cevap
vermiştir. Bu zamana kadar neden
cevap verilmediği sorulduğunda gayrı
ciddi bir cevap vermiştir. Eğitim-
Sen'in 3,5 ay boyunca bakanın ken-
dilerine cevap vermeyişi karşısında
ne yaptığını merak ediyoruz. Bunu
şimdiye kadar 120.000 üyenin hep-
sinin duyması gerekmez miydi? Ba-
kanın tavrı teşhir edilip protesto edi-
lemez miydi? Bu ayrı bir gündem

haline gelmez miydi?
Sendikamızın değer kaybetmesi-

nin, ciddiye alınmamasının altında
pekçok neden vardır. Ama bunlardan
en temeli doğru politikayı doğru yön-
temlerle hayata geçirememek yat-
maktadır. Mesela bakanla yapılan
görüşmede 4+4+4 eğitim sisteminin
yarattığı sorunlar, okul dönüşümleri
ve norm kadro sorunları, orta öğretime
geçiş ve sınav odaklı eğitim sistemi,
eğitimde esnek, güvencesiz ve an-
garya çalışma koşulları, öğretmen
açıkları ve ataması yapılmayan öğ-
retmenler, iş güvencemize dönük sal-
dırı niteliğindeki performans ve ka-
riyer basamakları sistemi, eğitimde
kılık-kıyafet uygulamasıyla yaratılan
ortamla beraber öğretmenlerin ve
öğrencilerin karşı karşıya getiril-
mesi ile, eğitimin ve eğitim emekçi-
lerinin sorunlarına ilişkin görüş ve
öneriler dile getirilerek Nabi Avcı'ya
bu çerçevede rapor verildi. Bütün
bu sorunlar tek bir raporla ve tek bir
görüşmede çözülecek! Eğitim-Sen'in
Genel Merkezi’ndeki anlayışlar da
bunun bu biçimiyle çözülemeyece-
ğinin gayet farkındalar. Devlet de
farkında. Biz inandırıcılığımızı baştan
kendimiz kaybediyoruz. Bunca so-
runun tek bir eylemle çözülebileceği
algısıyla hareket ediyoruz. Değiştir-
meye, hak almaya, sorunlarımızı çöz-
meye dönük bir mücadele anlayı-
şından uzak, "akıllı solcu"luk ya-
parken kendi bindiği dalı da kes-
mektedir Eğitim-Sen. Günden güne
üye kaybından ziyade üyelerin gö-
zünde de inandırıcılığını yitirme-
sinin, nitelik kaybetmesinin nedeni
hep bundandır. Sendikal anlayışların
ülke ve dünya gündemine yönelik
reformist anlayışın darlığını burada
da görüyoruz.

Sendikanın geçmişine dönüp bak-
tığımızda her daim iktidarı sıkıştıran,
iktidar tarafından dikkate alınmasını
sağlayan bir mücadele geleneğinin
izlerini bulmak mümkündür. Sendi-
kalar yasal bir kılıfa sokulmadan
önce kurulmuş Eğitim-Sen'in defa-
larca kapısına mühürler vurulmuştur.
O mühürler her seferinde açılmıştır.
Sendikayı kurma kararlılığındaki
emekçiler defalarca sürgüne gönde-
rilmiş, ceza almış, gözaltılar yaşamış
ama mücadele kesintisiz devam et-
miştir. 2005'teki Büyük Eğitimci yü-
rüyüşü TÖS'ten sonra yapılan ikinci
yürüyüştür. On binlerce emekçi ta-
rafından Ankara'da yolların kesilip
bakanlığa doğru yürüyüşün engel-
lenmesi direnişle cevaplandırılmıştır.
Yine Nisan 2008'de eğitimin sorun-
larına dair yapılan çalışmalar rapor-
laştırılıp bakanlığa verilirken Türki-
ye'nin her yerinde yürüyüş ve basın
açıklamaları yapılarak duyurulmuş,
sonunda da büyük bir Ankara mitingi
ile kampanya sona ermiş; bilgiler,
talepler bakanlığa sunulmuştu. Hatta
eylemlerin İstanbul ayağında Harbiye
Orduevi önünde toplanan emekçiler
polisin engellemesine rağmen yol
kapatarak Taksim'e yürümüş ve basın
açıklamalarını yapmışlardı. 

Aslında bugün, Bakan Nabi Av-
cı'nın görüşme talebini 3,5 ay son-
rasında cevaplaması sadece bir so-
nuçtur. Üye ile ilişki kurmayan, ör-
gütlenme yapmayan, tutsaklarını
sahiplenmeyen, bir eylemde en
ufak bir polis barikatını bile aşa-
mayan reformist anlayışların yö-
netimindeki Eğitim-Sen bugün üye-
lerinin ve işverenin gözünde gücünü
ve inandırıcılığını kaybetmiştir. Es-
kiden "Eğitim-Sen eylem yapıyorsa
kazanır" denilirken şimdi Eğitim-

SSENDİKALAR ANCAK  DEVRİMCİLEŞEREK
AYAKTA KALIR!

Tutsak Kamu Emekçileri Cepheli Memurlara Özgürlük

Kamu Emekçileri Cephesi

ELİ SATIRLI FAŞİSTLER SERBEST46

Yürüyüş

14 Temmuz
2013

Sayı: 373



Sen diğer sendikalardan farkını koy-
makta güçlük çekiyor. Eğitimi ticare-
leştiren, gericileştiren, 4+4+4 eğitim
yasasının öncesinde yürütülen faaliyetler
"bu yasayı püskürteceğiz" anlayışın-
dan uzaktır. 28-29 Mart'ta mecliste gö-
rüşülecek olan yasayla ilgili grev ve
Ankara eylemi kararında bile aslında
kararsızlardı. Hatta şubelerde Ankara'ya
gitmeme kararını çıkarmaya bile ça-
lışmışlardı. Ankara'ya gidildiğinde de
kitleyi yorup geriye gönderebileceklerini
düşünürken Kamu Emekçileri Cep-
helilerin öncülüğünde barikatlar zor-
lanmış, eylemle beraber 4+4+4 yasası
günlerce tartışma yaratmıştı. Öğrenciler,
veliler, öğretmenler yasanın içeriğini
böylelikle tartışabilmişlerdi.

Fiili, meşru mücadele hattında durup
sınıf ve kitle sendikacılığını savunmak
sadece teorik bir gerçeklik değildir.
Bunu pratikte göstermek sendikalara
devrimci bir bakış açısıyla bakmaktan
geçer. Sendikayı büyütmek, üyeler
ile ilişkileri canlı tutmak, örgütlemek
böylesi bir duruşla mümkün olacaktır.
Bir okulda küçük gözüken bir sorunu
çözme iradesi zaman içerisinde hakların
alınabileceğine inancına ve bunun için
mücadeleye dönüşür. Ülkede ezilenlerin
emekçilerin sorunlarını uzlaşarak çö-
zeceklerini düşünen, adaletsizliklerin
karşısında sıranın kendisine gelmesinden
korkup her gün gelişen eylemleri yap-
maktan vazgeçen, Kürt sorununun çö-
zümünü "akil" olarak çözmeye çalışan
anlayışlar zaten hem devletin, hem de
üyelerinin gözünde kaybetmişlerdir.
Kaybeden 120.000 eğitim emekçisi de-
ğil, onları yöneteceğim iddiası ile yö-
netimlere gelen anlayışların ta kendisidir.
Çünkü Eğitim-Sen 100 yıllık mücadele
geleneğinin devamcısıdır. Ve bu gele-
neğe sahip çıkan devrimcilerin mücadele
anlayışı ile saldırı yasalarını püskürtüp
iktidarın kendisini dikkate almasını sağ-
layacaktır.

Faşizme Karşı Direnen
Özgür Tutsaklar Onurumuzdur!

Sarıgazi’de Gezi Parkı’yla başlayıp AKP faşizmine karşı
halkın ayaklanmasına dönüşen direnişte tutsak düşenler için
10 Temmuz günü saat 21.00’de bir yürüyüş düzenlendi.

Vatan İlköğretim Okulu önünden başlayan yürüyüş, De-
mokrasi Caddesi boyunca devam etti. Demokrasi Caddesi’nin
başına gelindiğinde ise kitle Kemal Türkler Mahallesi’ne
doğru yürüyüşe devam etti. Mahallede yapılan yürüyüşün
ardından kitle tekrar Demokrasi Caddesi’ne geri döndü.

Yaklaşık 250 kişinin katıldığı yürüyüşte “Operasyonlar
Son Bulsun”, “Gezi Direnişi Tutsakları Serbest Bırakılsın!”
yazan ve Sarıgazi Halkı imzalı pankart taşındı. Eylemde
“Faşizme Karşı Omuz Omuza!”, “Bu Daha Başlangıç Mü-
cadeleye Devam!”, “Katil Polis Sarıgazi’den Defol!”
sloganları atıldı.

1 Mayıs ve Gülsuyu Halk Cepheliler
Kazova İşçilerini Ziyaret Etti!

Kazova işçilerinin açlık grevi çadırı 10. gününde Anadolu
Yakasından Gülsuyu ve 1 Mayıs’tan gelen Halk Cepheliler
tarafından ziyaret edildi.

2 saat süren ziyarette, Somuncu ailesinin işçilere yapmış
olduğu zulüm üzerine konuşuldu. Patronların işçileri yıllardır
alçakça sömürerek nasıl servetlerine servet kattığı ortaya
çıktı. İşçiler örgütlenip birlik olmasın diye yıllarca işçilerin
ayrı bölümlerde çalıştırıp tanışmalarının engellendiği hatta
yemek saatlerinin bile ayrı zamanlarda kullandırıldığını anlattı
işçiler. Ayrıca Kazova işçileri bu zulme örgütsüz oldukları
için katlandıklarını şimdi ise örgütlü olmanın ne kadar doğru
olduğunu ve örgütsüz olduklarında direnemeyeceklerini an-
ladıklarını söylediler. 

Evlatlarımızın Canına
Kastedenlerden Hesap Soracağız!

AKP'nin Katil Polisi Mustafa
Ali Tombul'u Katletmek İçin, Ba-
şından Vurdu

TAYAD'LI Aileler, 9 Temmuz
günü Mustafa Ali Tombul için bir
eylem yaptı. Eylemde; AKP’nin
faşist polisinin artık, halkın ço-
cuklarına göz diktiği ve Mustafa
Ali Tombul'un kısa mesafeden ni-
şan alınarak gaz bombasıyla vu-
rulduğu anlatıldı.
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Taraf gazetesinden Mehmet Ba-
ransu’nun 12 Haziran 2013 tarihli
haberinden, Başbakan Erdoğan’ın,
MİT içerisinde kendine bağlı 15 bin
kişilik özel bir ordu kurmak istedi-
ğini öğreniyoruz. Bunun için, “gizli”
bir yasa tasarısı MİT Müsteşarı Hakan
Fidan, Başbakanlık Müsteşarı Efkan
Ala ve MİT 1. Hukuk Müşaviri Ulvi
Canikli tarafından hazırlanmış ve
Başbakan Erdoğan’a sunulmuş. 

14 sayfadan oluştuğu belirtilen
bu yasa tasarısı, “2937 Sayılı Devlet
İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstih-
barat Teşkilatı Kanunu ile Diğer
Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapıl-
masına Dair Kanun Tasarısı Tasla-
ğı”, olarak hazırlanmış. Bu yasa ta-
sarısının önerdiği değişikliklerin ya-
salaşmasıyla beraber, AKP MİT içe-
risinde 15 bin kişilik kendi özel or-
dusunu kurabilecek. Bu ordu Baş-
bakan Erdoğan’a bağlı olarak, Yasa-
ma, Yürütme ve Yargı’yı devre dışı
bırakarak adeta bir AKP Cumhuriyeti
kurabilecek.

Bunu sağlayacak yasanın mad-
delerinden bazıları şöyle:

"Mad. 6/c- MİT mensupları kolluk
kuvvetlerine tanınmış hak ve yetkileri
kullanabilir. Kolluk yetkisinin kul-
lanımına dair usul ve esaslar yönet-
menlikle düzenlenir." 

Bu maddeye göre bu kişiler, “gör-
evi gereği” işkence-tecavüz, kaybet-
me-katletme; Devrimci Bulut Yay-
la’nın Yunanistan’dan kaçırılıp Edir-
ne’de polise teslim edilmesi gibi
veya ülke dışında, Paris’te 3 PKK’li-
nin, Yunanistan’da Cepheli Devrimci
İbrahim Doğan’ın katledilmesi gibi,
durumlarda sorumlulukları olsa dahi,
yargılanmayacaklar, yargılanama-
yacaklar. Soruşturma dahi açılama-
yacak. Onlar yasaların ve yargının
üstünde, “AKP ve Erdoğan’nın As-
kerleri” olacaklar.

Diğer yandan tasarının "Mad. 4/c
olarak ifade edilen Anayasal düzene

ve milli menfaatlerin gerçekleştiril-
mesine engel olan veya engel olması
muhtemel iç tehdit odaklarına karşı
her türlü istihbari ve operasyonel
faaliyetlerde bulunmak." maddesinden
yola çıkarak, diyebiliriz ki, Başbakan
Erdoğan’ın iki dudağı arasında çı-
kacak olan her söz, ferman olacak.
“Ferman”a direnenler; çete-çapulcu,
ayak takımı-düşman olarak görülecek
ve MİT’e alınması düşünülen, 5 he-
likopter, 2 VİP uçağı ve ağır silahları
ile imha edilebilecekler. AKP’nin
ileri demokrasisi, işte budur. Yani:
Sömürü ve zulümdür.

Faşist AKP’yi Kendi 
Ordusunu Kurmaya İten 
Neden Halk Korkusudur! 

AKP, halktan ve onun örgütlü
gücünden korkuyor. Çünkü haziranda
başlayan ayaklanma AKP iktidarını,
temellerinden sarsmış, korkutmuştur.
Bunun için karşı devrimci tüm yol
ve yöntemlerle, iktidarlarını korumaya
çalışıyorlar.

Kontrgerilla AKP’lileşmiş-
tir!

AKP; “devlet içindeki kontrge-
rilla”yı, “çeteleri” tasfiye ettiğini; 12
Eylül’ü yargıladığını söylüyordu. Ya-
lan söylüyor. AKP, 12 Eylül’ün de-
vamcısı ve işkenceci-katillerin ko-
ruyucusu, hamisidir. Ferhat Gerçek,
Engin Ceber, Roboski, Reyhanlı vb.
katliamları, en son olarak da Taksim
Direnişi’deki ölümler, yaralanmalar
ve Ethem Sarısülük’ün katili işkenceci
polis Ahmet Şahbaz’ın tutuksuz yar-
gılanmak üzere salıverilmesi, bu ger-
çekliğin, AKP’nin sahtekarlığının,
yalanının kanıtıdır. AKP hiçbir zaman
halka karşı suç işleyen katilleri ce-
zalandırmadı. Kontrgerilla’yı, ortadan
kaldırmadı.

Evet faşist AKP, Veli Küçük  gibi
kimi kontrgerillacıları, mafyacı-katil
Sami Hoştan gibi Susurlukçuları tu-

tuklayarak “kontrgerillayı tasfiye edi-
yoruz,  Susurlukçularla hesaplaşıyo-
ruz, faili meçhul cinayetleri aydın-
latıyoruz” dedi. Ancak yaptıkları ne
kontrgerillayı tasfiye edip Susurluk-
çular ile hesaplaşmaktı, ne de faili
meçhulleri aydınlatmaktı... Tam ter-
sine bunları kullanarak oligarşi içi
iktidar kavgasından halkın desteğini
arkasına alarak güç kazandı. Oligarşi
içi savaşta kendi iktidarlarını sağ-
lamlaştırdılar. Kendilerine tehdit ola-
bilecekleri tasfiye ettiler... 

Oligarşi içi çatışmadan galip çıkan
AKP, şimdi kendi iktidarını korumak
için geçmiş iktidarların tecrübesiyle
hareket ediyor. Geçmişte faşist ikti-
darlar halka karşı hangi yöntemleri
kullanmışsa AKP de hepsini kulla-
nıyor. 

AKP’nin 15 bin kişilik özel ordusu
halka karşı savaşta kullanacağı kontr-
gerilladır... 

Ayrıca AKP kontrgerillayı hiç tas-
fiye etmemiştir. İhtiyaç duyduğunda
hep kullanmıştır. Sadece özel bir
kuvvet olarak kontrgerillayı değil,
AKP devletin tüm kurumlarını kontr-
gerilla mantığıyla yönetmektedir. 

Ancak AKP’nin iktidarını ne 15
bin kişilik özel birimler, ne polis, ne
MİT, ne jandarma, ne de işbirlikci
ordu TSK koruyamaz. 

Zulümle ayakta duran AKP son
halk ayaklanmasından sonra geçirdiği
her gün kendini daha çok tehlikede
hissedecektir. Hiçbir kuvvet AKP ik-
tidarını korumaya yetmeyecektir.
Çünkü AKP’nin karşısındaki güçler
artık oligarşi içi güçler değildir.
AKP’nin karşısında artık doğrudan
halk vardır. 

Anadolu halkları Taksim Direni-
şi’yle korkuyu yendi ve yarın da
AKP faşizmini yenmesini direnerek
öğrenecek. Faşist AKP’nin özel or-
dusu da, halkın örgütlü gücü karşı-
sında, yenilecektir.

AKP 15 BİN KİŞİLİK KENDİ
KONTRGERİLLA ORDUSUNU 

OLUŞTURUYOR! 
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Gözaltılar Tutuklamalar
Baskılar Bizi Yıldıramaz!

İzmir'de 5 Temmuz sabahı yapılan ev bas-
kınları Halk Cephesi, Bağımsız Devrimci Sınıf
Platformu, Emek ve Özgürlük Cephesi tarafın-
dan yapılan yürüyüşle protesto edildi. “Halkız
Haklıyız Kazanacağız!”, “Her Yer Taksim Her
Yer Direniş!”, “Devrimci İrade Teslim Alına-
maz” sloganlarıyla başlayan yürüyüş sonrası eski
Sümerbank önünde bir açıklama yapıldı. “Göz-
altılar Tutuklamalar Baskılar Bizi Yıldıramaz”
pankartının açıldığı eylemde "Yarattığınız kor-
ku duvarlarını Türkiyeli emekçiler  Mayıs'tan
beri süren mücadeleleriyle yıktıklarını göster-
miş oldular" denildi.

Eyleme EHP, ESP, Mücadele Birliği, Alın-
teri, ÇHD, Halkevleri, ABF, Devrimci Hareket,
Kaldıraç, TKP 1920, Partizan, DHF, KÖZ, İz-
mir Hareket Tiyatrosu, Anarşistler ve DİP des-
tek verdi.

Ekmek Adalet ve
Özgürlük İçin Halk
Anayasası İstiyoruz!

Dev-Gençliler, halk düşmanı AKP’nin zul-
müne karşı 2 Temmuz günü İstanbul Ömürte-
pe Arguvan Parkı’nda çadır eylemi başlattılar!
Kampanya çadırı 17 Temmuz’a kadar açık ka-
lacak. 

Ömürtepe halkından ve çevre semtlerden
parka piknik yapmaya gelen aileler, gençler, es-
naflar Dev-Gençlileri ziyaret ediyorlar. Parka gi-
ren insanları “ABD ve AKP Faşizmine Karşı
Omuz Omuza”, “Örgütlü Halk Yenilmez” ve
“Ekmek Adalet ve Özgürlük İçin Halk Anaya-
sası İstiyoruz” pankartları karşılıyor.

Esenyurt-Kıraç Kuruçeşme
Halk Komitesi tarafından 2 Tem-
muz günü Sivas’ta Madımak
Oteli’nde katledilen aydınlar
için anma yapıldı. 

Mahalle girişinden “Dava-
mız Mahşere Kalmayacak” yazan
pankartla yürüyüşe başlandı. Yü-
rüyüş sırasında halka katılım
çağrıları yapıldı. Yürüyüş ve

anma sırasında “Si-
vas'ta Yakan da Ak-
layan da Devlettir”,
“Kerbela’da Hüse-
yin Dersim’de Seyit
Rıza, Sivas'ta Pir-

sultanız, Aleviyiz Haklıyız Ka-
zanacağız’, ‘Faşizme Karşı Omuz
Omuza, AKP Zulmünü Yenece-
ğiz” sloganları atıldı.  Anmada
Kuruçeşme Halk Komitesi açık-
laması ve şiirler okundu. Daha
sonra mahalle gençlerinin oluş-
turduğu müzik grubu sahneye
çıktı. Anmaya 400 kişi katıldı. 

Direniş Sürüyor
Adana’da, 6 Temmuz günü Atatürk Parkı’nda aralarında Halk Cep-

helilerin de bulunduğu Adana Direniyor Platformu’nun çağrısıyla halk
bir araya geldi. Kitle sloganlarla, halaylarla 4 saat parkta kaldı. Ata-
türk Parkı’nda direnişi anlatan sergi açıldı. Halk Cephesi müzik gru-
bu konser verdi. Konser sırasında “Her Yer Taksim Her Yer Direniş,
Bu Daha Başlangıç Mücadeleye Devam, Halkız Haklıyız Kazana-
cağız” sloganları atıldı. Eyleme 300 kişi katıldı.

Birleşelim, Direnelim, Kazanalım!
Çayan ve Nurtepe’de 3 Temmuz günü halk komitesinin çağrısıyla

“Yoksulluğa, Yozluğa Karşı Mücadele Edelim” yürüyüşü düzenlendi.
Dilan Kafe önünde toplanan kitle Çayan Mahallesi’ne doğru yürü-
yüşe geçti. Yürüyüş boyunca “Halkız, Haklıyız Kazanacağız", "Ya-
şasın Halkların Kardeşliği", "Birleşelim Direnelim Kazanalım, Yoz-
luğa, Yoksulluğa Karşı Mücadele Edelim” sloganları atıldı. 200 ki-
şinin katıldığı yürüyüşte tekrar Dilan Cafe önüne gelindi ve bir açık-
lama yapıldı.

Cephelilere Saldırı
Kürt Milliyetçilerine
Bir Şey Kazandırmayacak!

İstanbul Çayan Mahallesi’nde
yoksulluğa, yozluğa karşı bir kam-
panya başlatıldı. 4 Temmuz günü
kampanyayla ilgili kitlesel eylem-
lerden biri gerçekleştirildi. 150
kişi Dilan Kafe önünden Çayan ma-
hallesine doğru yürüyüşe geçti.
Yürüyüş sonunda, bir grup sokak-
tan çıkarak “Apocular Burada Cepheliler Nerede”,
“Çayan Cepheye Mezar Olacak” diye bağırarak
halka saldırdı. Saldırı sonucu 6 kişi yaralandı.

Yoksulluğa, Yozlaşmaya ve Faşizme
Karşı Evvel Temmuz Halk Festivali

Mersin Tarsus’ta 8 -16 Temmuz günleri gerçekleştirilecek olan
“4. Evvel Temmuz Halk Festivali’nin” çalışması yapıldı. Tarsus Mer-
kez, Musalla, Gözükule Mahallesi, Fatih Mahallesi, Eski Ömerli Ma-
hallesi, Yeni Ömerli Mahallesi, Demirkapı’da toplam 200 adet afiş
asıldı. Ayrıca Yarenlik Alanı’nda Gezi Direnişini destek için topla-
nan kitleye EVVEL TEMMUZ bildirileri dağıtıldı.

Gözaltılar Serbest Bırakılsın
Bursa Halk Cepheliler 4 Temmuz günü gözaltına alınan arka-

daşlarının bulunduğu Bursa Fomara Emniyet Müdürlüğü önünde ey-
lem yaptılar. Eylemde Gezi Parkı ile başlayarak halk ayaklanması-
na dönüşen eylemlerden ve AKP’nin saldırılarını halka, özellikle dev-
rimcilere yöneltmesinden söz edildi, Ardından 15 dakika süren bir otur-
ma eylemi gerçekleştirildi.

Kerbela’da Hüseyin,
Dersim’de Seyit Rıza,
Sivas’ta Pir Sultanız



26 Haziran 2013 tarihinde Suri-
ye’nin Tartus Kenti’nde Suriye hal-
kının onurlu mücadelesini destekle-
mek amacıyla bir konser gerçekleş-
tirdik. Yaklaşık iki yıldır emperyalist
saldırı altında olan Suriye topraklarına
ayak basmak, aynı zamanda kardeş
Suriye halkının mücadelesine omuz
vermek demekti. Bu bilinçle, istekle,
coşkuyla Suriye’deydik.

Neden Suriye’deydik?
Suriye’de yaşananlar üzerinden

burjuva basın etkin bir şekilde kul-
lanılarak at izi it izine karıştırılmaya,
gerçekler karartılmaya çalışılıyor.
Biz devrimci sanatçılarız. Gerçeklerin
halka ulaştırılması devrimci görev-
lerimiz arasındadır. Hiçbir zaman
emperyalist tekellerin propaganda
aracı olan burjuva basından duyduk-
larımızla, öğrendiklerimizle hareket
etmedik. Biliyoruz ki onların işi yalan
dolandır. On yılları aşan mücadele
deneyimimiz bunu bize defalarca ka-
nıtladı. En son Anadolu’nun dört bir
yanında ayaklanan halkımızın büyük
direnişinin karşısında aldığı tavır,
burjuva medyanın ipliğini pazara çı-
karmıştır. 2 milyon kişi bir gecede
meydanlara çıkmışken saatlerce “pen-
guen belgeseli” yayınlayan satılık
medyadan mı öğrenecektik Suriye’de
yaşananları? BM raporlarıyla sabit
olan, Özgür Suriye Ordusu denen
işbirlikçiler sürüsünün kullandığı
kimyasal silahları ve emperyalizmin
uşağı çetelerin açık açık düzenlediği
katliamları dahi Suriye’nin meşru
iktidarının üzerine yıkmaya çalışırken
defalarca suçüstü(!) yakalanan sah-
tekarlardan mı öğrenecektik doğruyu,
yanlışı? Hayır! Gerçekler tüm çıp-
laklığıyla Suriye topraklarında var-
lığını koruyor. Bu gerçekleri yerinde
görmek Suriye’ye gidiş nedenleri-
mizden birisidir.

İki cephe var. Birinde emperya-
listler ve onların işbirlikçileri, diğe-
rinde ise ezilen halklar… Temel çe-
lişki bu iki cephe arasındadır. Biz

devrimci sanatçılar
olarak elbette em-
peryalizmin karşı-
sında, ezilen halk-
ların safındayız.
Ezilen halkların
mücadelesinin sıra
neferleriyiz. Söy-
lemimiz, duruşu-
muz, eylemleri-
miz, üretimlerimiz
emperyalizme vu-
rur, vurmak zorun-
dadır. Bu bizim tarihsel ve siyasal
sorumluluğumuzdur. Emperyalistler
milyonları sömürerek, katlederek,
baskı altında tutarak nasıl görevini
yerine getiriyorsa, biz de bu katillere
direnerek görevimizi yerine getire-
biliriz. 

Suriye’de yaşananları da böyle
değerlendiriyoruz. “Irak’ta diktatör
var, demokrasi götüreceğiz” dediler,
1 milyon 800 bin insanı katlettiler,
14 yaşında kızların ırzına geçtiler.
Irak halkına kalan kan ve gözyaşı
oldu. Bunlar yaşanırken biz canlı
kalkan olarak Irak’taydık. Direnen
Irak halkının yanında yerimizi aldık,
tarihsel sorumluluğumuzu yerine ge-
tirmiş olmamızın onurunu yaşadık,
yaşıyoruz. O zaman da diktatör Sad-
dam’ı destekliyorsunuz demişlerdi
devrimcilere. Şimdi akıllarda kalan
onların yalanları olmadı, devrimcilerin
emperyalizme karşı Irak halkının ya-
nında olduğuydu. Bugün de tarihe
bu kalacak. Afganistan’da ABD başta
olmak üzere emperyalistler bütün
bir halkı işkenceden geçirirken, kat-
lederken, soykırıma tabi tutarken Af-
ganistan’a, işgalci Amerikan ordu-
sunun emrinde çalışmak üzere asker
gönderilmesine karşı alanlara çıktık.
Her yerde Afganistan halkının ya-
nında olduğumuzu, emperyalistlerin
Orta Doğu’dan defolup gitmeleri ge-
rektiğini haykırdık. Emperyalizmin
Orta Doğu politikaları halklarımızın
katledilmesi demektir. Orta Doğu’nun
yeraltı yerüstü tüm zenginliklerinin,

akarsularının, madenlerinin emper-
yalist tekellere rahatça peşkeş çeki-
lebilmesi için akıtılıyor Orta Doğu
halklarının kanı. Suriye’de yaşananlar
da bunun bir parçasıdır.

Biz devrimciyiz. Devrimci sa-
natçıyız. Marksist-Leninistiz. Bir
halk hareketini, herhangi bir kişi-
nin, kurumun eylemini, duruşunu
değerlendirirken şu soruyu sorarız;
“emperyalizme mi hizmet ediyor,
ezilen halklara mı?”. Cevap “ezilen
halklar” ise tereddütsüz destekleriz.
Şarkılarımızla, eylemlerimizle bu
direnişin yanında oluruz. 

Suriye’de bir emperyalist saldırı
var. ABD ve Avrupa emperyalizmi
yanına Türkiye oligarşisi başta olmak
üzere bölgedeki işbirlikçi uşaklarını
da alarak Suriye topraklarına saldı-
rıyor. Şimdiden yüz bini bulan katli-
amların ilk ve tek sorumlusu işte bu
emperyalist cephedir. Suriye halkı
ise meşru iktidarı önderliğinde bu
emperyalist haydutlara karşı açık-
tan bir vatan savunması veriyor!
Bunun başka bir adı yok! Suriye’de
yaşanan emperyalist saldırıya karşı
vatan savunmasıdır. Bu onurlu direniş
emperyalizmin Orta Doğu’daki po-
litikalarını geriletmekte, emperya-
lizme karşı öfke duyan, direnen tüm
dünya halklarına moral olmaktadır.
Emperyalistler Suriye halkının onurlu
direnişi karşısında diz çökmüş, Suriye
ile ilgili gerçekler birer birer ortaya
çıkmıştır. Emperyalistler hala Suri-
ye’ye saldırısını sürdürmekte, ima-

DİRENEN SURİYE HALKININ
YANINDAYIZ
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jını(!) kurtarmaya çalışmaktadır. 

Suriye halkının emperyalizme
ve onun uşaklarına karşı sava-
şının yanındayız! Şarkılarımızı,
Suriye’nin meşru iktidarının ön-
derliğinde direnen Suriye halkı
için söylemeye devam edeceğiz! 

Bu tavrımız elbette birçok tar-
tışmaya yol açıyor ve tek tek kişi-
lerin, kurumların bu onurlu direniş
karşısındaki tavrını tarihe not dü-
şüyor. Biz emperyalist katillere
karşı vatanını savunan Suriye hal-
kının yanında olarak tarihimize
onur duyacağımız bir sayfa daha
açarken, herhangi bir konuda kendi
düşüncelerini dahi sonuna kadar
savunma cesareti göstermekten
aciz Ahmet Hakan, Mehmet Y.
Yılmaz gibi köşe yazarlarının ta-
rihineyse emperyalist katillerin ya-
nında yer almak gibi utanç vesilesi
belge eklenecektir. Ahmet Hakan
ne demiş, Mehmet Y. Yılmaz ne
yazmış, bazı türkücü ve sol adına
sanat yaptığını savunan kişiler neyi
yadırgamış umurumuzda bile değil!
Bizim yüzümüz halkımıza dönük-
tür. Suriye halkının mücadelesine
verdiğimiz destek de halkların mü-
cadelesini büyütmeye hizmet et-
mektedir. Emperyalist katillerin
yanında saf tutarak utanç ile ya-
şamayı tercih edenler bu dik ve
zorlu duruşu sergileyemeyenlerin
ta kendisidir.

Kimse bize zalimi, mazlumu
öğretmeye kalkmasın! Biz 40 yıldır
zalimlere karşı mücadele ediyor,
tutsaklıklar yaşıyor, işkencelerden
geçiriliyor, katlediliyoruz. 28 yıldır
bu onurlu mücadelenin türkülerini,
marşlarını söylüyoruz. Aklını, na-
musunu, kalemini, sanatını çoktan
zalimlere satmış beyinlerin nasi-
hatlerine ihtiyacımız yok!

DİRENEN SURİYE HALKI-
NIN YANINDAYIZ!

KAHROLSUN EMPERYA-
LİZM, YAŞASIN HALKLARIN
MÜCADELESİ!

KATİL ABD ORTA DO-
ĞU’DAN DEFOL!

GRUP YORUM

Hatay’da Evvel Temmuz Festivali
Çalışmaları Başladı

Hatay Samandağ’da 16 Temmuz günü gerçekleştirilecek  “Yoksulluğa, Yoz-
laşmaya ve Emperyalizme Karşı Evvel Temmuz Halk Festivalinin” afişleme ve
bildiri dağıtımı çalışmaları başladı.

5 Temmuz günü Halk Cepheliler Harbiye ve Gümüşgöze’de afişleme ve
bildiri çalışmaları gerçekleştirdiler. Harbiye’de 150, Gümüşgöze’de 150 afiş
asan Halk Cepheliler kapı kapı dolaşarak binlerce bildiriyi halka ulaştırdılar.
Grup Yorum’un geleceğinden memnun olan halk festival hakkında detaylı bilgi
aldı.

6 Temmuz’da Halk Cepheliler Sümerler ve Armutlu’da esnaflar ile teker
teker konuşarak camlarına afiş astılar. Birçok esnaf “Yasak da olsa Grup Yorum
olunca asarım” diyerek Grup Yorum’a olan desteklerini gösterdi. Armutlu’da
50 afiş ve Sümerler’de 50 afiş dükkan camlanrına asıldı.

7 Temmuz günü Samandağ Merkez, Koyunoğlu ve Antakya- Samandağ
yolu üzerinde 500 afiş yapıldı ve esnafların camlarına asıldı.

8 Temmuz günü Halk Cepheliler Samandağ Merkez’de kurulan pazar’da
Grup Yorum önlükleri giyerek 9 kişi ile toplu bildiri dağıtımı yapıltı. 1,5 saat
süren çalışmada 700 bildiri halka ulaştırıldı. Halkın yoğun ilgisiyle karşılaşıldı.

Halk Cepheliler Samandağ’da bulunan
Kuşalanı-Çöğürlü-Mızraklı ve Sutaşı’nda
150 afiş astılar. Samandağ Merkez’de
ise 100 afiş asıldı. Samandağ Deniz Yo-
lu’nda ise 75 afiş asıldı. Tekebaşı esnaf-
larının camlarına 30  afiş asıldı. Afiş ça-
lışmaları sırasında yine binlerce bildiri
halka ulaştırıldı

Hatay Valisi Bizi Savaşa Davet Etti 
Savaşı Kabulümüzdür!

Hatay'da Suriye halkının direnişine destek olan Hatay halkının yürüyüşleri
yasaklandı. Hatay halkı AKP faşizmine ve Amerikan emperyalizmine karşı di-
renerek polisleri Armutlu Mahallesi’nden kovdu. Armutlu Mahallesi’nde ki
direnişte Cepheliler ilk barikat’tan, halk ile birlikte polisleri mahalleden
kovuncaya kadar direndi. Samandağ ve Tekebaşında ise bizzat Cephelilerin ön-
derliğinde halk direndi. Bu direnişten sonra İP ve CHP’nin gerçek yüzleri
ortaya çıktı. Bu tarihten sonra Halk Cepheliler 10 ayrı beldede Suriye halkının
yalnız olmadığını haykırmak için basın açıklamaları ve yürüyüşler gerçekleştirdi.
Birçok yürüyüşe jandarma ve polis azgınca saldırdı, Jandarma araçlarına sürük-
lenerek götürüldüler. Halk jandarmaya ve polise karşı Halk Cephelilerin yanında
yer aldı ve gözaltına alınmalarını engelledi. Bu direnişler karşısında acizleşen
Hatay Valisi Celalettin Lekesiz Hatay’ın merkezi olan Saray Caddesi’nde yürü-
yüşleri engelledi.

AKP’nin İstanbul ve Anadolu şehirlerinde ki bu yasakçı zihniyeti ve yönete-
meme krizi sonucunu gösterdi.

Halk AKP yasaklarına, baskılarına ve zulmüne karşı direnişe geçti ve büyük
bir halk ayaklanması gerçekleşti. Hatay Valisi Celalettin Lekesiz’ e sesleniyoruz,
“sizin yasakçı zihniyetiniz bizim en demokratik haklarımızı kullanmamıza
engel olamaz. Şehir merkezlerini bize yasaklayarak sesimizi halkımıza
duyurmamızı istemiyorsunuz. Bizi savaşa davet ediyorsunuz, savaşınız kabulü-
müzdür. O yasakladığınız bölgeleri direnerek sizden teker teker geri alacağız.
Halkın olan o yerlerde halkın sorunlarını ve taleplerini haykırmaya devam
edeceğiz. Baskılarınız, yasaklarınız, gaz bombalarınız, işkenceleriniz bize vız
gelir. Biz halkız. Bir halkın önünde hiçbir kuvvet duramaz.”
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Av ru pa’da
Almanya’da devrimciler üzerinde uygulanan gözaltı ve tutuklama

terörü protesto edildi.

Dusisburg şehrinde 5 Temmuz günü  Aile ve Gençlik Derneği ça-
lışanları ve aileleri, diğer sol kitle örgütlerinin de desteğiyle Duisburg'ta
basılan derneğin önünde eylem yaptılar. Eylemde, konser düzenledik-
leri için Alman devletinin insanları tutukladıkları, eşyalarını gasp ettikleri
belirtildi. Devamından ise tutuklananların serbest bırakılması ve el ko-
nulan eşyaların geri verilmesi istendi. Eyleme 15 kişi katıldı .

Hamburg’un Altona semtinde 6 Temmuz günü Georges İbrahim Ab-
dullah için "Uluslararası Eylem Günleri" çerçevesinde Alman solunun
düzenlediği bir eylem yapıldı. Almanca "Direnmek Terör Değildir" pan-
kartının açıldığı eyleme Anadolu Federasyonu da "Tüm Siyasi Tutsaklara
Özgürlük" pankartıyla katıldı.

Georges İbrahim Abdullah FARL’ın (Lübnan Devrimci Silahlı
Fraksiyonu) kurucusu bir devrimcidir. En son Filistin halkının yanın-
da mücadele ediyordu. 1984’te Fransa’nın Lyon şehrinde gözaltına alı-
nıp müebbet hapis cezası aldı.

Eylemde yapılan konuşmalarda Almanya’da tutsak olan Şadi Öz-
bolat’a uygulanan tecrit ve tek tip elbise dayatması anlatıldı. Ayrıca Av-
rupa’nın birçok ülkesinde eş-
zamanlı yapılan operasyon-
larda tutuklanan 5 Anadolu Fe-
derasyonu çalışanı ile ilgili
açıklama yapıldı.

1,5 saat süren eylemde Al-
manca, "Tüm Siyasi Tutsak-
lara Özgürlük" ve "Yaşasın
Halkların Dayanışması" slo-
ganları atıldı.

İhsan Gürz İçin
Adalet İstiyoruz!

İhsan Gürz 2 Temmuz 2011 tarihinde
Hollanda polisi tarafından göz altına alınıp iş-
kenceyle katledildi. İhsan Gürz'ün bedenin-
deki morluklar, kemiklerindeki kırıklar iş-
kenceye uğradığını kanıtlıyor. Ertesi gün
medyada çıkan haberlerde İhsan'ı suçlu çı-
karmak için yalan haberler yazıldı.

Hollanda polisi aileyi ve davayı sahiple-
nen herkesi korkutmak istedi. Aile sürekli bas-
kı altında tutuldu.

Davayı sahiplenen Anadolu Gençlik Hol-
landa çalışanları iki sene sonra başlayacak olan
İhsan Gürz'ün mahkemesine çağrıda bulun-
dular ve davayı sahiplenmeye çağırdırlar.

Dayanışma Halkların
Silahıdır!

Yunanistan'ın Atina şehrinde 5 Temmuz
günü Boks İşgalevi, Halk Cephelilerle “Tür-
kiye’deki Devrimci Hareket, Yunanistan’da
Türkiyeli Politik Mülteciler, Devrimcilerin Ka-
çırılması ve Türkiye’ye Teslim Edilmeleri.
Türkiye’deki Direniş, Türkiye ve Yunanistan
Devrimcilerinin Ortak Mücadelesi” konulu bir
panel düzenlendi.

Panele F Tipi Film’in tanıtımını içeren bir
sinevizyonla başlandı. Sinevizyonun ardından
tutuklu bulunan Halk Cepheli G.Y. telefonla
panele katıldı. Kısa bir konuşma yapan G.Y.
son dönemlerde Türkiyeli devrimcilere kar-
şı Yunanistan devletinin uyguladığı baskı ve
tutuklamalardan ve son olarak Bulut Yayla’nın
kaçırılarak Türkiye’ye teslim edilmesinden
bahsetti.

Basına Yunanistan Radyo Televizyon Ku-
rumu önünde bildiri dağıtırken çekilmiş fo-
toğrafları yansıyan Halk Cepheli Ölüm Oru-
cu gazisi Ferhat Ertürk Ölüm Oruçlarından,
19 Aralık hapishaneler katliamından, F Tip-
lerine karşı 122 şehitle süren direnişten bah-
setti.

Panelde son olarak halkların tek silahının
dayanışma olduğu vurgulanarak, bundan son-
ra ortak eylem ve etkinliklerle bu dayanış-
manın güçlendirilmesi kararı alındı. Panele,
100 kişi katıldı.

Komployla Tutuklanan Devrimciler
Serbest Bırakılsın

Komplo ile tutuklanan Yusuf Taş için 5 Temmuz günü Avusturya İç-
işleri Bakanlığı’nın önünde oturma eylemi yapıldı. Eylemde Yusuf Taş'ın
fotoğrafları taşındı.

Hukuksuz, Keyfi Baskınlara ve
Tutuklamalara Karşı Dayanışma

Pikniği
Almanya ve Avusturya’da demokratik kurumlara evlere yapılan bas-

kın ve hukuksuz tutuklamalara karşı, 7 Temmuz günü Köln’de Ana-
dolu Federasyonu tarafından bir dayanışma pikniği düzenlendi. Pik-
nikte Anadolu Federasyonu adına yapılan konuşmada, baskınlar ve
hukuksuz tutuklanmalar anlatıldı.

70 kişinin katıldığı piknik hepbirlikte yenen yemek çekilen halaylarla
sona erdi.

28 Haziran günü ise Köln Dom Meydanı’nda baskınlara ve tu-
tuklamalara karşı stant açıldı.

Devrimci Tutsakları Sahiplenmek
Devrimci Bir Görevdir

Hamburg
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Hatay’da demokratik kurumların
birlikte yapacağı, Antakya Saray
Caddesi’ndeki Sivas katliamı anma-
sını polis engellemeye çalıştı. Halk
Cepheliler DKÖ’ler ile birlikte An-
takya Saray Caddesi’nde Sivas Kat-
liamı için bir anma yapma kararı
aldı. 1 Temmuz tarihinde yapılacak
yürüyüşten sonra toplanma kararı
alan DKÖ’ler Halk Cephelilere da-
nışmadan toplantıyı 1 gün sonra ya er-
telediler. 2 Temmuz tarihinde toplantı
saatinde giden Halk Cephelilere top-
lantının 4 Temmuz’a ertelendiği söy-
lendi. Gerekçe olarak yeterli kişi gel-
mediği ve 3 Temmuz günü KEC’li
tutsakların mahkemeleri olduğu gös-
terildi. Halk Cepheliler 6 Temmuzda
gerçekleştirilecek anmaya 2 gün kala
toplantı yapmanın, programı olumsuz
etkileyeceği söylendi. Anmanın er-
telenemesinin asıl nedeni ise Saray

Caddesi’nin yasaklanması, bu yüzden
anmayı yaptırmamaya çalışmak...

Her türlü olumsuzluğa karşı 6
Temmuz günü anmanın gerçekleşe-
ceği yer olan Saray Caddesi’nde iç-
lerinde Halk Cephelilerinde olduğu
DKÖ’ler saat 17.00 da buluştu. Sivil
polisler DKÖ’ler toplanır toplanmaz
temsilciler ile görüşmeye başladı.
Başta HDK’lılar olmak üzere
DKÖ’lerin büyük çoğunluğu geri
adım attı ve Eğitim-Sen önünde anma
yapma kararı alındı. Halk Cepheliler
bu duruma itiraz etti. Bu tartışma sı-
rasında alanda Halk Cepheliler, hal-
ka Sivas katliamını hatırlatarak, key-
fi engellemeler anlattılar. Polis ko-
nuşma yapmak istediğinde yine Halk
Cepheliler öncülüğünde kitlenin de
katılımı ile ıslıklar, alkışlar ve slo-
ganlar ile konuşması kesildi. HDK ve
diğer kurumlar ile uzlaşan polisler kit-

lenin tepkilerine karşı çevik kuvvete
saldırı emri verdi. Halk Cepheliler “ar-
kadaşlar sakin bir şey yok kol kola gi-
relim” diyerek kitlenin dağılmasını
engelledi ve ortalığı sakinleştirdi.
ESP ve Halk Cepheliler caddeyi tra-
fiğe kapattılar. Diğer demokratik ku-
rumlar da destek verdi. Polis cadde-
yi trafiğe açmaya çalıştıysa da kitle
buna izin vermedi. Halk Cepheliler
yine ajitasyonları ile halkı keyfi en-
gellemeler hakkında bilinçlendirdi.
Eğitim–Sen’e gelen DKÖ’ler burada
bir açıklama yaptılar. Açıklama sıra-
sında 2 kadın Halk Cephelilerin ya-
nına gelerek iki kişinin gözaltına
alındığını söyledi. Halk Cepheliler
daha sonra gözaltına alınan kişileri gö-
ren esnafların yanına gitti. Gözaltı ke-
sinleşince DKÖ’lere de haber veril-
di.

Anma bu sırada söylenen şarkılar
ile devam ediyordu. Şarkıların ar-
dından Halk Cephelilerin gözaltına
alınanlar serbest bırakılıncaya kadar
oturma eylemi yapma önerisi diğer
kurumlar tarafından kabul edilmedi. 

Eylemden sonra durum değerlen-
dirmesi yapmak üzere Eğitim-Sen’e
geçildi. Gözaltına alınan kişilerden bi-
rinin fotoğraf çektiğinden alındığını
diğerinin ise onun gözaltına alınma-
sına engel olmaya çalışan Halk Cep-
heli Ufuk Oflazoğlu olduğu öğrenil-
di. Halk Cepheliler arkadaşlarını sa-
hiplenmek için Hatay Emniyet Mü-
dürlüğü’nün önüne gittiler. Halk Cep-
heli Ufuk Oflazoğlu akşam saatlerinde
serbest bırakıldı.

Halkın Sesi Yürüyüş Sizin Sesiniz
İngiltere’nin Londra şehrinde Türkiyelilerin yoğun ol-

duğu Wood Green Mahallesi’nde Yürüyüş dergisi stan-
dı açıldı. 6 Temmuz günü kütüphanenin önüne açılan

stantta  “Halkın sesi, sizin sesinizi haykıran Yürüyüş
dergisini sahiplenin. Gerçekleri öğrenin, düşmana
inat derginize güç verin” diyerek duyuru yapıldı.

Ayrıca Clisold Park’ta düzenlenen park festivalinde
Halk Cepheliler, Yürüyüş dergisi dağıtımına devam etti. Top-

lam 47 dergi halka ulaştırıldı.

Irkçılığa ve Ayrımcılığa
Karşı Mücadele
Etmeye Devam

Belçika’nın Brüksel şehrinde 4 Temmuz
günü, Anadolu Federasyonu çalışanları eylem
yaptılar. Fedarasyon çalışanları, Almanya ve
Avusturya'da 26 Haziran günü yapılan polis
baskınlarını Almanya Konsolosluğu önünde
protesto ettiler.

Hatay’da Polisin Engelleme Çabalırına Rağmen

Sivas’ta Katledilen Aydınlar Anıldı

14 Temmuz
2013
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Alman polisi ve yargısı, burjuva
demokrasiler tarihine yeni bir suç türü
daha eklediler: Konser düzenlemek. 

Bu "suç", mesela Türkiye faşiz-
minde uzun süredir varolan bir suç-
tur. Almanya'daki son "büyük
DHKP-C operasyonu" ile burjuva
demokrasilerinde de bunun suç ol-
duğunu öğrenmiş bulunuyoruz. Al-
man burjuva demokrasisi de faşist yö-
netimler zincirine dahil olmuştur. 

26 Haziran'da Almanya'nın çe-
şitli şehirlerinde demokratik kurum-
lara ve kişilere yönelik saldırılarda 5
dernek basılıp talan edildi, 4 kişi tu-
tuklandı. Tutuklama gerekçelerine
bakın: 

- Grup Yorum konseri çalış-
malarına katılmak, bilet satmak,

- 1 Mayıs eylemlerine katılmak, 

- Türkiye'deki eylemlere destek
olmak,

- Tutsaklarla dayanışmak,

- Tutukluların avukatlarıyla il-
gilenmek...

Aynı suçlamalarla Türkiye'de de
yüzlerce devrimci tutuklandı. 

Suçlamalardaki "mantıksızlık",
hukuksuzluk, keyfilik bunlarla sınır-
lı değil. 

Arama, yakalama ve tutuklama ge-
rekçelerinde deniliyor ki: 

2012 Grup Yorum konseri maddi
olarak başarılı geçmiştir. Konserden
elde edilen maddi gelir örgüte akta-
rılmıştır. Örgüt de bu paralarla silah
satın almıştır... Avrupa, Alişan Şan-
lı'nın Amerikan Konsolosluğu’na yö-
nelik eylemini de maddi olarak des-
teklemiştir...

Peki konserden ne kadar gelir
elde edilmiş? Buna dair bir tek rakam,
bilgi, belge YOK!

Peki elde edilen bu gelir, NASIL,
KİMİN TARAFINDAN, NE ZA-
MAN ÖRGÜTE AKTARILMIŞ? Bu
soruların cevabı olacak tek bir rakam,
bilgi, belge YİNE YOK!

Peki örgüt BU PARALARLA
(başka paralarla değil, konserden ak-
tarılan bu paralarla) NEREDE, NE
ZAMAN, KİMLERDEN, NE KA-
DAR SİLAH ALMIŞ? Bu sorulara da
polisin ve yargının tutuklama karar-
larında tek bir kelime CEVAP YOK!

Demek ki Alman polisi ve yargı-
sı, kanıtlarla, belgelerle, bilgilerle
değil,  tahminlerle, yorumlarla, falla,
kehanetle çalışıyor. 

Konserde kar edildi, o kar örgüte
götürüldü, örgüt o parayla silah aldı,
Alişan o silahlarla eylem yaptı... 

Alman polisinin ve yargısının ha-
yal gücü çok geniş. 

Ama hukukun hayal gücüyle de-
ğil, bilgi, belge, kanıt üzerine kurulu
olduğunu unutmuşlar. 

Belgesiz, kanıtsız da her türlü id-
dia ve ithamda bulunabileceğine o ka-
dar inanıyorlar ki, yukarıdaki konser
senaryosunu 2013 konseri için de de-
vam ettiriyorlar. 

Diyorlar ki, "2013 konserinin
de maddi olarak başarılı olduğu dü-
şünülmektedir."

Sonrası tabii malum: Birileri o pa-
rayı alacak, örgüte götürecek, örgüt de
o parayla mutlaka silah alacak, son-
ra başka bir Alişan, o silahı alıp ey-
lem yapacak! CAK, CAK, CAK!

AFERİN Alman polisine ve hu-
kukuna... Bu "büyük operasyon"la
bunu engellediniz!!!

Alman Savcılar, Almanya Ana-
yasayı Koruma Örgütü çok çok uya-
nıklar. 

Her ne kadar NSU adlı bir ırkçı ka-
til çetesi, 10 yıl boyunca gözlerinin
önünde cinayetler işlerken pek uya-
nık gözükmeseler de, söz konusu
devrimciler olunca çok uyanıklar. 

Mesela Sonnur Demiray, evlen-
dikten sonra eşiyle tatile gitmiş. Son-
ra kendisi tatilden daha önce gelmiş,
eşi daha sonra ayrı dönmüş...

Savcı diyor ki; 

Sonnur Demiray, erken döndü,
"örgüt işleri için geldiği düşünül-
mektedir.." "zaten gelir gelmez
pikniğe katıldı"... Ve hükmü yapış-
tırıyor; "o pikniğin eğitim amaçlı ol-
duğu düşünülmektedir."

Habire düşünüyorlar!!!

Savcı diyor ki; 

Haydar Demiray tatilden geç dön-
dü: "örgüt işleri için geç döndüğü
düşünülmektedir."

Tatilden erken döndün, SUÇ!
Geç döndün yine SUÇ!

SONUÇ; Alman polisinin ve yar-
gısının tutuklama gerekçeleri işte
böylesine keyfi, kanıtsız, yoruma,
tahmine dayalıdır. 

Bu gerekçeler, hukukun değil,
ancak mizahın konusu olabilir. 

Ancak bu gerekçelerle, biri Wer-
nicke Korsakof hastası, bir diğeri iki
çocuk annesi 5 kişi tutuklanıp hüc-
relere konulduğu için bu mizah ol-
maktan çıkmış, kara mizaha dön-
müştür. 

Alman yargısı, bu kara mizahı sür-
dürmekten vazgeçmelidir. 

HUKUKEN, ADALETLİ OL-
MAK İÇİN YAPILACAK TEK
ŞEY VAR: bu belgesiz, delilsiz,
keyfi, gayrı meşru tutuklamalara son
vermek!

AVRUPA’dakiBİZ

Son “Büyük DHKP-C Operasyonu”
Alman Burjuva Demokrasisinin İflasıdır!

ALMAN POLİSİNİN VE HUKUKUNUN 
YALANLARI, KURGULARI VE FALCILIKLARI-1
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Kar Eden Ar Etmez
Amacı kazanç olan kişi çalıp çırp-
maktan utanmaz

Deyimler

“En büyük felaketler içinde bile ümi-
dini kaybetme, unutma ki ilik, sert
kemiğin içinden çıkar.” 

Pir Sultan Abdal

Özlü Söz

“Acemi Katır Kapı Önünde
Yük İndirir”

Elinden yeterince iş gelmeyen kimse,
kendisine verilen görevi istenildiği
biçimde yapamaz veya yarım bırakıp
kaçar.

Atasözü

KULAĞIMIZA 
KÜPE OLSUN

Hintli Usta ve Çırağı
Hintli bir yaşlı usta, çırağının sürek-

li her şeyden şikayet etmesinden bık-
mıştı. Bir gün çırağını tuz almaya gön-
derdi. Hayatındaki her şeyden mutsuz
olan çırak döndüğünde, yaşlı usta ona,
bir avuç tuzu, bir bardak suya atıp
içmesini söyledi. Çırak, yaşlı adamın
söylediğini yaptı ama içer içmez ağzın-
dakileri tükürmeye başladı. “Tadı
nasıl?” diye soran yaşlı adama öfkeyle
“acı” diye cevap verdi.

Usta kıkırdayarak çırağını kolundan
tuttu ve dışarı çıkardı. Sessizce az
ilerideki gölün kıyısına götürdü ve
çırağına bu kez de bir avuç tuzu göle
atıp, gölden su içmesini söyledi. Söyle-
neni yapan çırak, ağzının kenarlarından
akan suyu koluyla silerken aynı soruyu
sordu: “Tadı nasıl?”

“Ferahlatıcı” diye cevap verdi genç
çırak. “Tuzun tadını aldın mı” diye sor-
du yaşlı adam. “Hayır” diye cevapladı
çırağı. Bunun üzerine yaşlı adam, suyun
yanına diz çökmüş olan çırağının yanı-
na oturdu ve şöyle dedi:

“Yaşamdaki ıstıraplar tuz gibidir, ne
azdır, ne de çok. Istırabın miktarı hep
aynıdır. Ancak bu ıstırabın acılığı,
neyin içine konulduğuna bağlıdır.

Istırabın olduğunda yapman gereken
tek şey ıstırap veren şeyle ilgili hislerini
genişletmektir. Onun için sen de artık
bardak olmayı bırak, göl olmaya çalış.”

ASIL FAKİRLİK
Günlerden bir gün, bir baba ve zen-

gin ailesi oğlunu köye götürdü. Bu yol-
culuğun tek amacı vardı, insanların ne
kadar fakir olabileceklerini oğluna
göstermek. Çok fakir bir ailenin çift-
liğinde bir gece ve gün geçirdiler.

Yolculuktan döndüklerinde baba
oğluna sordu,

“İnsanların ne kadar fakir olabil-
diklerini, gördün mü?”

“Evet!”

“Ne öğrendin peki?”

Oğlu cevap verdi,

“Şunu gördüm: Bizim evde bir kö-
peğimiz var, onlarınsa dört. Bizim
bahçenin ortasına kadar uzanan bir ha-
vuzumuz var, onlarınsa sonu olmayan
bir dereleri. Bizim bahçemizde ithal
lambalar var, onlarınsa yıldızları. Bi-
zim görüş alanımız ön avluya kadar,
onlarsa bütün bir ufku görüyorlar.”

Oğlu sözünü bitirdiğinde babası
söyleyecek bir şey bulamadı. Oğlu ek-
ledi, “Teşekkür ederim baba, ne kadar
fakir olduğumuzu gösterdiğin için!”

Ben Dönmezem
Yolumdan

Koyun beni hak aşkına yanayım 

Dönen dönsün ben dönmezem
yolumdan 

Yolumdan dönüp de mahrum
mu kalayım 

Dönen dönsün ben dönmezem
yolumdan 

Kadılar müftüler fetva yazarsa 

İşte kement işte boynum asar-
sa 

İşte hançer işte başım keserse 

Dönen dönsün ben dönmezem
yolumdan 

Bir gün mahşer olur divan ku-
rulur 

Suçlu suçsuz varsa orda bulu-
nur 

Piri olmayanlar anda bilinir 

Dönen dönsün ben dönmezem
yolumdan 

PİR SULTAN'ım arşa çıkar
ünümüz 

O da bizim ulumuzdur pirimiz 

Hakka teslim olsun garip ca-
nımız 

Dönen dönsün ben dönmezem
yolumdan

PİR SULTAN ABDAL

Kıssadan HisseŞiir

Hikaye



17 Temmuz 1995’te Buca Hapishane-
si'nden özgürlük eylemiyle tutsaklığına
son vermesinden sonra 27 Temmuz’da İz-
mir’de kaldığı evde katledildi. 12 Eylül
öncesinde hareketin bir sempatizanı olan
Ali Rıza, 1986’dan itibaren birçok görev aldı.
1989-1990 Atılım yıllarında İstanbul Dev-
Genç’in yöneticilerindendi. 1990’dan iti-
baren farklı alanlarda görev aldı.

Küçükarmutlu halkına karşı sürdürülen
sayısız saldırılardan birinde, 23 Temmuz
1990’da halkla birlikte direnirken polis ta-
rafından kurşunlanarak ağır yaralandı.
Hastaneye kaldırılmasının polis tarafından
geciktirilmesi sonucu yaşamını yitirdi.

Ali Rıza KURT

Hüsnü İŞERİ

Yitirdiklerimiz
Bağımsızlık Demokrasi Sosyalizm Mücadelesinde

21 Temmuz - 27 Temmuz

"Ben sizlerin sıranızı almadım ki, çalım
da atmadım, aranıza da girmedim,

sadece öne geçtim." 

Altan Berdan Kerimgiller

İşkenceci katiller Hamiyet'i katlederler. Ali Rıza ise ya-
ralı olarak yakalanır. Direnmemesi için ellerini arkadan ke-
lepçelerler. Ama o bu durumda bile zafer işareti yapacak
kadar direngendir. Ali Rıza'nın bu resmi gazetelerde çı-
kar ve bu resim belleklere kazınan bir direniş sembolü olur.
Hemen yaralı haldeyken şubeye götürülür.

Şimdi Ali Rıza için Hamiyet'in direngen tavrına yeni hal-
kalar ekleme zamanı gelmiştir.

- Konuş, der işkenceciler, en acımasız, en hayasız iş-
kenceleri yaparlar.

- Devrimci Sol savaşçısıyım, size verecek hiçbir şeyim
yok, der Ali Rıza ve ağzından başka söz çıkmaz. Çünkü
o sözüne sadık, ser veren ama sır vermeyen Devrimci Sol
savaşçısıdır. O, Devrimci Sol'un direnme geleneğinin şu-
bede boy verecek bir tohumudur. Bunun için direnir. İz-
mir polisine ve işkencecilere unutamayacakları dersleri-
ni verir.

Fiziki işkenceyle sonuç alamayan işkenceciler bu
kez de psikolojik işkenceyle sonuç almaya çalışırlar. Ve
16-17 Nisan katliamını kullanarak, "Bitirdik oğlum sizi. Da-
yınız, Sinan Kukul'unuz, hepsini öldürdük" derler. Ali Rı-
za'nın cevabı yine hazırdır ve işkencecilere "Bizi hiçbir za-
man bitiremezsiniz. Bu ülkeyi size dar edeceğiz" der.

Evet, Devrimci Sol bu ülkeye kök salmıştır. Usta ellerle
atılmıştır bu hareketin temeli. Destanlar yaratanlar vardır,
Ali Rıza gibi. Kuşatmalarda Umut'un adı kanla yazılmış-
tır duvarlara. Bu hareketi bitirecek bir güç yoktur. Çünkü
halkın içinden çıkmış, halkla bütünleşmiştir Devrimci
Sol. Bunu bilir ve inanır Ali Rıza.

Daha sonra tutuklanarak Buca Hapishanesi'ne gön-

derilir. Artık hapishanelerin de bu cesur yüreğin, eğilme-
yen başın direnişine tanık olma zamanı gelmiştir.

Darbe ihanetinin yaşandığı yıllarda Buca Hapisha-
nesi'ndedir Ali Rıza. Darbecilik ihanetine tereddütsüz ta-
vır alır. Hareketi ve önderliği sahiplenir.

Ali Rıza'nın hapishane hayatıyla birlikte özgürlük tut-
kusu da başlar. Daha hapishanedeki yaşamı bir yılı dol-
durmadan 23 metre uzunluğunda bir tünel çıkar. Ali Rıza

bu tünelin ustasıdır. Ama patlak vermesi onun özgürlük
tutkusuna engel olamaz. Çıkan bir açıklamada, "Bir gün
mutlaka dağlarda, kentlerde ama mutlaka cephelerde gö-
rüşeceğiz" sözü vardır. Savaşa ve özgürlüğe sevdalı bir
beyinden çıkmıştır bu söz. Bu Ali Rıza'dır.

Tüneli bulan düşman Buca Hapishanesi'nde terör es-
tirir. İçlerinde Ali Rıza ve Ölüm Orucu şehitlerimizden Müj-
dat Yanat'ın da bulunduğu 6 kişi hücrelere atılarak tecrit
edilir. Ve bu saldırının karşısında aldıkları tavır yine Ali Rı-
za'ya yaraşır tavırdır. "Yoldaşlarımızın yanına gidene ka-
dar açlık grevine gidiyoruz."

Bir gün mutlaka sözü gerçekleşmeliydi artık. Temmuz
'95'te bir kez daha özgürlük eylemi örgütlenir. Bu defa ey-
lem başarıyla sonuçlanır. Ve üç yoldaşıyla duvarları
aşarak özgürlüğüne kavuşur. Düşman onca önlemlerine
rağmen Ali Rıza'nın özgürlüğe kavuşmasını engelleye-
memiştir.

Düşman kinli, öfkeli ve korkmaktadır. Daha üç yıl önce
hapse atarak "kurtulduk" diye düşündükleri Ali Rıza dı-
şarıdadır.

Bu korkuyla sağa-sola azgınca saldırmaya başlarlar.
Hapishanede kalan yoldaşlarına, onu seven halkına sal-
dırırlar. Operasyon üzerine operasyon yaparlar.

27 Temmuz gecesi Ali Rıza'nın kaldığı ev düşman ta-
rafından kuşatılır. Ali Rıza silahsızdır. Ama düşman per-
vasızdır ve çareyi Ali Rıza'yı katletmekte bulur.

Ve şimdi yeni Ali Rızalar olan Hasan Selimler devrim
bayrağını yükseltiyorlar. Ve şimdi Ali Rıza "Dağlarda, kent-
lerde, cephelerde" savaşan yoldaşlarıyla omuz omuza.

Anıları Mirasımız
Yoldaşları Anlatıyor:
"DEVRİMCİ SOL SAVAŞÇISIYIM SİZE
VERECEK HİÇBİR ŞEYİM YOK"

1966, Tokat Zile doğumlu Sevinel, evli
ve bir çocuk babasıydı. Devrimciydi. F tip-
lerinin hücrelerindeki tutsaklardan biriydi.
Tecrit politikası sonucu katledildi. 21 Tem-
muz 2004’te Tekirdağ 1 No’lu F Tipi’nde
kalp krizi geçirdi, gereken müdahale ya-
pılmayarak planlı, kasıtlı bir biçimde öldü-
rüldü.

Salih SEVİNEL

1946 İstanbul doğumluydu. Mimardı. Bir
THKP-C taraftarı olarak mücadelenin için-
deydi. 4 Mart 1972’de cunta tarafından tu-
tuklandı. Gördüğü işkenceler sonucu has-
talandı. Hapishanede tedavisinin engel-
lenmesi sonucu, serbest bırakıldıktan kısa
süre sonra 24 Temmuz 1973’de şehit
düştü.

Hatice ALANKUŞ



TAYAD’ın
ilk kurucuların-
dandı. 12 Eylül
döneminde tut-
sak ailelerinin
mücadelesin-
de yer alarak
siyasal laş t ı .

ÖZGÜR-DER’in ve DEM-
KAD'ın kurucuları arasında
yer aldı. Yakalandığı kanser
hastalığı sonucu 25 Temmuz
2003’te aramızdan ayrıldı.

Sultan ÇELİK

25 Tem-
muz 1990’da
Cenevre ’de
eskiden Dev-
rimci Yol’cu
olan biri tara-
fından bıçak-
lanarak öldü-

rüldü.

27 Temmuz
1980’de işken-
ceye karşı yü-
rütülen bir kam-
panyanın afişle-
rini asarken po-
lis tarafından
kurulan pusuda

katledildi. Kadıköy Dev-
Genç'teki çalışmalarında fe-
dakarlığıyla, alçak  gönüllülü-
ğüyle kendini kabul ettirmiş bir
devrimciydi.

3 Mart 1983 İstanbul Üsküdar doğumlu
olan Hasan Selim Gönen aslen Selanik
göçmenidir. 

Hasan’ın çocukluğu da Gelibolu’da geçti.
Liseyi Gelibolu Anadolu Lisesi’nde
okudu.

2003 yılı başlarında Yıldız Teknik Üniver-
sitesi Bilgisayar Öğretmenliği Bölümü 2.
Sınıfta okurken Dev-Genç’lilerle tanıştı.

İstanbul Üniversitesi Gençlik sorumluluğu yaptı.  İlk
tutuklanması da 7 Kasım 2005 yılında YÖK’e karşı
Ankara’da yapılan eylemde oldu. 2006 yılında İstanbul
Üniversiteler sorumluluğu ve Gençlik alan sorumluluğu
yaptı. 2007 yılında Tarakya Bölgesi (Çanakkale, Edirne,
Tekirdağ, Kırklareli ve Kocaeli) Gençlik sorumluluğu
yaptı. 2009 yılında Cephe savaşçısı olarak tutsak
düştü. 7 Ocak 2012’de tahliye oldu. Şimdi artık o,
Komutan Rıza idi. İstanbul Gazi Mahallesi girişinde
yoldaşı Sultan Işıklı ile birlikte polisle girdiği çatışmada
karnından  ağır yaralı olarak tutsak düşen Hasan Selim
Gönen kaldırıldığı Okmeydanı Hastanesi’nde 21
Temmuz’da şehit düşmüştür.

20 Mart 1961
doğumluydu .
Uzun yıllar mü-
cadelenin içinde
yer aldı. 25
T e m m u z
1992’de geçirdi-
ği trafik kazası

sonucu aramızdan ayrıldı.

Osman SÜMBÜL

Hasan Selim GÖNEN
(Rıza)

Ali Ekber TURAL Mehmet TAYANÇ

1996 Ölüm Orucu Şehitleri 
Her anı bir eylem olan bir dire-

nişte ölümsüzleştiler
Oligarşinin tecrit ve teslim alma po-

litikalarına karşı tüm hapishanelerde
devrimci tutsakların ortaklaşa yürüt-
tüğü ölüm orucu, 12 şehit verilerek za-
ferle sonuçlandırıldı. Şehitlerden beşi,
Cepheli tutsaklardı.

20 Mayıs 1996 tarihinde binlerce
tutsak süresiz açlık grevine başladı.

Direniş, 41. gününde
ölüm orucuna dönüş-
türülerek devam etti
ve 27 Temmuz’da za-
ferle sonuçlandı. Tari-
he 1996 Ölüm Orucu
olarak geçen direnişte,
12 tutsak şehit düştü.  

Direnişin tarihçesi:  

6 Mayıs Genelgesi 

Faşist ANAYOL
hükümetinin Adalet
Bakanı kontrgerillacı
Mehmet Ağar bakanlık
koltuğuna oturur otur-
maz hapishanelerdeki
zor, sürgün, tecrit ve in-
san hayatına kaste-
den saldırı politikası
daha da pervasızlaştı. 

6 Mayıs Genelge-
siyle baskı ve terör
resmileştirildi. 

Peki 6 Mayıs Ge-
nelgesi nasıl bir genel-

geydi? 

Adalet Bakanı Mehmet Ağar’ın di-
rektifleri üzerine yayınlanan, Ceza ve
Tevkifevleri Genel Müdürü Cemal
Sahir Gürçay imzalı 6 Mayıs 1996 ta-
rih ve 960 18384 sayılı genelgeyle
Kırklareli, Kütahya, Sakarya, Kasta-
monu, İnebolu, Sinop ve Eskişehir ta-
butlukları açıldı. Ve hemen 7 Mayıs’ta
Eskişehir Cezaevine sevkler başladı. 

6 Mayıs Genelgesinin üzerinde

“gizli” damgası vardı ama gerçekte
gizli olan bir şey yoktu. Amaçlanan-
lar son derece açıktı: 

“Cezaevlerindeki teröristler tek
tek hücrelere atılarak bağları kesile-
cek”... İtirafçılık dayatılacak... Muh-
temelen teröristler direnişe geçe-
cek... Teröristlerin etkisinde kalan
toplumun bazı kesimleri direnişi sa-
hiplenecek.. İşte bu aşamada terö-
ristler zindanlarda toplumun direnişi
ise sokaklarda ezilecek ve moral üs-
tünlük ele geçirilerek halkın direnme
gücü kırılacaktı. Teröristlerden baş-
lanarak bütün Türkiye halkları teslim
alınacaktır.

Hedef, “Gizlidir” ibaresi altında
net bir şekilde gösterilmişti. 

İlk Hedef Tutsaklar

Bu noktada oligarşi taktiğini 6
Mayıs’ta yayınladığı genelgeyle açık-
lamış oldu. 6 Mayıs Genelgesiyle
daha önce direnişlerle kapattırılmış
olan Eskişehir Hücre Tipi Cezaevi ye-
niden açılmış, sürgün ve itirafçılaş-
tırma politikası devreye sokulmuş
oluyordu. 

...

Bu aşamada Parti-Cephe'nin oli-
garşinin taktiğine karşı ortaya koya-
cağı devrimci taktik ülkenin bütün ha-
pishanelerinde başlatılacak Süresiz
Açlık Grevi temelinde bir genel dire-
niş olarak belirlendi. 

Süresiz Açlık Grevi uzun sürece
yayılan, bu süreç boyunca propa-

Altan Berdan
KERİMGİLLER

İlginç ÖZKESKİN Müjdat YANAT Ayçe İdil ERKMEN

Yemliha KAYA Aygün UĞUR Hüseyin
DEMİRCİOĞLU

Ali AYATA

Tahsin YILMAZ Hicabi KÜÇÜK Osman AKGÜN Hayati CAN



DİSK ve TİP kurucu üyelerinden, DİSK
ve Maden-İş’in yıllarca genel başkanlığını
yapan Kemal Türkler, 22 Temmuz 1980’de
İstanbul Merter’de faşistler tarafından kat-
ledildi.

gandasını yapan ama aynı zamanda
adım adım faşizmin saldırılarını teş-
hir ederken bu saldırılara karşı halkın
tepkisini de açığa çıkaran bir direniş
tarzıydı. Parti-Cephe bunun için SAG
önerisini diğer siyasetlere de sundu.

SAG temelinde yürütülen tartış-
malar 20 Mayıs 1996’ya gelindiğinde
sonuca ulaştı ve 9 siyasi hareket Sü-
resiz Açlık Grevi direnişine başladı. 

Talepler

20 Mayıs günü saatler 24.00’ü
gösterdiğinde binlerce tutsak, hapis-
hanelerde en güçlü, en kararlı ses-
leriyle eyleme başladıklarını, eylemin
gerekçelerini ve taleplerini dört bir
yana haykırıyorlardı: 

Bizler Sağmalcılar Cezaevi’ndeki
DHKP-C, MLKP, TKP(ML), TİKB,
THKP-C-HDÖ, TKP/ML, TKEP/Leni-
nist, Ekim, Direniş Hareketi tutsakla-
rı olarak faşizmin devrimci tutsaklara
yönelik saldırı politikalarını boşa çı-
karmak için:

1- Tabutluk genelgesinin iptali, 

2- Eskişehir ve diğer tabutlukların
kapatılması, 

3- Tutsak ailelerine yönelik saldı-
rıların durdurulması, 

4- Tutsakların tedavilerinin ve du-
ruşmalara çıkarılmalarının önündeki
engellerin kaldırılması talepleriyle,
CEZAEVLERİ MERKEZİ KOORDİ-
NASYONU’nun kararıyla Süresiz Aç-
lık Grevi Direnişimize başlıyoruz.

20 Mayıs 1996 tarihinde Süresiz
Açlık Grevi temelinde başlatılmış
olan Genel Direniş 45. günden itiba-
ren çeşitli hapishanelerde toplam
161 Ölüm Orucu Direnişçisiyle ÖLÜM
ORUCU’na dönüştürüldü.  

Bu büyük direnişte 12 şehit veril-
di. Ama devrimci tutsakların ödedik-
leri bedel bununla sınırlı değildi. Şu
anda cezaevlerinde ölüm orucunda
sakat kalan onlarca tutsak var. Hala
tedavileri engelleniyor. Hala düşman

bu büyük direnişin kazanımlarını gas-
betmeye, zaferini gölgelemeye çalı-
şıyor. Ve onlar sakatlıklarına, bozuk
sağlıklarına bakmadan hala direniş-
ten direnişe koşuyorlar. 

Oligarşinin tüm halka yönelik sal-
dırısının önüne bedenleriyle, feda-
karlıklarıyla, kahramanlıklarıyla bari-
kat olmuş, halklarına bu büyük dire-
nişi, bu büyük kahramanlığı armağan
etmişlerdir. Halkımız onlara borçludur. 

BU BORÇ, TÜRKİYE HALKLA-
RININ NAMUS BORCUDUR, ONUR
BORCUDUR, VEFA BORCUDUR. 

Altan Berdan KERİMGİLLER

1968 yılında Tarsus’ta doğdu.
Ankara’da üniversite öğrencisiyken
mücadeleye katıldı. Değişik alanlar-
da görevler aldı. 1992 Eylül’ünde tu-
tuklandı. Buca, Aydın, Bayrampaşa
hapishanelerinde kaldı. Oligarşinin
saldırısını en önde göğüsleyenlerden
biri olarak Ölüm Orucu’nda şehit
düştü. DHKP-C davasından tutsaktı.

İlginç ÖZKESKİN

1961 İstanbul doğumlu. 1977’de
mücadeleye katıldı. 12 Eylül koşul-
larında da mücadelesini sürdürenler
içindeydi. 1987’de tutuklandı. 1991 yı-
lında Eskişehir tabutluğuna götürü-
lenler arasındaydı. 4 Ocak 1996’da
Ümraniye katliamında yaralandı. Kat-
liamdan sonra getirildiği Bayrampaşa
Hapishanesi’nde Ölüm Orucu dire-
nişçilerinden biri olarak ölümsüzleş-
ti. DHKP-C davasından tutsaktı.

Müjdat YANAT

1959 İzmir-Urla doğumluydu.
Genç yaşta mücadeleye atıldı. 1988
yılında Yeni Çözüm Dergisi İzmir
temsilcisiydi. 1989’da 1 Ağustos Ge-
nelgesi’ni protesto eyleminden tu-
tuklandı. Tahliye olduktan kısa bir süre
sonra tekrar tutsak düştü. Tutsakla-
rı teslim almak için saldıran oligarşi-
nin karşısına bu kez alnı kızıl bantlı
bir direnişçi olarak çıkarak ölümsüz-
leşti.

DHKP-C davasından tutsaktı.

Ayçe İdil ERKMEN

1970’de Kırklareli’nde doğdu. İs-
tanbul Üniversitesi'nde öğrenciyken
mücadeleye katıldı. İYÖ-DER’liydi.
1990 yılında Ortaköy Kültür Merke-
zi’nde sanatsal faaliyetler içinde yer
aldı. 1994’te gözaltına alınarak tu-
tuklandı. Ayçe İdil dünyanın ilk kadın
ölüm orucu şehidi olarak ölümsüzleşti.
DHKP-C davasından tutsaktı.

Yemliha KAYA

1968 Maraş-Elbistan doğumluydu.
1989’da işportacıların mücadelesi-
ne öncülük yaptı. İŞPOR-DER yö-
neticisiydi. 1993 yılında Halkın Gücü
Gazetesi'nde çalışmaya başladı.
1994’de gözaltına alınıp tutuklandı.
Ölüm orucunun 69. günü ölümsüz-
leşti. DHKP-C davasından tutsaktı.

Aygün UĞUR

Ölüm orucunun 63. gününde 21
Temmuz’da şehit düştü. TKP(ML)
davasından tutsaktı.

Hüseyin DEMİRCİOĞLU

Ölüm orucunun 67. gününde 25
Temmuz’da şehit düştü. MLKP da-
vasından tutsaktı.

Ali AYATA

Ölüm orucunun 67. gününde 25
Temmuz’da şehit düştü. TKP(ML)
davasından tutsaktı.

Tahsin YILMAZ

Süresiz açlık grevinin 68. günün-
de 26 Temmuz’da şehit düştü. TİKB
davasından tutsaktı.

Hicabi KÜÇÜK

Süresiz açlık grevinin 69. günün-
de 27 Temmuz’da şehit düştü. TİKB
davasından tutsaktı.

Osman AKGÜN

Süresiz açlık grevinin 69. günün-
de 27 Temmuz’da şehit düştü. TİKB
davasından tutsaktı.

Hayati CAN

Ölüm orucunun bitirilişinde has-
taneye kaldırılırken şehit düştü.
TKP(ML) davasından tutsaktı.

Amerikan 6. Filosu’nu protesto eden
devrimci vatansever öğrencilere, polisin sal-
dırısı sırasında polis tarafından İTÜ Gü-
müşsuyu öğrenci yurdunun ikinci katından

aşağı atıldı. Kaldırıldığı hastanede 24
Temmuz 1968’de şehit düştü.Vedat DEMİRCİOĞLUKemal TÜRKLER


