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Tayyip Erdoğan: “Şiddete başvuran, şiddet görür!” 

Eli Sopalıları, Eli Palalıları, Esnafları
Halka Karşı Kışkırtıyor!

Halkımız; Esnaflar! 
AKP’nin Kışkırtmalarına Gelmeyin! 

Faşizme Karşı Birleşelim, Direnelim, Kazanalım!

Grup Yorum Harbiye Konseri Yapıldı!

BARİKATIN ARDI 
VATANDIR!
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Kitabın Adı: Halkların Bütün Acılarının Hesa-
bını Sormak İçin SINIF KİNİ

Derleyen: Ali Osaman Köse
Yayınevi: Boran
Boran Yayınevi Özgür Tutsak Ali Osman Köse’nin derlediği

“Halkların Bütün Acılarının Hesabını Sormak İçin SINIF
KİNİ” kitabıyla yine karşınızda. 

Kitabın önsözünde şöyle deniyor: “Birbirinden ayrılmaz iki
kardeş gibi, kin ve sevgi. Halkımıza etmediğini bırakmayan bu
düzenden intikam almak için, vatanını çok sevmek lazım, yok-

sa intikam alınamaz. Gözümüzü; savaşların,
işgallerin, işkencelerin, katliamların, sömürünün,
eşitsizliğin, yoksulluğun, açlığın hüküm sürdüğü
bir dünyaya açıyor ve tüm hayatımızı böyle bir
dünyada geçiriyoruz.

Küçük bir mutlu azınlık ise, dünyaya hükme-
diyor, gününü gün ediyor. Emperyalizmin yeni
sömürgesi bir ülkede yaşıyoruz. Oligarşinin faşist
diktatörlüğüyle yönetiliyoruz. Zenginlikler ülke-
sinde yaşayan, emekçi bir halk olmamıza
rağmen aç ve yoksuluz. Hemen hiçbir hakkımız
yok. Horlanıyor, aşağılanıyor, baskı altında
yaşıyoruz. İşsizlik, yoksulluk, açlık, evsizlik,
okulsuzluk, doktorsuzluk bizim payımıza
düşüyor.

Birileri, bu tabloyu halka kader diye yuttur-
maya çalışıyor. Oysa biz bunun kader olmadığını
biliyoruz. Bunun adı kader değil adaletsizliktir.
Adaletsiz bir dünyada, adaletsiz bir ülkede
yaşıyoruz. Bu yaşadığımız sorunların, adaletsizli-
klerin bir sebebi, bir sorumlusu var. Ve bütün
yaşadıklarımızın da bir çözümü var. Sorumlu-
su emperyalist kapitalist sistemdir.

Alternatifi ise sosyalizmdir. Ülkemizi işgal
eden, sömüren emperyalizmi ve onun işbirlik-
çisi oligarşiyi kovacak, faşizmi yıkacak, bağım-
sız demokratik ve sosyalist bir ülke kuracağız.

İşte o zaman barış, adalet, eşitlik ülkemize
egemen olacak. Ancak, karşımızda iyice silah-
lanmış, fiziki olarak güçlü, ahlaksız, egemen sı-
nıf bilinciyle donanmış, halka karşı kin dolu bir
düşman bulunmaktadır. Ona karşı yürüttüğümüz
savaşı sonuna kadar sürdürebilmek için, bize de
sınıf bilinci ve kini gerekmektedir. Sonsuz bir
vatan sevgisi, halk sevgisi, yoldaş sevgisi gerek-
mektedir. Bu kin ve sevgiye sahip olmalıyız ki;

vatanımıza, halkımıza, yoldaşlarımıza zarar veren her şeyi or-
tadan kaldırabilelim. Bunca yaşatılan acıların, katliamların, işken-
celerin, sömürünün, açlığın, yoksulluğun, acıların hesabını so-
rabilelim; adaleti sağlayalım.

Kitabımızın bazı yazıları Yürüyüş dergisinde de yayınlan-
mış olan, “Sınıf Kini” temalı yazıların (kimi düzeltmeler yapı-
larak) bir derlemesinden oluşmaktadır. 

Sınıf bilinci nedir, sınıf kini nedir, sevgi nedir sorularına
değişik açılardan açıklamalar getiren bu yazılar; ufkumuzu aça-
cak, bilincimizi güçlendirecek, safımızı netleştirecek, sa-
vaşımızda bize güç verecektir...”
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ÖÖğretmenimizğretmenimiz

Biz, em per ya liz me ve onun iş bir lik çi si 
ik ti da ra kar şı mü ca de le et ti ği ni söy le yen,

dü ze ne an ga je ol ma yan, ken di si ni fa şiz me
kul lan dır ma yan din dar ke sim ler le bir sa vaş
için de de ği liz, ol ma ya ca ğız. Biz di ne kar şı

de ğil, dü ze ne kar şı sa va şı yo ruz. 
Dev rim ci ler, em per ya liz me ve fa şiz me

kar şı olan her ke sin, si ya si ve di ni
inanç la rı na bak mak sı zın bir lik te ha re ket
et mek ten, düş man lık de ğil dost luk iliş ki si

sür dür mek ten ya na dır. 
Biz hal kı mı zın di ni inanç la rı na say gı lı
ol du ğu muz gi bi, onun kut sal gör dü ğü

yer le re za rar ver me me, ora la rı ko ru ma gi bi
bir an la yı şa da sa hi biz.

Zarar verecek olanları ilk 
en gel le ye cek olan biz le riz.
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Duyuru

Hergün Mustafa Ali Tombul İçin Taksim ilk Yardım
Hastanesi Önünde Eylem Yapıyoruz 

Dev-Genç
Yer: Taksim İlkyardım Hastanesi Giriş Kapısı 
Saat: 21.30-22.00 arası 

Diren Berkin Okmeydanı Seninle
Pazar Gününden itibaren hergün Okmeydanı SSK Hastanesi
Önünde oturma eylemi yapıyoruz. Duyarlı tüm halkımızı
Berkin’e destek için eylemimize çağırıyoruz!

Halk Cephesi
Yer: Taksim Okmeydanı SSK Hastanesi Giriş kapısı
Saat: 19.30-18.00 arası 



Eskişehir’de döve döve öldürülen
Ali İsmail Korkmaz’ın katilleri

ortada yok. Katilleri gösteren kame-
ralardaki, 18 dakikalık görüntü yok
edilmiş. 

İsmail’e yapılan işkenceyi, evinin
balkonundan izleyen bir tanık olayı

şöyle anlatıyor: “Sokaktan , 'vurmayın,
öldüm' sesleri geliyordu. Fırıncı mü-
dahale etmeden bakıyordu. Sonra 3
resmi polis ile 4 sivil gördüm. Polisin
elinde cop, sivil vatandaşın elinde ise
meşe sopası vardı. Üzerinde, dizden
aşağısı beyaz şeritli, siyah renkli eşof-
man vardı. Bu sivil vatandaş, fırının
önünde polislere, 'siz bize destek olur-
sanız hepsini sinkaf ederiz' dedi. Po-
lisler ile bu sivil vatandaş oradan
gelip geçen vatandaşlara vuruyorlardı.
Bu sivil vatandaş yine bağırarak,
“Bugün 34 kişiyi götürdüm. Yolda
gelirken yemin ettim.Yaşım 36. 36 ta-
nesini götüreceğim”diyordu. 

Ali İsmail’e yapılan işkenceler 2
Haziran’da yapıldı. Ali, 10 Tem-

muz’da yaşamını yitirdi. Geçen bu
süre içinde gözaltına alınan tek kişi
yok. 15 Temmuz’da, Ali İsmail’e
işkence yapanlar hakkında, yeni ta-
nıkların ortaya çıkmasıyla Serkan
K. adında bir kişi gözaltına alındı.
Serkan K. İsmail’i değil de, başka-
larını dövdüğünü söyledi. Mahkeme
Serkan K.’ya “yurtdışına çıkma ya-
sağı” koyarak, Denetimli Serbeslik
Yasası ile serbest bıraktı. 

Ortada bir ölüm var. Kaybolan
kamera görüntülerini, tanık ifa-

delerini bir kenara bırakıyoruz. Sa-
nığın kendi ifadeleri var. 4 sivil ve
3 resmi polis kim? 2 Haziran’dan
beri, bu polisleri tespit edemediniz
mi? 43 gün sonra gözaltına aldığınız
kamera görüntüleri sayesinde, ta-

nıklar ın teşhis ettiği eli sopalı sal-
dırgan “İsmail’i değil, ama başka-
larını dövdüm” diyor. Soruyoruz:
“Başkalarını dövmek” suç değil mi?
Ama AKP’nin yargısına göre değil... 

Çünkü “talimat” en tepeden geli-
yor. “Saldırı emrini ben verdim”

diyor Başbakan Erdoğan; 5 kişinin
katledildiği, 5 kişinin hala komada
olduğu, 12 kişinin gözünün  çıkar-
tıldığı, binlerce kişinin yaralandığı
olaylarda “polisimiz kahramanlık
destanı yazmıştır” diyor. 

Başbakanın bunları söylediği yer-
de, birilerinin ellerinde palalarla

sokaklarda “kahramanlık destanı”
yazmaya kalkışması süpriz olmaya-
caktı. İstanbul’da elinde palalarla,
eylem yapan halka saldıranlar serbest.
Bunlar AKP’nin mahkemeleri tara-
fından serbest bırakıldıklarından, iki
gün sonra Ankara’daki eli palalılar
gözaltına bile alınmadı. 

Erdoğan “şiddete başvuranlar,
şiddet görür” diye talimatlar

yağdırmaya devam etti. İstanbul  Ko-

camustafa Paşa’da, Beyoğlu’na esnaf
olduğunu söyleyenler ellerinde pala,
bıçak, satır ve sopalarla, sokak ara-
larında yakaladıkları eylemcilere linç
edercesine saldırdılar. 

Erdoğan’ “şiddete başvuranlar,
şiddet görür” talimatının ardın-

dan, işler kendiliğindenciliğe de bı-
rakılmadı. CHP Genel Başkan Yar-
dımcısı Gürsel Tekin, 14 Temmuz'da
yaptığı açıklamada başını önceki dö-
nem AKP Yozgat milletvekilliği yap-
mış olan Apdülkadir Akgül’ün çektiği
“Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar
Kredi ve Kefalet Kooperatifleri
Birlikleri Merkez Birliği" (TES-
KOMB) adlı daha önce hiç duyul-
mayan paravan bir kuruluş tarafından,
provokasyon hazırlığı yapıldığını
söyledi. 

Nitekim adı geçen kuruluş,15
Temmuz'da tehdit dolu açıkla-

malarda bulundu. “Gezi eylemleri’nin
gerçek mağdurları olduklarını söy-
leyerek,"müşterilerimiz kaçıyor. So-
nuç olarak, her gün bambaşka bir

gerekçeyle düzenlenen, artık ama-
cını ve hedefini anlamadığımız iş-
yerlerimizin bahçesinde, hatta için-
de yapılan gösteriler, taşkınlıklar
sabrımızı tüketmektedir" dedi. 

“Sabrı tükenen”ler; ellerine pa-
laları, satırları, bıçakları, sopaları

alıp sokaklara çıkıyor. Çıkmıyorlar,
çıkartılıyorlar. Yukarıdaki açıkla-
mayı yapan TESKOMB üyeleriyiz
diyen esnafların, hiçbirisinin  İs-
tanbul’da eylemlerin yapıldığı Be-
yoğlu’yla, Taksim’le ilgisi yok. 16
Temmuz’da gerçek Beyoğlu esnafı
açıklama yaptı ve “TESKOMB
üyesiyiz, diyerek açıklama yapan-
ların hiçbirisinin Beyoğlu esnafıyla
ilgisinin olmadığını” söyledi. 

Tayyip Erdoğan: “Şiddete başvuran, şiddet görür” 

AKP, ELİ SOPALILARI, ELİ PALALILARI, 
ESNAFLARI HALKA KARŞI KIŞKIRTIYOR!

Halkımız; Esnaflar! AKP’nin Kışkırtmalarına Gelmeyin!
Faşizme Karşı Birleşelim, Direnelim, Kazanalım!

AKP iktidarını korumak
için yalan, iftira, komplo,

provokasyon gibi her türlü
aşağılık yöntemlere başvuruyor.

Başından beri “camiye
ayakkabılarıyla girdiler, içki

içtiler”, “Türbanlı kadını
dövdüler” gibi yalan ve

iftiralarla halkı birbirine
kırdırmaya çalıştı. Ama

halkımız bu yalanlara kanmadı.
Fakat AKP vaz geçmiyor. Bizzat

Başbakan Tayyip Erdoğan
tarafından yalan ve iftiralarla

halk kışkırtılıyor.
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AKP, iktidarını korumak için yalan,
iftira, komplo, provokasyon gibi

her türlü aşağılık yönteme başvuruyor.
Başından beri “camiye ayakkabılarıyla
girdiler, içki içtiler”, “Türbanlı kadını
dövdüler” gibi yalan ve iftiralarla,
halkı birbirine kırdırmaya çalıştı. Ama
halkımız bu yalanlara kanmadı. Fakat
AKP vazgeçmiyor. Bizzat Başbakan
Tayyip Erdoğan tarafından yalan ve
iftiralarla halk kışkırtılıyor. 

Halk ayaklanması karşısında, ik-
tidarı sarsılan AKP, “benim ik-

tidarımı desteklemezseniz, halkı bir-
birine kırdırırım. İstikrar kalmaz,
zarar eden siz olursunuz” diyerek
emperyalist ve işbirlikçi tekelleri de
tehdit ediyor. AKP açık oynuyor: İk-
tidarını korumak için yapamayacağı
katliam, provokasyon, kışkırtma ol-
mayacağını söylüyor. 

Ayaklanmanın başından beri; 5
ölümün, 5 ağır yaralanmanın,

12 kişinin çıkan gözünün ve şu ana
kadar bunlardan dolayı, tek bir polisin
cezalandırılmamasının; eli satırlıların,
bıçaklıların, palalıların, sopalıların
serbest bırakılmasının, başka bir izahı
yoktur. Katiller açıkça “kahraman”
ilan edilerek “destan yazdıkları” söy-
lendi. 43 gün sonra Ali İsmail’in
katil zanlılarından tek gözaltına alınan
Serkan K.’nın “Denetimli Serbestlik
Yasasıyla” bırakılması, basit bir hakim
savcı içtiması ya da “yanlış karar”
değildir. Katiller, bizzat AKP tara-
fından korunmaktadır. 

AKP, resmi faşistlerin yetişeme-
diği, teşhir olduğu yerde sivil

faşistleri devreye sokmaktadır. Ve
bunu gizli saklı değil, açıktan yap-
maktadır. 

Halka açıkça gözdağı veriyor. Si-
vil, faşist terör konusunda bu

devletin neler yaptığını geçmişten
çok  iyi biliyoruz. Kanlı Pazarları, 1
Mayısları, Beyazıtları, Maraşları, Ço-
rumları, Sivasları unutmadık. AKP
zihniyeti, bu katliamlarda hep kul-
lanılmıştır. Bugün bizzat kendisi
planlıyor... 

Diğer taraftan halka karşı tam bir
sürek avı başlatıldı. Ayaklan-

maya katılan İstanbul, Kocaeli, An-
kara, Eskişehir, İzmir, Bursa, Adana,

Hatay, Mersin, Muğla, gibi illerde,
her gün “şafak operasyonları”yla on-
larca ev basılıyor. Yüzlerce kişi göz-
altına alınıp, baskın yapılıyor. Bayrak
satan işportacı dahi eylem yapanları
destekliyor denilerek gözaltına alınıp
tutuklandı. 

Geçtiğimiz hafta gözaltına alınan
Taksim Dayanışma Platfor-

mu’ndan Mücella Yapıcı’nın da içinde
olduğu, 12 kişinin mahkeme tara-
fından serbest bırakılmasına savcılık
itiraz edip yeniden tutuklanmalarını
talep etti. AKP’nin mahkemeleri hu-
kukun, adaletin peşinde değil. Halktan
intikam alma peşinde. 

Eli palalıların kamera görüntüle-
rinde, polisler tarafından nasıl

sırtlarının sıvazlandığını herkes izledi.
Ne istanbul’da ne Ankara’da gözaltına
bile alınmadılar. Sadece çok öne
çıkan bir tanesi, halkın tepkileri üze-
rine karakola davet edildi. “Kaçma
tehlikesi yok” denilerek serbest bı-
rakıldı. Yurtdışına çıkış yasağı ko-
nulmadı. Serbest bırakılan palalı sal-
dırgan Sabir Çelebi’ye, yurtdışına
kaçtıktan sonra, arkasından halkla
alay eder gibi tutuklama kararı çı-
kardılar... 

Diğer taraftan gözaltına alınan
devrimciler, işkencehanelerde

“üst araması” adı altında çırılçıplak
soyuluyor. Taksim Dayanışma Plat-
formu içinde yer alan 62 yaşındaki
Mücella Yapıcı çırılçıplak soyunarak
aranıyor... Balkonlarından tencere
tava çalarak AKP’yi protesto edenlere,
arabalarından korna çalarak destek
verenlere dahi, “gürültü yaparak
etrafa rahatsızlık veriyor” para cezası
kesildi. 

Böyle bir adalet olur mu? Böyle
bir devlet meşru olur mu?

HALKIMIZ! AKP İKTİDARI
HALK DÜŞMANIDIR!

AKP’NİN POLİSİ HALKIN DEĞİL
FAŞİZMİN POLİSİDİR! AKP’NİN
MAHKEMELERİ FAŞİZMİN
MAHKEMELERİDİR; MEŞRU DE-
ĞİLDİR! AKP’NİN DEVLETİ FA-
ŞİZMİN DEVLETİDİR; MEŞRU
DEĞİLDİR! 

HALKIMIZ, ESNAFLAR! Halk
Düşmanı AKP halkı birbirine

düşürüyor. Binlerce yıldır birbirine
komşu olmuş, akraba olmuş, kız alıp
vermiş halklar arasına kin, nefret ve
düşmanlık tohumları ekiyor. Ege-
menler, iktidardakiler ne zaman kriz
içinde olmuşlarsa, halkı ne zaman
daha fazla sömürmek istemişlerse
önce halkları birbirine düşürmüşlerdir.
Halklar arasında düşmanlığı körük-
lemişlerdir. Halklar kendi arasında
kavga ederken, onlar bizi pervasızca
sömürmüşlerdir. 

Esnaflar! Tarihten ders çıkartın.
Geçmişte yüzlerce insanımız kat-

ledildi. AKP gibi faşizmin yönetici-
lerinin sahip oldukları iktidarın ya-
pamayacakları provokasyon, katliam
yoktur. 6-7 Eylül olaylarını yaşadık.
Maraşları yaşadık. Bu alçaklar Al-
evi-Sünni düşmanlığını körükleyerek
kapı komşularını birbirine kırdırmış-
lardır... AKP zihiniyetini taşıyan
gerici yobazlar; 6-7 Eylül olayların-
dan, Kanlı Pazarlarda, Maraşlarda
kontrgerillanın kullandığı katillerin
arasındaydı. Şimdi AKP, siz esnafları
kullanmaya çalışıyor... 

Bugün halk sokaklara EKMEK
ADALET ÖZGÜRLÜK diyerek

çıkıyor. AKP her yeri tekellerin
AVM’leri ile dolduruyor. EKMEK
ADALET ÖZGÜRLÜK sizin de ta-
lebiniz. AVM demek, tekeller de-
mektir. Esnafın batması demektir.
Esnaflar; halk eylem yaptığı için
değil, AKP’nin politikalarından dolayı
zarar ediyor. Her yıl on binlerce
esnaf zarar ettiği için kepenk kapa-
tıyor. Bunlar eylem yapıldığı için
değil, tam tersine AKP’nin tekelleri
koruyan politikalarına karşı sessiz
kalındığı içindir. 

AKP’nin halkı, esnafları değil,
tekelleri koruyan politikalarına,

önce esnaflar karşı çıkmalıdır. 

Esnaflar; emeğiyle çalışan, onu-
ruyla yaşayanlarsınız. AKP’nin

halkı birbirine düşman eden alçakça
politikalarına alet olmayın. Safınız
Halkın yanıdır. Çıkarınız, Amerikan
uşağı, tekellerin temsilcisi AKP’de
değil, devrimdedir. Faşist AKP ikti-
darına karşı halkın, devrimcilerin
saflarında yerinizi alın... Halka düş-
manlık yapmayın...
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Tayyip Erdoğan 12 Temmuz tarihli
konuşmasında halkı şöyle tehdit edi-
yor: “Her düşünceye saygım var
ama şiddete asla. Şunu herkesin bil-
mesini istiyorum. Gençlik veya genç-
liğin üstü bir defa fikrine, düşüncesine
inanıyorsa karşı düşünceye de ina-
nacaksın. İnancına güveniyorsan kar-
şı inanca da bir defa saygı duyacak-
sın. Ancak olayı şiddete taşımaya-
caksın. Şiddete taşıdığın anda şiddeti
görürsün. Bunu herkes böyle bilsin.
Kim ne yazarsa yazsın kim nereye
şunu sıkıştırırsa sıkıştırsın eğer şiddet
varsa şiddetin karşılığı şiddettir…"

YALAN! 

Erdoğan’ın yukarıda söylediği
her söz yalandır. 

Birincisi; Başbakan Erdoğan’ın
kendinden başka hiçbir düşünceye
saygısı yoktur. Bu cümleler faşizmin
klasik karşı tarafı susturma sözleridir. 

“Şiddete asla”ymış! Yalancı, ri-
yakar, ikiyüzlüler...

İkincisi; Şiddete başvuran halk
değil, AKP’nin faşist polisleridir.
Ayaklanmanın başından beri saldırı
talimatlarını veren bizzat Erdoğan’dır.
İşte kendi itirafı: " 'Polise talimatı
kim verdi' diyorlar. Ben verdim. Po-
lisimiz kahramanlık destanı yazdı"

Bu talimatları veren Erdoğan “şid-
dete asla” diyor. 

Kim inanır artık sizin bu yalan-
larınıza? 

Erdoğan’ın karşı olduğu kendi
“şiddet”leri değil, halkın şiddete baş-
vurmasıdır... 

Hayır; artık o günler geride kaldı.
Sizin de belirttiğiniz gibi “şiddet uy-
gulayan şiddet görür...” 

Siz halka nasıl davranıyorsanız
halk da size aynı yöntemlerle cevap
veriyor. 

Şiddete önce siz başvurdunuz.
Şiddetin talimatını bizzat siz verdiniz.
Aylardır, yıllardır sokaklar polisin
şiddetiyle dolu. Bütün Türkiye’yi
gaz odasına çevirdiniz. Sokaklarda

terör estiriyorsunuz. 

Sokakları kan gölüne
çevirdiniz... Ne sandı-
nız? Sonsuza kadar hal-
kın elleri armut mu top-
layacaktı?

Tayyip Erdoğan’ın
karşı olduğu şiddet hal-
kın şiddetidir. 

Halk düşmanı Erdo-
ğan, şiddet uygulamayı
sadece kendine hak gö-
rüyor... Ama yanılıyor.
Halk köle değil, halkın eli armut
toplamıyor... 

Halk faşizmin karşısında onun
anlayacağı dilden konuşuyor, konuş-
maya devam edecek... 

Şimdi Erdoğan açıkça yeni pro-
vokasyonlar peşinde... 

“Camiye ayakkabılarıyla girdiler,
içki içtiler” yalanını uydurdu, kimse
inanmadı. 

“Kabataş’ta benim türbanlı ba-
cıma saldırdılar” dedi, halkı birbi-
rine kışkırtmaya çalıştı; kimse inan-
madı. 

Erdoğan, yalanlara, kışkırtmalara
devam ediyor... 

Cami kışkırtması, Kabataş yalanı
işe yaramadı, Erdoğan şimdi de
eli palalıları, eli sopalıları, esnafları
eylem yapan halka karşı kışkırtıyor. 

Erdoğan’ın “şidet uygulayan
şiddet görür...” açıklamasının ar-
dından bir grup AKP’li esnaf Tak-
sim’de eylem yapan halka saldırdı.
Tüm saldırılarda olduğu gibi bunlar
da bizzat polisin koruması altında
gerçekleşti. “Türkiye Esnaf ve
Sanatkarlar Kredi ve Kefalet
Kooperatifleri Birlikleri Merkez
Birliği" (TESKOMB) üyesi ol-
duklarını söyleyen bir grup AKP’li
esnaf “artık sabrımız kalmadı” di-
yerek halkı tehdit ettiler. Bizzat
Erdoğan tarafından provokasyonlar
örgütleniyor. Sokağa çıkarsanız es-
nafa saldırtırım diyor AKP. Saldır-

ganlara da palalıları koruyarak gü-
vence veriyor. Saldırın diyor; sizin
kılınıza zarar gelmeyecek... 

Tayyip Erdoğan yine aynı ko-
nuşmasının devamında; “Ve onun
için de artık devlet üniversitelerinde
güvenlik gücü olarak çok kısa za-
manda özel güvenlik değil devletin
kendi güvenlik güçlerini yerleştire-

Erdoğan: “Şiddet uygulayan şiddet görür” diyor!
Halka karşı şiddete başvuran AKP’dir! 

"Koyun gibisin kardeşim

Gocuklu celep kaldırınca sopasını

Koşarsın mağrur salhaneye..."

(...)

Fakat bir kere dert anlayan düş-
meye görsün

Önlerine

Ve bir kere vakit erişip

gayrık yeter!..

demesinler.

Bunu bir dediler mi

"İsrafil surunu urur

mahlukat yerinden durur."

Toprağın nabzı başlar

onun nabızlarında atmaya

Ne kendi nefsini korur

Ne düşmanı kayırır

Dağları yırtıp ayırır

Kayaları kesip yol eyler ab-ı
hayat

akıtmağa..."

(Nazım HİKMET)
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ceğiz. Çünkü buralarda da çok farklı
şeylerin olduğunu görmek, yaşamak
bizi ayrıca sorumluluğa itiyor. Çünkü
biz hiçbir öğrencimizin hayatını tehdit
altında göremeyiz, görmek istemeyiz”
diyerek kafasını gözünü patlattıkları,
katlettikleri gençliği “korumak”tan
bahsediyor. Her gün gençlere işkence
yapan, katleden AKP’dir...

Ama AKP, gençlikten o kadar
çok korkmaktadır ki, artık özel gü-
venliklere güvenmiyor. Üniversiteleri
özel eğitimli katil polisler ile “kur-
taracak.”

Gençlik için bir tehdit varsa o da
katil Tayyip Erdoğan ve işbirlikçi
AKP iktidarıdır. “Şiddetin” sahibi
Erdoğan ve partisidir. Halkın “şiddeti”
ise bu faşist terör karşında kendi gü-
venliği içindir. 

Evet, bundan sonra şiddet uygu-
ladığınız her yerde halkın şiddetini
göreceksiniz.

Üniversitelere hangi polisinizi ge-
tirirseniz getirin; üniversiteli gençlik
direnecek...

İşçilerin karşısına kimi çıraktır-
sanız çıkartın; artık işçiler taşla, so-
payla karşınızda direnecek. Faşizmin
yasalarına, mahkemelerine, adeletine
güvenmiyor. İşçiler fabrikaları işgal
edip soyguncu, gaspçı, kan emici
asaklardan kendi haklarını kendileri

arayacak.... 

Yoksul gecekondu halkı barikat-
larını kurup evlerini yıktırmaycak...
Kentsel dönüşüm adı altında yağma
ve talanınıza izin vermeyecek... 

Bundan sonra böyle; “gayrık ye-
ter” dedi halk. “Gocuklu celep kal-
dırınca sopasını” “salhaneye” koş-
muyor. Sopanızın karşısında dikiliyor. 

Faşist terörünüze halk devrimci
şiddetle cevap veriyor. Polisleriniz,
TOMA’larınız, coplarınız işe yara-
mıyor... 

Meşru olan devletin halka terör
uygulaması değil, halkın direnişidir.
Zulüm varsa -ki, halkımıza onyıllardır
her türlü zulüm reva görülüyor- di-
reniş de olacak... 

Polisinize, TOMA’larınıza, cop-
larınıza karşı taşla, sopayla, sapanla,
barikatlar kurarak direnecek... 

G e n -
çliğe düş-
man AKP,
gençliğin
umutlarını
hayalleri-

ni karartan eğitim sisteminde SBS
ile bir örnek daha yarattı. 

Bu sene ülke çapında yaklaşık 1
milyon adayın katıldığı Seviye Be-
lirleme Sınavı (SBS) sonuçlarının
12 Temmuz'da yanlış hesaplandığı
ortaya çıktı.  Sonuçların hatalı olması
üzerine harekete geçen ailelerin tep-
kisi ile sınav sonuçlarını tekrar gözden
geçirmek zorunda kalan bakanlık,
sınavda Almanca ve Fransızca test-
lerini cevaplayan 718 adayın puan-
larının hesaplanmasında, farklı bir
cevap anahtarı ile değerlendirmekten
kaynaklanan yanlışlık olduğunu açık-
ladı. Hatalı sonuçlar nedeniyle doğru
cevap anahtarıyla tekrar karşılaştırılıp
sınav sonuçlarının yeniden açıkla-
nacağının belirtilmesi ile beraber ba-
kanlık, yaşanan hatalardan dolayı

özür diledi. Konuyla ilgili ihmali
olan yetkililer hakkında da gerekli
inceleme ve araştırma yapılacağı
söylendi. 

Kaçıncı özür, kaçıncı araştırma,
inceleme! Sonuç aynı. Hatalı hesap-
lama adı altında yapılan yanlışlıkların,
sınav sorularının dışarıya sızdırıl-
masının, sınava adam sokma, rüşvet
vb örneklerin haddi hesabı yoktur.
Bunun gibi pek çok örneğin yaşandığı
AKP'nin eğitim sistemi çökmüştür.
Çünkü bu sistemin odağında gençlik
yoktur. Gençliğin hayallerini süsleyen
güzel bir gelecek yoktur. Bu sistemin
odağında, kar, rant, çıkar vardır.
Hedef düşünmeyen, üretmeyen, sus-
muş, sinmiş bir gençlik yaratmaktır.
“Dindar gençlik” yaratmak adına be-
yinleri uyuşturulan, düzene tabi ki-
şiliksiz, umutsuz gençlik yaratmaktır
hedeflenen...

Her dönem değiştirilen eğitim
sistemiyle yaratılan tablo ortadadır.
Kafaları karıştırılan gelecekten yana
umutsuzlaşan, bir meslek edineme-

yen, ortada kalan bir işsizler ordusu
yaratılmıştır. Ve tüm bu sonuçlar
üzerinden, AKP'nin halk düşmanı
politikaları, eğitim sistemi hakkında
gençliğin kafasında soru işaretleri
oluşturacak yeterince neden vardır.
AKP bunun farkında ve nereden nasıl
bunun önüne geçebilirimin telaşıyla
yanlışlık, hata adı altındaki sınav
sistemiyle gençliğin düşünme yetisini
dahi yok etmeye çalışmaktadır. Asıl
olarak kendini yok etmektedir. Yine
de karşısına dikilecek olan, öfkeli,
hesap soran, araştıran, örgütlü, dev-
rimci bir gençliğin büyüdüğünü, güç-
lendiğini göz ardı edemez. Şu an so-
kaklarda olan, ayaklanan gençlik
AKP'yi umut görmeyen, eğitim sis-
teminin çöktüğünü gören gençliktir.
AKP düşünmeyen, üretmeyen, hesap
sormayan bir gençlik yaratmayı ba-
şaramamıştır. Meydanlardaki yüz
binlerce genç bunun ispatıdır. Mey-
danlardaki yüz binler AKP'nin gen-
çliğe, halka çektirdiği tüm acıların,
işsizliğin, yokluğun, yoksulluğun,
adaletsizliğin hesabını soracaktır. 

Düşmanı
Halk

AKP

AKP, Gençliğin Umutsuzluğudur
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a-) Halkın güvenliğini esas olarak
halk milisleri sağlayacaktır.

Karşı-devrimcilerin, halk düş-
manlarının ve diğer suçluların halka
karşı eylemlerinin engellenmesi, faal-
iyetlerinin açığa çıkarılarak yaka-
lanmaları için uzmanlaşmış bir gü-
venlik örgütü de oluşturulur.

b-) Güvenlik örgütlerinin faaliy-
etleri yerel düzeyde Yerel Halk Me-
clislerinin denetimine tabii olacak;
bu örgüte bağlı tüm karakollar ve
güvenlik birimleri, yasama organ-
larının ve Halk Meclisleri’nin doğ-

rudan denetimine açık tutulacaktır.

c) Güvenlik örgütü izleme, ya-
kalama görevlerini kendi hiyerarşisi
içinde yerine getirir. Güvenlik
örgütünün yürüteceği tüm ifade
alma, sorgu işlemleri ise Cumhuriyet
Savcılığı’nın izin, denetim ve tali-
matlarına tabidir.

d-) Güvenlik örgütünde çalışan
güvenlik görevlileri, kendi ekono-
mik, mesleki haklarını savunmak
için örgütlenme, sendika kurma
hakkına sahiptirler.

Taksim Direnişi’nde, AKP’nin iş-
kenceci katil polisinin, 8 Temmuz
2013 günü,  nişan alarak başından
gaz bombası fişeği ile vurduğu, 16
yaşındaki lise 2’nci sınıf öğrencisi,
Dev-Genç’li Mustafa Ali Tombul’un
babası Mehmet Tombul, hastanede
oğlunu ziyaret ettikten sonra, yaptığı
açıklamada şöyle konuştu: 

“Çok üzücü bir şey. O anı kimse
yaşamasın. Aklıma ilk gelen şey katil
olduğumdu. 'Ben katilim' diye dü-
şündüm. Benden kesilen vergiyle...
Ev vergisi veriyorsun, araban varsa
araba vergisi veriyorsun, telefon-
lardan, A'dan Z'ye, aldığımız nefes
dışında her şeye vergi veriyorsun.
Bizden kesilen bu vergilerle maaşı
ödenen bir polis benim oğlumu
vuruyor. Benim paramla benim
oğlumu vuruyor. Nasıl bir şey bu
ya? Yetkililer açıklasın, ben açıklama
bekliyorum. Benim oğlumun durumu
çok kötü. Oğlum bu hale niye soku-
luyor? Benimle beraber küçükken
altını temizlediler mi? Hastalandığı
zaman hastaneye apar topar götürüp,
iğnesini yaptırıp, kucağına alıp seve
seve tekrar eve getirdiler mi? Başında
beklediler mi hastalandığı zaman?

Acısını, sevincini benimle
paylaştılar mı? Ben yetişti-
reyim, belirli bir yaşa geti-
reyim, benim paramla benim
oğlumu vur. Bu mudur yani?
Ben çok kötü durumdayım,
bir açıklama bekliyorum. “ 

Evet, Mehmet Tom-
bul’un da ifade ettiği gibi,
faşist AKP vergi adı altında
bizden aldığı paraları yine
bize karşı kullanıyor. Poli-
sine maaş veriyor. Son ayak-
lanmada olduğu gibi halka her türlü
saldırıyı, işkenceyi yapıyor, katlediyor.
TOMA’larla tekerlekli sandalyedeki
insanlarımıza dahi su sıkıyor. Gaz
tüfeğini başımıza nişan alarak ateş
ediyor. Kafamızı, kırıp, gözümüzü
çıkarıyor. Katlediyor... Bütün bunları
“layıkıyla” yaptığı için polislerine
bir de ödül veriyor... 

Bizden aldıkları vergileri bizi öl-
dürmek için kullanıyorlar. Halka ne
yapıyorlar? Halktan aldıkları vergileri
halk için harcadıkları tek bir yer var
mı? Yok! Eğitim, sağlık, konut, her
şey parayla. Halka parasız yaptıkları
tek bir hizmet yok. “Yol, su, elektrik”
diyorlar. Onlar da parayla.  

Hapishane yapıyorlar bolca. Ka-
rakol yapıyorlar. Yeni TOMA’lar alı-
yorlar. Gaz bombası alıyorlar... Bizim
vergilerimizi bize karşı kullanıyorlar... 

Polisler; halk düşmanlığından vaz-
geçin. AKP’nin sırtınızı sıvazladığına
bakmayın. Halka karşı sizi kullanıyor.
Yarın ilk harcayacağı kişiler sizler
olacaksınız. AKP, sizi kullanıp işi
bitince bir kenara atacaktır. 

İnsanlarımızın kafalarına nişan
alarak ateş ediyorsunuz. Bu yaptığınız
halk düşmanlığıdır. AKP’nin adaletine
güvenmeyin. Halkın da adaleti var. 

Onurlu olun, dürüst olun, simit
satın. Halkın parasıyla halk düşman-
lığı yapmayın.

HALKIN PARASIYLA HALK
DÜŞMANLIĞI YAPMAYIN!

HALK ANAYASASI TASLAĞI’NDAN
Madde 104- Güvenlik Örgütü
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“Ukala dümbeleği: Aklı ermediği
halde her konuda fikir yürüten, bilir
bilmez her şeye karışan zevzek.”

***
Emperyalizmle koyun koyuna

olan Tayyip, halkın ayaklanması kar-
şısında ağzından salyalar akıtarak
halk düşmanlığını kusarken; ortalığı
temizleme görevi ukala dümbeleği
Hüseyin Çelik'e veriliyor. 

AKP'lilerin ahlaksızlıkları, soy-
suzlukları, hırsızlıkları, talanları, yağ-
maları vb. her türlü suçları karşısında
avukatlığı, Hüseyin Çelik yapıyor.

Bina da çökse, birisi de ölse, ağaç
çiçek açsa, horozlar ötse, meleklerin
cinsiyeti üzerine tartışma da yürütülse,
AKP adına ilk yorumu yapan Hüseyin
Çelik oluyor.

Her şeyi bildiğini sanan, bir şey
bilmiyordur!

Çelik, aşağılık kompleksini ka-
patmak için her şeyin üzerine atlıyor
sadece... Halkımız buna "her şeye
maydanoz olma" der...

Çelik de aklının, mantığının al-
mayacağı, bilmediği her konuda ukala
dümbelekliği yapıyor...

AKP’nin, aklı bacak arasından
başka yere çalışmayan Tokat Mil-
letvekili Zeyid Aslan, meclisin bah-
çesinde uzanmış yatarken gören ve
bunu kaçırmayan gazeteciler resmini
çekip haber yaptı.  

Sen misin AKP’li milletvekillerini
izinsiz haber yapan... 

Zeyid Aslan, mecliste görev yapan
gazetecileri toplayıp kendi meşrebince

konuştu: “Ben sizin bacak aranızı
çeksem  iyi mi olur?” dedi.  

AKP’li birisi de ancak böyle ko-
nuşur. En iyi bildikleri şey onun bu-
nun yatak odalarına gizli kameralar
yerleştirip tehditler etmek...  

Zeyid Aslan’ın bu  sözlerinin üze-
rine, burjuva basının özellikle kadın
gazetecileri büyük tepki gösterdi. 

Bu tepki üzerine her zaman olduğu
gibi AKP’nin zevzek Genel Başkan
Yardımcısı Hüseyin Çelik güya Zeyid
Aslan’ın sözlerini onaylamadıklarını
açıkladı. Ama özürleri kabahatlerin-
den büyük. 

Tabii nerede bir ahlaksız varsa,
onu ilk savunan da başka bir ahlaksız
olacaktır. Çelik de bu kaideyi boz-
mamış, hemen bülbül gibi konuş-
muştur: "Gidip onu çekip, onu ga-
zetelere servis yapmayı, manşetlere
taşımayı doğru bulmuyorum, esasen
ahlaki de bulmuyorum. Önce bunu
tespit edelim. Zeyid Aslan'ın bu tep-
kisini doğru buluyorum ancak Zeyid
Aslan'ın bayan gazetecilerle konu-
şurken kullandığı dil ve üslubu ke-
sinlikle AK Parti ve Zeyid Aslan'a
yakıştırmıyorum.

Keşke böyle bir talihsiz beyanda
bulunmasaydı. Keşke böyle dil ve
üslup kullanmasaydı. Nitekim dün
özür dilemesi için oturduğu yerden
söz istemiş ama CHP'liler sıra ka-
paklarına vurarak buna da müsaade
etmemişler. Ancak CHP'li milletve-
killeri bugüne kadar TBMM'nin çatısı
altında veya dışında çok galis küfürler
ettiler. Olmaması gereken, bizim si-
yasetimize, bizim insanımıza hiç ya-
kışmayacak bir dil ve üslup kullan-
dılar. CHP, bunları duymamazlıktan
geldi, bunlarla ilgili hiçbir işlem
yapmadı ama bizim ölçümüz CHP
değil. Bunlar hepsi yanlış örneklerdir.
Yanlış örnek, örnek olmaz. Bizim bir
milletvekilimiz böyle bir şey yaptığı
zaman biz, buna suskun kalamayız.
Sayın Başkabakan'ın talimatıyla Sayın
Zeyid Aslan Disiplin Kuruluna sevk
edilmiştir. Onu da söyleyeyim."

Büyük tespitçi, herşeyi bilen, zev-

zek Hüseyin Çelik, yine son noktayı
koymuş edalarında yaptı açıklama-
sını...

Senin edanı sevsinler... 
Bu "mertliğiniz" sırtınızı yasla-

dığınız emperyalizmden mi geliyor,
AKP'lileştirdiğiniz ordudan mı?

Çok güvenmeyin saltanatınıza.
Her şeyin sonu gelir, eskiyen herşeyin
yerine yenisi elbet gelir. Halk sizi
alaşağı ettiğinde nasıl tepetaklak ol-
duğunuzu da göreceğiz...

Çelik'in tarzı, eleştiriye eleştiriyle
karşılık vermek, karşıdakini sıfırla-
mak, özeleştiriyi kısa ve tek cümle-
lerle söyleyip geçiştirmek, yani zey-
tinyağı gibi üste çıkmak... Zeyid
Aslan olayında da böyle yapmıştır.

Zeyid Aslan gibi bir ahlaksızı,
CHP'yi ve gazetecilerin görüntü çek-
mesini eleştirerek savunmuştur. Her
şeye bir cevabı vardır... "Onlar da
böyle demişti ama..." diyerek, çocuk
kavgalarındaki gibi davranmaktadır.

Ciddiyetsiz Çelik, Esad’la düne
kadar aralarının iyi olduğunu hatır-
latarak, neden bu duruma geldiklerini
soran bir gazeteciye “Boşandık” de-
mişti
İşte başka bir örnek: Halka

saldıran eli palalıları korumak ahlaki!
Bunu haber yapmak ahlaki değil!

Yaptığı açıklamada Taksim’deki
palalı saldırgana değinen Hüseyin
Çelik: "Böyle bir şey yapıldı diye
sanki kontra birlikler oluşturulmuş.
Gezi Parkı eylemlerine katılan kim-
selerin üzerine salınan ve birilerinin
oluşturulduğu bir birlik, ekip varmış
gibi bir görüntü sergilemek, gün-
lerden beri bu şekilde yayın yapmak
ahlaki değil. O yapılan fiiller kadar
yanlış fiillerdir. Bizim söylediğimiz
budur. Biz bundan niye gocunalım"
dedi. 

Öldürmek ahlaki, Türkiye’yi gaza
boğmak ahlaki, eli palalı saldırmak
ahlaki, eli palalıları korumak, katilleri
korumak ahlaki, küfür etmek ahlaki
ama bunların haber yapılması “ahlaki”
değilmiş. Her türlü ahlaksızlığı yap
ondan sonra utanmadan bir de baş-

Tayyip'in ‘Ukala Dümbeleği’ Hüseyin Çelik'in
Çırpınışları Nafiledir!

Tarihte Son Sözü Direnenler Söyler!
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kasını “ahlaki” bulmuyoruz de... 
Her türlü ahlaksızlığı yapıyorlar

bir de kendilerini ahlak timsali gös-
termeye kalıyorlar... Şunlardaki; ar-
sızlığa, ahlaksızlığa, adaletsizliğe,
yüzsüzlüğe bakın... 

Tayyip’in dalkavuğu Çelik, halk
ayaklanmasıyla ilgili yaptığı bir açık-
lamada ise “ben yıllarca pek çok
lider tanıdım ama sayın Başbakan
kadar dikkatli dinleyen, not alan
sonra da bunları toplayarak karar
alan çok az sayıda lider vardır. Tür-
kiye bir diktatörlük olmadığı için bu
eylemler yapılabiliyor. Ya da Allah
korusun yapılsa da çok farklı sonuçlar
olurdu” demişti.

5 ölü, 12 gözü çıkarılmış insan,
yüzlerce yaralı Gerçekten de iyi
ki diktatörlük yok; bir de diktatörlük
olsaydı ne olurdu acaba?

AKP’nin politikalarını eleştirenlere
"Yarın istemezükçü lobi, Kanal İs-
tanbul, 3. köprü, 3. havalimanı, kentsel
dönüşüm de yapılmasın, o da yapıl-
masın, bu da yapılmasın der. Bunların
kimin ekmeğine yağ sürdüğünü hepimiz
izleyelim ve ona göre değerlendir-
mesini yapalım”demişti. Biz de diyoruz
ki, asıl rant yiyiciler kendileridir
Aptal kız aynaya bakar, lakabını
karşıdakine takarmış...

Halkı aşağılayanlar kendileri de-
ğilmiş gibi, Çelik yine üste çıkmaya
çalışıyor: “Çapulcu kelimesinin söz-
lükteki karşılığı bellidir. Sayın Baş-
bakan sanki bütün bu eylemlere ka-
tılan insanlara, çevre duyarlılığı
olanlara, demokratik yollarla, efen-
dice, olması gerektiği gibi tepkisini
ortaya koyan insanlara sanki çapulcu
demiş gibi sosyal medyada fırtına

koparıldı." 
Hüseyin Çelik’e tavsiyemiz, her

şeyin üzerine atlama, zevzeklik yap-
ma! Aşık Mahsuni Şerif’in bir tür-
küsünün sözleriyle bitiriyoruz yazı-
mızı:

"Adam olamadın gitti zevzek
Beni bilemedin gitti zevzek
Yürü be yürü be yürü be yürü be

insan değilsin
Kendini bilmeyen canım eli ne

bilsin
Halkı halkı halkı halkı hakkı ne

bilsin
Hele bak şu aynaya yüzün yüze

benzer mi
Ta sabahtan uyumuş gözün göze

benzer mi
Vay o boyun devrilsin özün bize

benzer mi"

Akdeniz Olimpiyat Oyunları’ndaki  "başarı"lar da
öyle. 

"..29-30 Haziran tarihleri arasında düzenlenen Akdeniz
Oyunları’na 24 ülkeden 5 bin 100 sporcu ve teknik ekip
katıldı.

“17’nci Akdeniz Oyunları yapılan kapanış töreniyle
sona erdi. 31 branşta yapılan oyunlarda, İtalya 70 Altın,
52 Gümüş, 64 Bronz olmak üzere 186 madalya ile bi-
rinciliği elde ederken, Türkiye 47 Altın, 43 Gümüş ve
36 Bronz olmak üzere toplam 126 madalya ile ikinci
oldu..." (Basından) 

Ve elbette ki, Başbakan bu naylon başarıyı AKP pro-
pagandasına dönüştürecekti. İşin arka yüzü ise hiç gö-
ründüğü gibi değildi. Biraz gerilere gidecek olursak
2008'de Çin’de gerçekleşen Dünya Olimpiyatları’na bir
avuç sporcuyla katılmak zorunda kalınmış, devasa Are-
na’daki gizlenemeyen sefalet, o tarihlerde Başbakan Er-
doğan'ın komplekse girmesine neden olmuştu. Bunun
üzerine Tayyip Erdoğan "bundan böyle her türlü spor
faaliyetini hükümet olarak destekleyecekleri " sözünü
vermişti.  Yeni-sömürge bir ülkenin iş  bitirici, tüccar
başbakanı elbette ki, hızlı trenler, otoyollar ve benzeri
her alanda olduğu gibi spor alanında da şişirme "başa-
rılar" peşinden koşmaktan başka bir şey yapamazdı.
Milli Eğitim’in hazin durumu ortada iken hangi serma-
yedar-hırsız uğursuz ve talancıdan  alınacak vergi ile
kitlesel bir sporculuk alanı desteklenecekti? Boş vaatlerle
oyalanan neredeyse bütün spor dallarındaki yarışmacılar
kendi dar olanaklarıyla yarışmalara hazırlanan ünlü ya

da zengin olmayı hayal eden yoksul çocuklarıdır. 

Sonuç olarak; Rakamsal açıdan İtalya'ya yakın ma-
dalyalar almış görünüyoruz. Ama perdenin arkasında ne
spor yapma olanağı ne de parası olan sporcuların baş-
vurmak zorunda kaldıkları hazin "Doping" hikayeleri
var. Bunlardan 16’sı ortaya çıktı, diğerleriyle ilgili
numune testleri halen devam ediyor. 30’a yakın şüpheli
olduğu söyleniyor. Sporcular açısından dramatik bir
durum. AKP açısından ise alışıldık, utanmaz, rezil du-
rumlardan sadece biridir .

Sovyetler dönemindeki dünya olimpiyatlarında,
amatör ya da her türlü bireysel, kitlesel sosyal sporu
gerçek anlamda destekleyen ülkeler sosyalist ülkeler ol-
muştur. Bu durum bütçeden ayrılan pay ve elde edilen
başarılar ile sabittir. AKP’nin her şeyi sahtedir. Üç öğün
yemeğini doğru düzgün yiyemeyen,  idman için hiçbir
tesisi olmayan bir sporcu hangi "iman kuvvetiyle" gerçek
başarılara imza atabilir ? 

Spor yapmak isteyen, spora ilgi duyan gençlerimiz;
ne İslamcı sermayenin sponsorluğuna, ne de hükümetin
sahte destek vaatlerine güvenmeyin. AKP iktidarı, sizin
dar olanaklarınızla elde ettiğiniz başarıları dahi sömürüyor.
Bütün alanlarda olduğu gibi her türlü spor dalında da
çözüm halkın iktidarındadır. Sahte vaatlere kanmayın,
onurunuzu ayaklar altına alıp, dünya halkları önünde
utanmak zorunda kalmayın. Taksim- Gezi Parkı’ndan
başlayıp, bütün ülkeyi saran ayaklanmanın ruhu sizin
gerçek ruhunuzdur. Gerçek başarılar için devrimcilerin
yanında olun. 

AKP’nin Madalya Dalaveresi, Dopingle Gelen Zaferler

AKP'NİN HER ŞEYİ SAHTEDİR





BİR KARANFİL DE SEN AL GEL!
Galatasaray Lisesi’nden Taksim Meydanı’na Yürüyoruz

Berkin ve Ali'yi vuranlar cezalandırılsın

BİR KARANFİL DE SEN AL GEL... 

BERKİN’E VE MUSTAFA ALİ'YE GÜÇ VERELİM... 

20 Temmuz Cumartesi

19.00’da Galatasaray Lisesi’nden Taksim Meydanı’na yürüyoruz

Berkin ve Mustafa Ali'yi vuranlar cezalandırılsın.

14 yaşındaki Berkin Elvan ve 16 yaşındaki Mustafa Ali Tombul hala
hastanedeler. 

Yakın mesafeden polisin sıktığı gaz bombası sonucu komadalar...

Berkin ve Mustafa Ali'yi vuran polisler cezalandırılsın

Berkin ve Mustafa Ali'yi ziyaret edeceğiz

Eylemden sonra saat; 21.30'da hastane önünde sessiz oturma eylemi
yapacağız...

HALK CEPHESİ

Sana bu satırları, Özgür Tutsaklar
olarak yazıyoruz. Henüz uyandırıl-
madın, henüz yaşama gözlerini aç-
madın. Ve sen, o hastane odasında
öyle uyutulurken; biz, yanardağlar
gibi öfkeyle volta atıyoruz F Tipi hüc-
relerinde.

Sohbetlerimizde sen varsın, ça-
lışmalarımızda adın geçiyor. Ki yü-
reğimizin içindesin ve yürek diliyle
sesleniyoruz sana: “Ha gayret Berkin,
ha gayret!”

Gazeteleri, senden yana olumlu bir
haber alırız diye hızla tarıyoruz. Zi-
yaretlerden gelecek haberleri; merak,
endişe ve bir umutla bekliyoruz. Ve
bu bekleyişimizin her bir anına sür-
te sürte bileyliyoruz hıncımızı. Gün
ola devran döne Berkin. Nasılsa hal-
kın da bir adaleti var bu ülkede! İyi
ki var!..

Kara kaşlı, kara gözlü, gözü
kara kardeşimizsin sen bizim! Umu-
dun çocuklarındansın! Ha gayret
Berkin, asıl şu yaşama! Daha gö-
recek günler, girilecek dövüşler ol-
sun. Ha gayret!..

Seni, neredeyse çocukluğundan
beri tanıyan bir yoldaşımız şöyle

yazmıştı sana dair:

“ Umudun Çocukları’ndandı Ber-
kin. Büyüdü, 14 yaşına geldi. Ama
hep daha büyük göstermek istedi
kendini. Okmeydanı’ndayken 17 ya-
şındayım, diye kandırmıştı beni. Ağa-
beyleri devrimcilik yapmaya başla-
yınca, ‘dernekten’ sayılınca, yaşını
gizlemeye çalıştı. Davranışlarıyla da
‘ben büyüdüm’ mesajı veriyordu.
Delikanlı delikanlı gezerdi Okmey-
danı sokaklarında, yaşıtları olan ‘çe-
tesiyle’ beraber. Köşebaşı diye ifade
edilen (Okmeydanı’na özgü) gençli-
ğin en küçük grubundandı. Ama ya-
nına gidip kolunu omzuna attın mı, 32
dişi birden görünür, bebeksi yüzü açı-
ğa çıkardı eli cebinde delikanlının.
Ben küçükken ‘parmak çocuk’ diye
bir masal vardı hep okutulan. Berkin’i
görünce parmak çocuk gelirdi aklıma.
Berkin’imin o küçük bedeni ölüme di-
reniyor şimdi. Doktorlar ilk gün ‘%

90 kaybederiz’ demesine rağmen
umuyorum ki bilimi bir kez daha ya-
nıltacak güzel çocuğum ”

İşte beklentimiz bu senden Berkin.
Endişe ve bir umutla bekliyoruz.
Kara haber değil, yüreğimizi güldü-
recek bir haber bekliyoruz!.. Ki; se-
nin yüzünün gülüşüdür, bizim yüre-
ğimizin gülüşü.

Sıktık yumruklarımızı Berkin ve
Hasan Selim gibi atıyoruz voltamızı.
Ve halka kalkan bu faşist elleri birer
birer kıracak olmanın sönmez ateşiyle
yanıp tutuşuyoruz! 

Ethem Sarısülük, Abdullah Cö-
mert, Mehmet Ayvalıtaş ve Ali İs-
mail Korkmaz’ı katledenlerin, hal-
kın adaletiyle karşılaşacağından zer-
re kadar kuşkumuz yok. Senin haya-
tına kastedip canını yakanları da
unutmayacağız!..

Hadi Berkin!.. Ha gayret!!!

Yaralarına yüreğimizi sürüyoruz.
Ha gayret Berkin!!!

Umutla; bir umutla, senden gele-
cek kırmızı haberi bekliyoruz. O
kara gözlerinden öpüyor, öpüyoruz!

ÖZGÜR TUTSAKLAR

Sevgili Berkin,

Özgür TutsaklardanÖzgür Tutsaklardan
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FAŞİZME KARŞI BİRLEŞELİM, DİRENELİM, KAZANALIM!

8 Temmuz 2013 günü, Taksim
Gezi Parkı’nın halka açıldığı söy-
lenrikten sonra, Taksim Dayanışması
Gezi Parkı’na doğru gitmek istedi.
Yaklaşık iki aydır her eyleme saldıran
polis, bu defa da, Taksim Dayanışması
üyelerini gözaltına aldı. Aralarında
Taksim eylemleri nedeniyle, Tayyip
Erdoğan’la görüşmeye gidenler de
vardı. Taksim Dayanışması üyele-
rinden Mücella Yapıcı da gözaltına
alınanlar arasındaydı. 

Mücella Yapıcı mahkemeye ver-
diği ifadesinde şöyle dedi: “İç ça-
maşırıma kadar soyuldum. Polis ta-
rafından domaltıldım, taciz edildim.
Kızımla başka kadınların da taciz
edildiğini gördüm. İlaçlarım veril-
medi, şikayetçiyim. Hakkımdaki suç-
lamayı ilk defa sizden duyuyorum.
Ne emniyette ne de savcılıkta bana
bu konuda tek bir soru sorulmadı.
Benim işim kentte yapılan hukuk-
suzlukları tespit edip kurumuma
rapor vermek. Ekmek paramı bu-
radan kazanıyorum. 62 yaşındayım,
çalışmak zorundayım. Hiç özel mül-
kiyetim yok. Boğazımdan haram
lokma geçmedi”

Utanmazlar, arlanmazlar, ahlak-
sızlar. Her fırsatta ahlaktan, namustan
bahsederler. Bu mu sizin ahlakınız?
62 yaşında, hepinizin annesi yaşındaki
kadını çırılçıplak soymak, taciz etmek
hangi ahlaka sığar? 

Anneliği kutsal saydıklarını söy-
lerler. 

Siz mi anneliği kutsal sayarsınız?
İşte bir anne. Tacize uğradı. Gözleri
önünde başka kadınlar da tacize uğ-
radı. Gözleri önünde kendi kızı taciz
edildi. AKP iktidarı, en ahlaksız yön-
temlerle halkı susturmaya çalışıyor.
Aylardır insanları katlettiler,  gözlerini
çıkardılar, sakat bıraktılar... 

Yetmedi! Şimdi de kadınları taciz

etmeye başladılar. 

Ve bunu yapan,
sadece birkaç polisin
işgüzarlığı değildir.
Şimdiye kadar Tak-
sim Gezi Parkı ey-
lemlerinde gözaltına
alınan, ya da sokakta
polisin tacizine uğra-
dığını söyleyen on-
larca kadın var. Taciz
iddialarına karşı tek
bir adım atmadı AKP
iktidarı. Çünkü  bu
AKP’nin politikasıdır.
Onursuz arama da-
yatmaları, taciz etme-
leri merkezi politika-
larıdır. Susturamadı-
ğını, sindiremediğini,
taciz eder, komplo ku-
rar, işkence yapar, F
Tipi hapishanelerde
tecrit eder. 

AKP’nin
Kadına Bakışı Budur!

Irak’ta Ebu Gureyb Hapishane-
si’nde çekilen fotoğrafları görünce
öfkelenmiştik. İşte aynısı bizim ül-
kemizde yaşandı, yaşanıyor. Polis
karakolları insanların taciz edildiği
bir yer haline gelmiştir. Savcı da ha-
kim de orada.... Taciz edildiğini  söy-
leyen insanlar olmasına rağmen tek
bir soruşturma dahi açmadılar. Şim-
diye kadar defalarca gözaltında, ha-
pishanelerde taciz, çocuklara tecavüz
olayları yaşandı. Tek bir adım atma-
dılar. 

İnsanların yatak odalarına kadar
kamera sokan, birbirleri hakkında
videolar yayınlayan bir iktidardan
başka ne beklenir? Müslüman ol-
duklarını söylerler. Ahlak bekçisi ke-
silirler. Namustan, imandan bahse-

derler. AKP iktidarının gerçek yüzü
budur. Ne kadar muhafazakar görü-
nürse görünsün, ne kadar toplumsal
değerlerden bahsederse bahsetsin;
gerçekte yozluğu, yozlaşmayı bilinçli
olarak yaygınlaştırmaktadırlar. Müs-
lümanlıkları, ahlaksızlıklarını gizleyen
bir maskedir AKP için.

Gezi Parkı eylemlerini karalamak
için, yalanlar, iftiralar attılar. Başörtülü
bir kadın saçlarından sürüklenmiş.
Yalancılar, iftiracılar. Polisin başörtülü
kadınlara da, başörtüsüz kadınlara
da yaptıkları işkencelere tek laf et-
mezler. Tek yaptıkları iftiradır, al-
datmadır. 

Kendi anneleri çok kıymetlidir.
CHP Milletvekili, Erdoğan’ın kızına
yönelik tweet atmıştı. Kıyameti ko-
pardılar. Ya bu sizin yaptığınıza ne
demeli? İşkenceci polislerinizin annesi

Taksim Eylemleri Nedeniyle Gözaltına Alınan Mücella Yapıcı ve Diğer ,
Gözaltındayken Çırılçıplak Soyularak Arandı, Taciz Edildi

Mücella Yapıcı
Mimarlar Odası
Afet Komitesi
Başkanı. Aynı
zamanda Taksim
Dayanışma
Platformu içinde yer
alıyor. AKP halk
ayaklanmasına karşı
başlattığı sürek
avında Mücella
yapıcı da gözaltına
alındı. 
62 yaşındaki
Mücella Yapıcı gözaltınad iç çamaşırlarına
kadar çırılçıplak soyuldu. 
İşte AKP’nin namusu, ahlakı... Analara, kadın-
lara  verdiği değer budur. Kızının gözleri
önünde yaptılar bütün bunları. Aynı şekilde
kızını da soyarak taciz ettiler. BU İŞKENCE-
CİLERİN AHLAKIDIR! ONLARDA
AHLAK YOKTUR! NAMUS YOKTUR!
HAYA YOKTUR! NAMUSSUZDURLAR!

Mücella YAPICI

HALKIMIZ, TANIYIN BUNLARI! 
ANNELERİ YAŞINDAKİ KADINLARI ÇIRILÇIPLAK

SOYUP TACİZ EDEN AKP AHLAKTAN BAHSEDEMEZ!



yaşındaki kadın taciz edildi. Bunu
tek başına ahlaksızlıkla izah etmek
mümkün değildir. Bu namussuzluk-
tur, hayasızlıktır...  

Tayyip Erdoğan ve Bülent Arınç
anneler konusunda en çok konuşan
iki isimdir. Annelere en çok onlar
değer verdiklerini söylerler. Başbakan
da, Bülent Arınç da hüngür hüngür
ağlayarak, annelerini ne kadar sev-
diklerini göstermeye çalıştılar.

Tayyip Erdoğan’ın açıklamala-
rından: “Bugün bir şey daha söyle-
yeceğim; ne olur analarınız yanınızda
yaşlanırsa, onlara öf bile dedirtmeyin.
Siz cennet kokusu almak istemez mi-
siniz? Öpün ananızın ayaklarının al-
tını. Anneler evlatlarını böyle gör-
düklerinde onlar bir başka mutlu
olurlar.”

Bülent Arınç da benzer açıkla-
malar yapmıştı. Anneliğin önemi ile
ilgili çeşitli olayları anlatan Arınç,
“Hayattaysa annenizle hemen ko-
nuşacaksınız. O onunla kucaklaşa-
caksınız, elini öpeceksiniz. Ondan
helallik dileyeceksiniz. Bunu yapmanız
lazım. Helalleşmek böyle boş lafla
olmaz. Gönlünü almaya çalışacak-
sınız. Ailenizle hemen annenizin ya-
nına koşacaksınız. Ama mutlaka bir
şey yapın. Annenizi sorun...” derken
boğazı düğümlendi ve gözyaşlarına
hakim olamadı.”

Onların anneleri değerli, onların

anneleri ağlamasın... Özel anneler
günü düzenlerler. Hepsi en masum
havayı takınırlar. Milyonlarca insanı,
sahte gözyaşları dökerler. Anne sev-
gisini de halkı aldatmanın bir aracı
olarak kullanırlar. Peki ağlattığınız,
aşağıladığınız, taciz ettiğiniz anneler
ne olacak? Gözleri önünde kızlarını
taciz ettiğiniz anneler, size hayır dua-
ları mı edecekler?

AKP’nin ahlaksızlığı yeni değildir.
Bütün kurumları pisliğe batmıştır.
Birkaç gün önce, milletvekilleri, kadın
gazetecileri konuşmalarıyla taciz etti.
Şubat ayında, savcılık devletin bütün
organlarına yazı göndermişti. İnsan-
ların gizli sırlarını ele geçirmek için,
devlet eliyle fuhuş yaptırılmıştı. Daha
sonra Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan,
Emniyet Müdürlüğü’ne, Cumhurbaş-
kanlığına kadar, hemen her devlet
kurumuna uyarı yazısı gönderildiğini
gazeteler yazmıştı. Uyarının nedeni,
ahlaksızlığa bulaşmaları değildi. Sav-
cılığın uyarmasının tek nedeni, bu
devlet personelinin bu kadınlarla iliş-
kide olduğu ve kadınların bulaşıcı
zührevi hastalık taşımış olmalarıydı.
Bu devlet personelleri hakkında hiçbir
işlem yapılmadı. Bu kişiled bizzat
AKP tarafından korundular. 

AKP’nin bu konuda sicili kaba-
rıktır. Hakkını arayan çiftçiye, “Hadi
ananı da al git” diyen iktidar za-
manında cinsel saldırı ve çocuk is-

tismarı yüzde 125 arttı. “Bu suç-
lardan 2002 yılında 16 bin 43 sanık
hakkında dava açılmışken, bu sayı
2007 yılı sonu itibariyle 19 bin
162'ye ve 2010 yılı sonu itibariyle
de 35 bin 760'a ulaşarak 8 yılda
yaklaşık yüzde 125'lik bir artış
gösterdi. (3 Mart 2013 Yürüyüş)

İşte AKP’nin ahlakı budur. İki-
yüzlüdürler. Televizyon dizilerini ya-
saklarlar, sansürlerler. Fuhuşa karşı
oldukları için değil, aleni yapılmasına
karşıdırlar. Bunlar mı annelere saygı
duyacak?.. “Cennet annelerin ayakları
altındadır” derler. Her türlü ahlaksızlğı
da yaparlar.  Ama 62 yaşında bir ka-
dını da çırılçıplak soydururlar. Bun-
ların anne sevgisi de sahtedir. Suri-
ye’deki anneler için gözyaşı dökerler,
Myanmar’da ölenler için Emine Er-
doğan gözyaşlarına boğulmuştu….
Döktükleri gözyaşları da sahtedir.
Timsah gözyaşları bunlar. 

Ey AKP, ey Tayyip Erdoğan, an-
nelerin gözleri önünde, kızlarını
taciz ederek mi iktidarınızı koru-
yacaksınız? Anneleri taciz ederek
mi halkı susturacaksınız? Ne yapar-
sanız yapın, bu halk, eninde sonunda
katlimların, işkencelerin hesabını so-
racaktır. Beyinlerin akıttığınız, göz-
lerini kör ettiğiniz çocukların anneleri
sizden hesap soracak. Taciz ettiğiniz
kadınlar sizden hesap sorcacak. Sizi
annelerin gözyaşları boğacak.

Bolu F Tipi Hapishanesi'nde
Özgür Tutsaklara Tehdit!

Bolu F Tipi Hapishanesi'nde, 15 Temmuz günü,
özgür tutsakların havalandırmalara kamera yerleştiril-
mesini protesto etmek amacıyla kapıları dövüp slogan
atmasını bahane eden hapishane müdürü, 20'yi aşkın
gardiyanla gelerek tutsaklara tehditler yağdırmıştır. Tut-
sakların hücrelerine gelerek, diğer "oda"dakilerin "gürültü"
yapılmasından rahatsız olduğunu söyleyen müdür,
"Adalet Bakanlığı'nın hakkınızda yapabileceği başka
şeyler de var" diyerek tek kişilik hücreye koyabileceklerini
ve sürgün sevk edebileceklerini tehditlerine eklemiştir.

Bolu Gençlik Derneği Girişimi yaptıkları açıklamada;
“Devrimci tutsakların başına gelebilecek her türlü
şeyden hapishane yönetimi sorumludur! Bilmelisiniz
ki, dayatmalarınız, tehditleriniz tutsaklarımıza baş eğ-
diremez! Halkımıza sesleniyoruz! Bolu F Tipi Hapis-
hanesi'ndeki tutsaklarımızı onlara mektup, faks, kart

göndererek sahiplenelim. Duvarları mektuplarımızla yı-
kalım!" diyerek tutsakları sahiplenmeye çağırdı.

Mektup adresi:
BOLU F TİPİ HAPİSHANE BOLU/MERKEZ
1. Mehmet Kulaksız
2. Rıza Yıldırım
3. Hasan Toğan
4. Ufuk Keskin
5. Hüseyin Özen
6. Bülent Erkol
7. Nurettin Erenler
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Gezi Parkı direnişinin sona er-
mesinin ardından, olaylar sırasında
görev yapan çevik kuvvet polislerine
24 maaş ikramiye ödülü verilmişti.
Ethem Sarısülük’ün katili nefsi mü-
dafaa iddiasıyla serbest bırakıldı, ka-
mera kayıtlarıyla belgeli halka sal-
dıran eli palalı, sopalı saldırganlar
eli kolu serbest dolaşıyor. Her geçen
gün adaletsizlik örneği gündem olu-
yor:

“Polislere attığı skandal mesajla
gaz veren Çevik Kuvvet Şube
Müdürü'ne büyük ödül.

Polise ‘moral vermek için’: ‘Çe-
vik kuvvetimizin kahraman evlatları!
Çanakkale destanından sonra 2.
destanı sizler yazıyorsunuz. Mo-
lotofla kolu yanan kardeşimiz kolu
sargılı göreve koşuyor. Düğününü
yapan kardeşimiz ertesi gün çıkıp
geliyor. Birçok yaralı kardeşimiz
raporunu kullanmak istemiyor. 16
gündür çok az uyuduk. Çoğu zaman
yemek yiyemedik. Hep birlikte zor
şartlarda görev yapmaktayız. Kahra-
manlarla dolu bu şubede görev yap-
maktan onur duyuyorum. Sizleri ye-
tiştiren ana-babalarınızın ellerinden,
sizlerin alınlarınızdan öpüyorum. M.
Fatih SARIYILDIZ / Çevik Kuvvet
Şube Müdürü” şeklinde SMS atan
şube müdürüne 7 bin 500 TL ödül
verildi.” (03 Temmuz 2013, ajanslar) 

***
“Isparta Valisi'nden polise 'Gezi

Parkı Başarı Belgesi'
Isparta Valisi Memduh Oğuz, Is-

parta'da yapılan Gezi Parkı eylem-
lerinde görev alan polislere üstün
başarı belgesi verdi. Törende konuşan
Vali Oğuz, yaklaşık bir aydır devam
eden Gezi Parkı eylemlerinin şehir-
lerine de yansıdığını, Isparta polisinin
bu tarz eylemlere taviz vermeyerek
üstün başarı gösterdiğini’ savundu.”
(10.7.2013 DHA) 

***
“Palalı'ya serbest, Grup Yorum'a

yasak”
“Gezi Park eylemcilerine pala ile

saldıran Serdar Çelebi'nin ‘kaçma
şüphesi bulunmadığı’ gerekçesiyle

tutuksuz yargılanmasına karar veren,
hakkında yurt dışına çıkış yasağı koy-
mayan yargı, aynı hassasiyeti KESK
üyeleri ve ünlü müzik grubu Grup
Yorum üyeleri için göstermedi.”

“Yaklaşık 5 aydır “örgüt üyeliği”
suçlamasıyla tutuklu bulanan KESK
üyelerinin tutukluluk incelemesi ama-
cıyla yapılan duruşmaya aralarında
KESK Eğitim ve Örgütlenme Sekreteri
Akman Şimşek’in de bulunduğu top-
lam 8 şüpheli katıldı. Bütün şüpheliler

savunmalarında herhangi bir örgütle
bağlantılarının olmadığını, memur
olduklarını beyan ederek, tutuksuz
yargılanma taleplerini dile getirdi”
delillerin karartılabileceği iddiasıyla
reddedildi.

(…)
“Palalı saldırgan hakkında ‘yurt

dışı çıkış yasağını’ uygulamayan
yargı, haklarında örgüt üyeliği suç-
laması ile dava açılan Grup Yorum
üyelerinin, haklarındaki ‘yurt dışına
çıkmama’ ve ‘konutunu terk etmeme’
kararının kaldırması talebini de red-
detti. İstanbul 22. Ağır Ceza Mahke-
mesi, bu kararına gerekçe olarak, ka-
rarın verildiği sebep ve şartlarda her-
hangi bir değişiklik olmamasını gös-
terdi.” (14 Temmuz 2013 Radikal)

***
“Ali İsmail’in ölümündeki şüp-

heli serbest”
“Eskişehir’deki Gezi Parkı ey-

lemleri sırasında Ali İsmail Kork-
maz’ın dövülerek öldürülmesiyle ilgili
gözaltına alınan S.K., yurtdışı çıkış
yasağı konularak adli kontrol kara-
rıyla serbest bırakıldı. (…)Eskişehir
Cumhuriyet Başsavcılığı resmi in-
ternet sitesinde gözaltına alınıp ad-

liyeye sevk edilen şüpheli S.K.'nin
daha önce silahla ateş etmek suçun-
dan poliste suç kaydının bulunduğu,
olay gecesi alkollü olduğu belirtildi.”
(15 Temmuz 2013)

***
Gezi eylemlerinde bayrak satarken

6 Temmuz'da tutuklanan ve yükselen
tepkiler karşısında serbest bırakılmak
zorunda kalınan bayrak satıcısı Ali
Sarıçiçek'in eşi Merhamet Sarıçiçek:
“Kazlıçeşme'de de (AKP mitingi)

benim eşim bayrak sattı. O zaman
niye tutuklamadınız... O zaman
örgüt kurmamış da, o zamanlar
suç işlememiş de Taksim'de sa-
tarken mi suç işledi? Bu ne biçim
adalet...

Tamam benim kocam örgüt
kurdu. 7 kişiyiz biz örgütüz. (Ço-
cuklarını sayarak) 5 tane çocuğum
var. Biz örgütüz” diyerek adalet-
sizliğe isyan ederken; "Geçimimizi

sağlayacak kimse yok. Bir oğlum var
o da bayrağı alıp işe gidemiyor. Kor-
kuyor. Eli palalıyı serbest bırakın,
onlara öyle adalet bize böyle adalet.
İki türlü adalet var. Mazlumların ya-
nında olmuyorlar. Bir an önce bunlar
serbest bırakılsın. Suç işlemediler ki.
50 milyon insan gördü suç işleyen eli
palalıyı. Eli palalıyı yakalasın, tu-
tuklasın, onu bir atsın cezaevine,
benim eşim de suç işlediyse onu da
atsın. Kanunun kestiği parmak acımaz
derim" ifadelerini kullandı.
(15.07.2013 DHA)

“Hak”; her şeyin üzerinde, doğ-
ruyla yanlış arasında yol gösterici
tayin edici bir pusuladır.

Ekmek, adalet ve özgürlük şüp-
hesiz ki halkın en temel hakkıdır.
Tüm halk kesimlerinin hakları için
direnişleri haklıdır. Hiçbir yasa ile-
lebet bunları engelleyemez, bu hakkı
engelleyen yasalar yok hükmündedir.
Yapılan saldırılara karşı taşla, sopayla,
molotofla veya başka bir araçla di-
renmek suç değildir. Ancak bu haklı
direnişlerin karşısında yer alanlar
haksızdır, yaptıkları suçtur.

Direnişçiler değil, katiller ve linç-
çiler cezalandırılsın.

AKP Halk Düşmanıdır! Katilleri, Linççileri
Ödüllendiriyor; Direnişçileri Cezalandırıyor!
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FAŞİZME KARŞI BİRLEŞELİM, DİRENELİM, KAZANALIM!

AKP faşizminin saldırılarına
karşı taşla, sopayla, molotofla

veya başka bir araçla direnmek
suç değildir. Ancak bu haklı
direnişlerin karşısında yer

alanlar haksızdır, yaptıkları
suçtur.



Geleceğin Sahibi Gençler, Ken-
dilerinin Olanı Savunuyor.

Türkiye halkları, yaşadıkları ko-
şullara isyan etti. Daha iyi bir gelecek
özlemi ülkenin tamamına yayılan bir
ayaklanmaya dönüştü. 

Halk; Ekmek, Adalet ve Özgür-
lük istiyor. Ne mutlu ki; Türkiye
gençliği de, olması gerektiği yerde,
bu hareketin en önünde yerini aldı.
“Çocuk aklı”, diyerek küçümsen-
menin ve yok sayılmanın karşısında
güçlü bir duruş sergiledi. Heyecanını,
coşkusunu tüm kesimlere taşıdı; kar-
deşliği, dayanışmayı yaygınlaştırdı,
geleceği için çatıştı ve savaşmasını
öğreniyor. Ve şüphesiz ki; daha da
çoğalarak, birbirine kenetlenerek, ül-
keyi ve dünyayı yeniden kurmak,
tamamen kendi ellerindedir.

Ülkemizin ve dünyanın yeniden
kurulması kaçınılmazdır. Bunu bilen
ve inanan iki temel güç var ülke-
mizde; birisi emperyalizm ve oligarşi
bloku, diğeri Cephe yani halkın dev-
rimci kurtuluş örgütüdür. İlki bunu
tüm gücüyle engellemeye, ikincisi
bunu tüm gücüyle sağlamaya çalış-
maktadır.

Ülkemizin yeniden kurulması,
devrim demektir. Ülkemiz devrime
gebedir. Devrim; halkın politik iktidarı
ele geçirmesi ve eski düzenin çürüyen,
kokuşan bütün çirkinliklerinin yok
edilerek yepyeni bir toplumsal dü-
zenin kurulmasıdır. Devrim; emper-
yalizm ve oligarşi için korkulu rüya,
halk için kurtuluş düşünün gerçek-
leşmesidir. Devrim; emperyalizm ve
oligarşi için yakın tehdit, reformizm
için hayalcilik ve temenni, devrim-
ciler-Cepheliler için ise mücadele-
mizin kaçınılmaz eseri ve tek kurtuluş
alternatifidir. 

Bu kesimlerin, gün-
lük sorunlara ve halka
karşı yaklaşımları, ta-
kındıkları tavırlar bu ba-
kışlarına göredir. Gezi
Parkı vesilesiyle patlayan
Haziran Ayaklanma-
sı’nda da bu bakışlar
pratiğe yansımıştır. Dev-
let; tüm kurumlarıyla,
yalanla, demagojiyle,
ayak oyunlarıyla ve fa-
şist devlet terörüyle
ayaklanmayı bastırmaya
çalışmıştır. Reformizm,
ayaklanmayı bir an önce tasfiye et-
meye çalışmıştır. Devrimciler ise;
gücü oranında, halkla birlikte çatışmış,
halkın söz ve karar hakkının hayat
bulması için çabalamış, düşmanın
ve reformizmin halkı aldatmasının
önüne geçmeye çalışmıştır.

Doğru Hedeflere Doğru 
Araçlarla Gidebiliriz 
Rehberimiz Bilim ve 
Bilimsel Doğrulardır

Doğru sorular sorup doğru ce-
vaplar vermeli, aklın yolunda buluş-
malıyız. Çünkü aklın yolu birdir.

Nasıl bir ülkede ve dünyada ya-
şıyoruz? Nasıl bir ülke ve dünya
düşlüyoruz? Ne yapacağız? Nasıl
yapacağız?

Dünya ve ülke koşullarımız ma-
lumdur. Düşlediğimiz dünya konu-
sunda ise aslında tüm ezilenlerin
düşü ortaktır. Bunu şairimiz Nazım
Hikmet çok özlü olarak, “Yaşamak
bir ağaç gibi tek ve hür/ ve bir orman
gibi kardeşçesine” dizeleriyle ifade
etmiştir. Evet, bütün dünya  ezilen-
lerinin, bugün çok daha güçlü şekilde

dile getirdiği düştür bu. Peki, nasıl
ulaşacağız? Ne yapmalı, ne yapma-
malıyız? Bilimsel doğrularla hareket
edeceğiz. Bilim der ki; bu doğru he-
defe ulaşmanın tek aracı devrimdir,
toplumların tarihi sınıf savaşımlarının
tarihidir, her şey karşıtıyla vardır ve
bu karşıtlar savaşır. Halkımıza yapılan
sömürü ve baskının nedeni de tek
başına AKP veya başka bir yönetimin
kötü niyetinden kaynaklı değil, bu
sınıf savaşımının bir sonucudur. Hal-
kın kurtuluşu, AKP’nin veya Erdo-
ğan’ın değiştirilmesiyle mümkün de-
ğildir. Halk ancak, düşmanı/karşıtı
olan emperyalizm ve oligarşiyi tasfiye
ederek kurtulabilir. Mevcut düzenin
elle tutulur, yama yapılabilir tek bir
santimetre karesi yoktur. Kokuşmuş,
çürümüş bir düzendir. Çürüyen de
yok olmaya mahkumdur.

Emperyalizm ve oligarşi, kendisi
açısından bu tehlikeyi olabildiğince
uzaklaştırmak,  devrimi engelleyerek
azgın sömürüsünü rahatlıkla sürdür-
mek için, halk üzerinde faşist dikta-
törlük kurar, halkın bütün taleplerini
baskı ve terörle bastırır, beyinlere
korku kelepçesi takar. Halkın bütün
özlemlerini aldatmacayla, sahte va-
atlerle düzen içine çekerek boğar.

Oligarşi, 12 Eylül’den Beri İstediği Gençliği
Yaratamamıştır! Gençlik Ruhuna Uygun Olarak
Ayaklanmanın En Ön Saflarında Yerini Almıştır!

Berkinler, Mustafa Aliler, Ali İsmailler Gençliğin Onurudur!
Gençler; Hastenede Yoğun Bakımdaki Berkin ve Mustafa

Ali’ye Sahip Çıkalım!
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Halkı suni düşmanlıklarla birbirine
kırdırarak güçsüzleştirir. Güçsüzleşen,
bilinci çarpıtılan, politikadan uzak-
laştırılan, yalnız bireyler haline ge-
tirilen, korkularıyla yaşayarak dağı-
nıklaşan halk; kolayca sömürülür ve
yönetilir. 

Böyle bir toplum yaratarak düzeni
sürdürebilmek de en başta gençliği
bu temelde eğitmekten geçer. Faşiz-
min en başta gençliğe yönelmesi bu
nedenledir. Faşist Erdoğan’ın, “Gen-
çliğe geleneklerini öğretemedik”
söylemi bunu anlatır. Sömürü ve zu-
lüm düzenine boyun eğme geleneğini
sürdürmek için liselerde gerici-ezberci
eğitimle beyinler köreltilirken; sahte
gelecek aldatmacasıyla günler sınav
yarışında harcanırken; soran-sorgu-
layan, gerçekleri algılayan beyinler
ise baskı, soruşturma, cezalar ve tu-
tuklamalarla yok edilmek istenir. Her
şeye rağmen, beynine ve benliğine
sahip çıkan gençlerin beyinleri da-
ğıtılır, ölümle tanıştırılır. AKP’nin
talimatıyla, Polis amirlerinin “gör-
düğüne yapıştır” emirleriyle  direk
kafalara gazbombaları sıkılmasının
anlamı budur. En yakın süreçte 1
Mayıs’ta Dilanlar, Meraller, Feh-
miler ayaklanma sürecinde otoparkta
sıkıştırılan liseliler, Berkin ve Mus-
tafa ilk akla gelen örneklerdir. Bu
yapılanlar yeni değil, son değildir. 

Cepheliler, emperyalizmin işga-
linden, bu sömürü ve faşist diktatör-
lükten kurtuluş için, her türlü bedeli
göze alarak mücadele ederler. “Bu
düzen değişmez!” safsataları karşı-
sında, Marksizm-Leninizm bilimi
ışığında hayata bakarak, değiştire-
bileceğimiz gerçeğini görürler, bilirler
ve bunu tüm halka göstermeye çalı-
şırlar. “Bu halka güven olmaz!” uka-
lalığı karşısında, sadece ve sadece
halka güvenirler, halkın içinde-halkla
birlikte-halk için ilkesiyle hareket
eder, bu halkın devrim yapacağına
inanırlar. Asla aldanmaz ve aldat-
mazlar. Halk ve vatana duydukları
sonsuz sevgiyle, gerektiğinde kurtuluş
uğruna canlarını verirler. Cephelilerin
haklılığını, bu son yaşananlar bir kez
daha kanıtlamıştır.

Reformistler ise; devrim ve dev-

rimciliği dillerinden düşürmemelerine
rağmen devletten çok devrimden kor-
kar, devrimcilikten nefret ederler.
Çünkü devrim bedel ödemeyi ge-
rektirir; devrimcilik ise, söz ile pra-
tiğin bir olmasını, devrim için sa-
vaşmayı gerektirir. Halkı, devrim-
devrimcilik sözcükleriyle kandırırken,
esas politikaları devletten hak kırın-
tıları koparabilmektir. (Burada sorun
demokratik hak ve özgürlükler için
mücadele etmek değil, böyle bir dü-
zen içerisinde bir takım hak ve öz-
gürlüklerin kazanılmasının yeterli
görülmesi ve bunu elde etmenin yolu
olarak da,  talep etmek ve protesto
etmenin yeterliliğini savunmalarıdır.
Oysaki ülkemizde, en küçük bir hak-
kın kazanılması, hatta yasal bir hakkın
uygulatılması için bile bedel ödemek
gerekmektedir. Bu nedenle, bu anla-
yışın ülkemizde kazandığı tek bir
hak ve özgürlük yoktur. Kazanılmış
hak ve özgürlükler ise devrimcilerin
ödedikleri bedellerle, verdikleri kan
can bedeli mücadeleyle kazanılmıştır.
Kazanılmış bu haklar, reformistlerin
politikaları nedeniyle de kaybedil-
mektedir.) Reformistler, bu çarpık
kafanın sonucu, hiçbir direniş örgüt-
lemezler, ortalık birazcık kızışınca
da halkın direnişini dağıtmayı iş edi-
nirler.

Türkiye Gençliği 
Çok Şanslıdır

Şanslıdır, çünkü; eğer isterse,
emperyalizmin hüküm sürdüğü dün-
yayı, Türkiye’den sarsacak, Türkiye
halklarını ekmeğe, adalete ve özgür-
lüğe kavuşturacak; bütün ezilen halk-
lara yol gösterecek; on yılların özlemi
olan devrimi yapma koşullarına ve
gücüne sahiptir. Değiştirmek için
bilgiye ihtiyaç vardır. Bilgi için oku-
mak, araştırmak, tartışmak, öğren-
diklerimizi pratiğe uygulamak gerekir. 

Şanslıdır, çünkü; Devrimin yo-
lunu aramakla vakit kaybetmek zo-
runda değildir. Üretilen ve üretilebi-
lecek bütün teoriler pratikte kendini
sınamış, geçerli olanlar ve geçersiz
olanları hayat ayrıştırmış, yanlış olan-
ları elemiş, doğru olanı ortaya çı-
karmıştır. Bağımsızlık-demokrasi-

sosyalizm şiarıyla yürüyen Parti-
Cephe çizgisi dışındaki siyasi çizgiler,
iflas etmiştir. Parti-Cephe çizgisi ve
mücadele tarzı ise doğruluğunu ha-
yatın içerisinde kanıtlamış, yarım
asra yaklaşan kesintisiz mücadelesiyle
önemli deney, tecrübe birikimi elde
ederek daha da güçlenmiştir. Türkiye
gençliği, böyle güçlü bir devrim ara-
cına sahiptir. 

Şanslıdır, çünkü; gerek dünya
genelinde, gerek ülkemiz genelinde
yanlışlarından ve doğrularından öğ-
reneceği birçok kurtuluş hareketi
pratiği vardır. Bu deneylerden öğre-
nildiğinde kendi deneylerini yaşa-
maktan, yanlışlara düşmekten kur-
tulabilir.

Şanslıdır, çünkü; anti-emperya-
list, anti-faşist bütün gençliğin bir-
leşebileceği merkezi bir gençlik ör-
gütlenmesine, Dev-Genç’e sahiptir.

Dev-Genç’li Olmak 
Bir Ayrıcalıktır Çünkü 
Dev-Genç’li Olmak, 
Doğru Zamanda Doğru 
Yerde Olmaktır!

Dev-Genç’liler; herkesin sustuğu
koşullarda en güçlü mücadeleyi ör-
gütlediniz. Bulunduğunuz yerde üç-
beş kişi bile olsanız militanca diren-
diniz, boyun eğmediniz. Sadece AKP
döneminde bile, “Öğrenci Hakla-
rımızı İstiyoruz!”, “Ne ABD Ne
AB Bağımsız Türkiye!”,  “Amerika
Defol, Bu Vatan Bizim!”, “ Parasız
Eğitim İstiyoruz, Alacağız!”, “Füze
Kalkanı Değil, Demokratik Lise
İstiyoruz!” vb birçok kampanyada;
Ankara yürüyüşleri, açlık grevleri,
çadır açma eylemleri gibi sayısız
militan direnişler ortaya koydunuz.
Yüzlerce tutsak ve yaralı verdiniz.
Tutsaklarınızı, yeni tutsaklar pahasına
sahiplendiniz. Mücadelenin bütün
alanlarına güç verdiniz. Mücadele
bilinci, sahiplenme, yoldaşlık bilinci
taşıdınız, yol gösterdiniz. Bugün ya-
şanan ayaklanmada; yazdığınız bu
tarihin, direnişlerinizin yol gösteri-
ciliğinin payı büyüktür. Yazılan bu
tarihten güç almalı, ders çıkarmalı
ve yaratılan gelenekleri ve değerleri
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gençliğe taşıyarak korkusuzca ve gü-
venle en geniş cepheyi kurmalı; mec-
lislerde, komitelerde gençliği birleş-
tirebilmelisiniz. Halk Anayasası Tas-
lağı en geniş birliği sağlayacak bir
programdır. Birlikte tartışmak, birlikte
karar almak, birlikte uygulamak ve
pratiğimizden ders çıkararak ilerle-
mek; kenetlenmek ve çoğalmak için
geçerli tek yoldur.

Yeni Kuracağımız 
Türkiye’nin Harcı, 
“Birimiz Hepimiz İçin, 
Hepimiz Birimiz İçin” 
Yaşamaktır 

Liseliler!. Mustafa liseliydi. Okul
tatil oldu ama o tatilini, direnişin
merkezi Taksim’de geçirmek için
geldi. 

“İstiklal’den Tarlabaşı Cadde-
si’nin başına indik. Mustafa Ali Tom-
bul, öndeki grupla karşıdaki ara so-
kağa geçti, biz de onların peşindeydik.
Onlar ara sokaktan geçerken, orada
bulunan bir kişi Tombul’u tutarak
kaçmasına izin vermedi ve tam o es-
nada polis hedef gözeterek gaz fişeğini
attı. Tombul vurulduktan sonra ora-
cıkta yere yığıldı. Etrafta bulunan
insanlar başına toplandı. Ben de he-

men koştum ve Tombul’un yerde tit-
remeye başladığını gördüm. Her yer
kan olmuştu… Sesimize tepki vermi-
yordu hiçbir şekilde, bilincini kay-
betmişti. (…) Hastaneye getirdiği-
mizde beyin kanaması geçirdiğini ve
durumunun ağır olduğunu öğrendik.
Hemen ameliyata aldılar”

Şehitlerimiz hepimiz için canını
verdi. Yaralılarımız hepimiz için
bedel ödedi. Tutsaklarımız hepimiz
için bedel ödüyorlar. Şimdi görevimiz
onları sahiplenmektir.  Şehitlerimizin
hesaplarını soracak, tutsaklarımızı
çekip alacak, yaralılarımızı sahiple-
necek ve sahiplenmemizle iyileşti-
receğiz. 

Liseliler!.. Mustafa ve Berkin
bizim onurumuzdur, onları sahiplen-
mek en başta size düşer, sahip çıka-
lım! Sahiplenmemizi; hastane önle-
rinde, Taksim’de ve diğer kentleri-
mizin meydanlarında yapacağımız
eylemlerle somutlayalım. Birisinin
kılına dokunulduğunda, hep birlikte
ayağa kalkan bir kardeşliği hiçbir
güç yenemez. Böyle bir kardeşliğin
aşamayacağı dağ, yıkamayacağı zor-
balık düzeni yoktur!..

Sonuç olarak;
Ayaklanmayı yaratan; emperya-

lizmin sömürüsü ve faşist diktatör-
lüğünün yarattığı öfke ile halkı bir-
leştiren, hesap soran, militanca dire-
nişlerle hak kazanan devrimci poli-
tikanın kazandırdığı mücadele bilinci
ve yarattığı yol göstericiliktir. Devrimi
yapmak ve kurtuluşu sağlamak Tür-
kiye gençliğinin ellerindedir. 

Liseliyiz, çocuk değil genciz, va-
tanın ve geleceğin sahipleriyiz.

Doğru hedeflere doğru araçlarla
gidebiliriz. Rehberimiz bilim ve bi-
limsel doğrulardır.

Mümkün olan tek kurtuluş yolu-
muz; anti-emperyalist, anti-oligarşik
devrimdir.

Yeryüzünü bu aşağılık kokuşmuş
düzenden temizlemek; birbirimize,
halkımıza ve vatanımıza olan sevgi-
mizle kenetlenerek ve onlara düşman
olandan ettiğimiz nefretle düşmanı
yok ederek mümkündür.

Şehitlerimizin hesabını soracak,
yaralılarımıza ve tutsaklarımıza sahip
çıkacağız. 

Ekmek, adalet ve özgürlük için;
Halk Anayasası Taslağı etrafında bir-
leşelim, meclislerde örgütlenelim,
savaşalım, kazanalım!

Birimiz hepimiz, hepimiz birimiz
için mücadeleye devam!

Halk ayaklanması eylemlerine destek veren halka saldıran
eli palalı katillerden biri olan Serdar Çelebi elini kolunu sallaya
sallaya tatil bavulunu alarak polislerin denetiminde ülkeyi terk
etmiştir, yani işin aslı kaçmıştır.

KESK ve Grup Yorum üyelerinin ise yasakları devam etmektedir.
KESK üyelerinin tutuksuz yargılanma talebi reddedilirken, İstanbul
22.Ağır Ceza Mahkemesi de Grup Yorum üyelerinin yurtdışına
çıkış yasağının kaldırılması talebini kabul etmedi.

Haklarında örgüt üyeliği suçlaması ile dava açılan Grup
Yorum üyelerinin yurtdışına çakmama ve konutunu terk etmeme
kararının kaldırılması talebi de Ağır Ceza Mahkemesi tarafından
reddedilmiştir. Yani Yorum elemanları istedikleri zaman istedikleri
yere gidemeyecek kadar "suçlu"durlar. Ama elinde palayla in-
sanların üzerine saldıran, kulak kesen, kadınlara azgınca saldıran
bir işbirlikçi faşist polisin denetiminde ülke ülke gezmektedir.
Adaletsiz bu düzenden adalet beklemiyoruz, halkın adaletinin
sonsuz gücüne inanıyoruz.

Gazi Halk Komitesi’nin haftalardır süren
çalışması sonucu Düz Bölgesi’nde toplantı kararı
alınmıştı ve bu bölgedeki halk uyuşturucu, hır-
sızlık sorunlarından rahatsız olduklarını yapılan
toplantılarda defalarca dile getirmişti. Bunun
üzerine uyuşturucu satılan yerlerin teşhir edilmesi
kararı alınmıştı.

Alınan karar üzerine 17 Temmuz’da Düz
halkı parkta toplandı ve ellerinde “Evimizi, Dük-
kanımızı, Mahallemizi Koruyalım”, “Uyuşturucu
Satmak Şerefsizliktir”, “Hırsızlık Yapmak Suçtur”,
“Gazi Bizimdir Çetelere Karşı Sahip Çıkalım”
yazılı dövizlerle yürüyüşe geçti. 130 kişiyle
yapılan yürüyüş boyunca uyuşturucu içilen ve
satılan yerler teşhir edildi. Yürüyüşte “Hırsızlık
Yapmak Şerefsizliktir”, “Uyuşturucuya İzin Ver-
meyeceğiz”, “Hesap Soralım Birlik Olup Vuralım”
sloganları atıldı.

Faşizm, Halka Satırla, Bıçakla Saldıranları
Korurken Halk İçin Mücadele Ederken Bedel

Ödeyen Devrimcilere Düşmandır

Gazi Düz Bölgesi’ndeki Uyuşturucu
Satıcıları Teşhir Edildi
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Gazi Mahallesi
Gazi Mahallesi’nde 10 Temmuz

günü, Gazi Özgürlükler Derneğ’inde
12 Temmuz 1991’de İstanbul’da, 14
Temmuz 1991’de Ankara’da katle-
dilen Devrimci Sol önder ve mili-
tanları için anma düzenlendi.

40 kişinin katıldığı anma devrim
şehitleri ve 12 Temmuz şehitleri için
yapılan saygı duruşu ile başladı.
Saygı duruşundan sonra gösterilen
sinevizyonda 12-14 Temmuz şehit-
lerinin özgeçmişleri anlatıldı. Sin-
evizyondan sonra, programa katılanlar
arasında atılım sürecini yaşayanlar
o dönemi ve şehitleri anlattı. Daha
sonra şiirler okundu, marşlar söylendi.
Programa katılanların da eşlik ettiği
marşlardan sonra Eskişehir’de şehit
düşen Ali İsmail Korkmaz’la ilgili
konuşma yapıldı. AKP faşizmi teşhir
edildi.

Okmeydanı
Okmeydanı Sibel Yalçın Parkı’nda

12 Temmuz günü  anma yapıldı.

“Nehirler Aka Aka” şiiri okundu
ve ardından 12 Temmuz’da şehit dü-

şen; Niyazi AYDIN, Ömer COŞKU-
NIRMAK, Yücel ŞİMŞEK, İbrahim
İLÇİ, İbrahim ERDOĞAN, Nazmi
TÜRKCAN, Bilal KARAKAYA, Ha-
san ELİUYGUN, Zeynep Eda BERK,
Cavit ÖZKAYA, Fintoz DİKME ve
Buluthan KANGALGİL’in özgeçm-
işleri okundu. Halk Cephesi adına
yapılan konuşmada 12 Temmuz’un
bir “savaş çağrısı” olduğu vurgulandı.
“Mezarlıklar matemle, hüzünle anılır
genellikle, ancak bunun dışında bir
şey yüklüdür mezarlıklar. Şehitlerin
bize bıraktığı mirasın ağırlığıyla yük-
lüdür, değerleriyle yüklüdür. Biz
orada esas olarak mücadele gerçek-
liğimizi, mücadelemizi, yani onların
bıraktığı yükü nasıl taşıyacağımızı
görüyoruz” denildi. Son olarak sah-
neye çıkan Grup Yorum onların ya-
rattığı mirasın şarkılarını söylemekten
onur duyduğunu belirterek konserine
başladı. Anma boyunca “Umudun
Adı DHKP/C” ve “Önder Yoldaş
Dursun Karataş” sloganları atıldı.

12 Temmuz Şehitleri İçin
Pankart

Bahçelievler Zafer Mahallesi’nde

12 -14 Temmuz şehitleri için 2 pankart
asıldı. 

Karacahmet Mezarlığı
Devrimci Sol önder ve militanları

mezarları başında anıldı.

Karacaahmet Mezarlığı’nda top-
lanan Halk Cepheliler 12-14 Temmuz
şehitlerinin mezarlerına yürüyüş yaptı.
Halk Cepheliler mücadelenin bedelleri
olduğunu ve şehitlerin bu bedeli öde-
mede tereddüt etmediklerini vurgu-
ladı.

Konuşmanın ardından şehitlerin
mezarlarına karanfiller bırakılarak
anma sonlandırıldı. Anmaya 110 kişi
katıldı.

İkitelli
Halk Cepheliler  İkitelli Özgür-

lükler Derneği'nde 12 Temmuz günü
bir anma yapıldı.

Başta 12-14 Temmuz şehitleri ve
tüm dünya devrim şehitleri nezdinde
1 dakikalık saygı duruşuyla başlayan
anma 12-14 Temmuz direnişini an-
latan bir yazıyla devam etti.

Nazim Hikmet'in “Zafere Dair”

Devrim Gerçeğini ve Devrimciliği
12 Temmuzlar Öğretiyor
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şiirinin okunmasının ardından ülkemiz
gündemini anlatan bir konuşma ya-
pıldı.

Konuşmanın üzerine Sinan Ku-
kul'un yazmış olduğu “Kadife Tenli
Zamanlar” şiirinin okumasıyla ha-
zırlanmış olan sinevizyon gösteril-
di.

Düşenlere, Bize Ölüm Yok ve
Haklıyız Kazanacağız marşlarının
söylenmesinin ardında yapılan soh-
betlerle anma programı sona erdi.

Esenler
Halk Cepheliler 12 Temmuz günü

İkitelli Özgürlükler Derneği'nde 12-
14 Temmuz 1991'de İstanbul ve An-
kara'da katledilen Devrimci Sol önder
ve savaşçı kadrolarını anmak için
bir araya geldi.

Yapılan saygı duruşunun ardından

12-14 Temmuz direnişini anlatan bir
yazı okundu.

Ardından Nazım Hikmet'in 'Za-
fere Dair' şiiri okundu.

Konuşmanın üzerine Sinan Ku-
kul'un yazmış olduğu 'Kadife Tenli
Zamanlar' şiiri okumasıyla hazırlan-
mış olan sinevizyon gösterildi.

TAYAD
TAYAD'lı Aileler 10 Temmuz

günü, 12-14 Temmuz şehitlerini an-
mak için bir araya geldiler. Anma,
tüm devrim şehitleri için, bir dakikalık
saygı duruşuyla başladı. Yapılan ko-
nuşmada: ''Halk kurtuluş savaşında
şehit düşenlerimiz geriye çok büyük
bir miras bırakmışlardır. Faşizme
karşı nasıl mücadele edilmesi ge-
rektiğini öğretmişlerdir bizlere. Bu
gün halk ayaklanmış, sokaklara dö-

külmüştür. Şehitlerimizin yaşamları
ve faşizme karşı direnişleri halka ör-
nek olmuştur.'' denildi. Sonrasında
Sinan KUKUL'un ''Kadife Tenli Za-
manlar'' şiiri okundu.17 kişinin ka-
tıldığı anma şehitlerin yaşamlarına
dair sohbetlerle sona erdi.

Ankara
Ankara Halk Cephesi 12-14 Tem-

muz şehitleri için anma programı
düzenledi. 14 Temmuz günü yapılan
program öncesi bir pano hazırlanarak
şehitlerin resimleri karanfillerle süs-
lendi. 

Saygı duruşu ile başlayan anmada
12-14 Temmuz direnişi anlatıldı.
Daha sonra dönemin tanığı devrim-
ciler, aileler söz alarak düşünce ve
anılarını paylaştılar. Anmaya 23 kişi
katıldı. 

Tutsak Dev-Genç’lilerle Dayanışma Kahvaltısı
Dev-Genç’liler bu vatanın onurlu, cesur evlatlarıdırlar.

Halkın yaşadığı sorunlara çözüm bulmak için mücadele
ettikleri için, parasız eğitim istedikleri için, yoksul mahal-
lelerimizde yıkımlara karşı mücadele ettikleri için, füze
kalkanına hayır dedikleri için tutsak düştüler.

7 Temmuz günü tutsak Dev-Genç’lilerle dayanışmak
için Sibel Yalçın Parkı’nda toplanıldı. “Tutsak Dev-Genç’li-
leriz, Birlikteyiz, Savaşı Büyütüyoruz” yazan pankart
asıldı.Tekirdağ F Tipi Hapishanesi’nden yeni tahliye olan
Dev-Genç’li Ayberk Demirdöğen’in konuşmasıyla başlandı
programa. Ayberk, içeride de dışarıda da beraber mücadeleyi
sürdürdüklerine değindi. Ardından başka bir Dev-Genç’li,
Ümit İlter’den bir şiir okudu ve hep birlikte kahvaltıya
başlandı. 43 kişinin katıldığı kahvaltıdan sonra Liseli Dev-
Genç Korosu’nun türküleri ve marşları eşliğinde halaylar
çekildi. Daha sonra tutsaklara mektuplar yazıldı.

Kahvaltı bittikten sonra Liseli Dev-Genç Korosu ile
beraber, Ömürtepe’de, “Ekmek, Adalet ve Özgürlük İçin
Halk Anayasası İstiyoruz” kampanyası için açılan çadıra
geçildi. Dergi, Anayasa kitapçığı ve bildiri dağıtırken
halkla sohbetler edildi.

Tutsak Dev-Genç’lileriz, Birlikteyiz,
Savaşı Büyütüyoruz! 

12 Temmuz günü Demokrasi Caddesi’ndeki
direniş çadırına gelen sivil polisler çadırın izinsiz
olduğunu çadır kaldırılmazsa kendilerinin kaldıracağı
tehditlerini savurmuştur.

Bu tehditlere boyun eğmeyen Sarıgazi halkı 13
Temmuz günü yürüyüş düzenledi. Direniş çadırının
önünden başlayıp Demokrasi Caddesi boyunca devam
eden yürüyüş tekrar çadırın önüne gelindiğinde son-
landırıldı. 250 kişinin katıldığı yürüyüş boyunca,
“Her Yer Taksim Her Yer Direniş”, “Bu Daha Baş-
langıç Mücadeleye Devam”, “Katil Devlet Hesap
Verecek”, “Fa-
şizme Karşı
Omuz Omuza”,
“Bedel Ödedik
Bedel Ödetece-
ğiz” sloganları
atıldı. Yürüyü-
şün ardından da
film gösterimi
yapıldı.

Direniş Mevzilerini
Sahiplenelim, Baskılara Karşı

Direnelim!
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9 Temmuz'da apar topar
meclisten geçirilen torba yasa,
AKP'nin rant ve sömürü yasasıdır.
3194 sayılı İmar Kanunu’nda yapılan
değişiklik AKP'ye şehirlerin daha
kolay yağmalanması olanağını ver-
mektedir. 

Bilindiği üzere AKP son seçim-
lerden bir kaç ay önce Çevre Ba-
kanlığını ve Bayındırlık Bakanlı-
ğı’nı birleştirip Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı adında yeni bir bakanlık
oluşturdu. Bu bakanlığın görevi faşist
AKP'nin "rantsal" dönüşümünü ör-
gütlemekti. Bununla ilgili gerekli
yasalar hem bakanlık kurulurken
hem de Van depreminden hemen
sonra çıkarılmıştı. Başına TOKİ eski
Başkanının getirildiği Çevre ve Şe-
hircilik Bakanlığı bu yasal düzenle-
melerle birlikte sınırsız yetkilere
sahip oluyor ve Türkiye’deki tüm
binalara arazilere ait tasarrufu ken-
dinde topluyordu. Belediyelerin, il
özel idarelerinin, koruma kurullarının,
meslek odalarının yetkileri ya ortadan
kaldırıldı ya da bakanlığa bu kurum-
ların uygulamalarını dilediği zaman
değiştirme yetkisi verdi. Öyle ki Van
depremini fırsat bilerek çıkardıkları
Afet Riski Altındaki Alanların Dön-
üştürülmesi hakkında kanun sayesinde
Türkiye'nin herhangi bir yerindeki
tapulu ve depreme dayanıklı, hiçbir
yasal ya da teknik sorunu olmayan
bir bina Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
eliyle ya da isteğiyle yıkılabilir. Ve
"hak" sahibinin bu yıkımı durdurma
olanağı yoktur, çünkü yürütmeyi dur-
durma hakkı da bu yasayla elinden
alınmıştır.

9 Temmuz’da, geceyarısı geçirilen
torba yasa ile AKP’nin rant uğruna
aldığı kararlarda son pürüzlerin de
ortadan kaldırılması sağlanmıştır.
Torba yasada TMMOB’nin yetkile-
rinde değişiklik içeren 3194 sayılı
İmar Yasası’nın 8. maddesinin  (I)
bendi şöyle demektedir: "Harita,
plan, etüt ve projeler; idare ve ilgili
kanunlarında açıkça belirtilen yetkili
kuruluşlar dışında meslek odaları
dâhil başka bir kurum veya kuruluşun
vize veya onayına tabi tutulamaz,

tutulması istenemez. Vize veya onay
yaptırılmaması ve benzeri nedenlerle
müellifler ve bunlara ait kuruluşların
büro tescilleri iptal edilemez veya
yenilenmesi hiçbir şekilde geciktiri-
lemez. Müelliflerden bu hükmü or-
tadan kaldıracak şekilde taahhütname
talep edilemez". Bu değişiklik ile
birlikte TMMOB’ye ait olan mesleki
ve teknik değerlendirme ve yetki-
lendirme yetkisi bakanlığa devredi-
liyor. 

İktidara geldiğinden bu yana inşaat
sektörünü şişiren AKP, tüm ekonomik
programını da yine inşaat sektörünün
büyümesine bağlamış durumda. İlk
yıllarda deprem vergileriyle yapılan
çift yollar, sonrasında TOKİ'nin yapı
denetimi olmaksızın kamu arazilerine
yaptığı konutlar ve şehir merkezle-
rinde kalan kamu arazilerinin inşaat
tekellerine peşkeş çekilmesi şimdi-
lerde yerini 3. köprüye, 3. havali-
manına ve bunun gibi bir dolu yağ-
macı projeye bırakmış durumda. AKP
ve inşaat tekelleri neredeyse gece
rüyalarında bile proje üretmektedirler.
Kadıköy Sahili, Gezi Parkı, Beşiktaş
Meydanı gibi halkın en çok kullandığı
yerlere bile alışveriş merkezi, otel
yapmayı planlamakta, her gün yeni
bir "yağma projesi" ortaya atmak-
tadırlar. 

3. köprü, 3. havalimanı, Kanal
İstanbul gibi projelere bel bağlamış
olan AKP, bu yağma projelerinin
hiçbir şekilde sekteye uğramasına
tahammül edememektedir. TMMOB
her ne kadar yönetimlerinde reformist,
uzlaşmacı bir anlayışı barındırsa da
yine de bu noktada AKP'nin önünde
bir engel oluşturmakta, faşizmin per-
vasızlığını teşhir etmektedir. 

Yeni sömürge ülkelerde emper-
yalizm yağma ve talanın önünde hiç-
bir engel barındırmak istememektedir.
Tam anlamıyla sınırsızca sömürü is-
teyen emperyalizm ve Türkiye oli-
garşisi bu anlamda TMMOB'yi bir
engel olarak görmekte ve bu engeli
kaldırmak için uğraşmaktadır. Yal-
nızca hukuksal mücadele sınırları

içinde kalmış olsa dahi TMMOB en-
geli ortadan kaldırılmalıdır.

İşte bu sebeple AKP iktidarı
TMMOB'ye ait tüm yetkileri gasp
etmek niyetindedir. Meslek odalarının
görevleri anayasanın 135. maddesinde
şöyle belirtilmiştir: “Kamu kurumu
niteliğindeki meslek kuruluşları ve
üst kuruluşları; belli bir mesleğe
mensup olanların müşterek ihtiyaç-
larını karşılamak, meslekî faaliyet-
lerini kolaylaştırmak, mesleğin genel
menfaatlere uygun olarak gelişmesini
sağlamak, meslek mensuplarının bir-
birleri ile ve halk ile olan ilişkilerinde
dürüstlüğü ve güveni hâkim kılmak
üzere meslek disiplini ve ahlâkını
korumak maksadı ile kanunla kurulan
ve organları kendi üyeleri tarafından
kanunda gösterilen usullere göre
yargı gözetimi altında, gizli oyla se-
çilen kamu tüzel kişilikleridir..."

AKP anayasa değişikliği yapana
kadar TMMOB'ye saldırmaya devam
edecektir. Bu saldırılara karşı yaklaşık
450 bin üyesi bulunan TMMOB'nin
etkili bir cevap vermesi gerekmek-
tedir. Aksi takdirde tamamen işlev-
sizleşecek ve giderek yok olacaktır.
Bir demokratik kitle örgütünün kendi
örgütlülüğünü mutlak suretle savun-
ması gerekir. Öte yandan TMMOB
faşizmin yağma ve talan saldırılarına
karşı halk güçlerinin yanında bulun-
makta başta kentsel dönüşüm olmak
üzere iktidarın tüm saldırılarına karşı
bir cevap vermektedir. Böylesi bir
süreçte TMMOB'yi sahiplenmek ev-
lerimizi sahiplenmektir, vatanımızı
sahiplenmektir. 

TMMOB'nin tasfiyesine ve rantsal
dönüşüm saldırılarına karşı başta
mühendis-mimarlar olmak üzere hal-
kın tüm kesimleri mücadele etmelidir.
Bu kapsamda yapılacak eylemler çok
çeşitli olabilir; önemli olan sonuç
alınana kadar kararlılıkla sürdürül-
mesidir. 

Halk ayaklanması sonrası AKP'nin
yönetememe krizi daha da derinleşti;
mühendis mimarlar kendi gücüne

TMMOB’nin Yetkilerini Gasp Ederek,
Rantını Artırmayı Planlayan AKP’ye

Karşı Mücadele Edelim



güvenmeli mücadeleyi yükseltmelidir.
Her alanda olduğu gibi mühendislik
ve mimarlık alanında da kendi özlük
haklarımıza, mesleki örgütümüze ve
yetkilerimize direnerek sahip çıkmak
zorundayız. Aksi takdirde direnmemek
ya da süreci göstermelik protestolarla
geçirmek mesleğimize ve  kendimize
ihanettir.

AKP faşizmine direnmeliyiz, çün-
kü;

- Meslek onurumuza saldırıyorlar.

- Mesleki yetkilerimizi gasp edi-
yorlar.

- Vatanımızı yağmalamanın yolla-
rını daha da açıyorlar.

- “Kentsel dönüşüm” saldırısını
daha da pervasız sürdürecekler.

- Halkı evlerinden edip, yerine rant
sağlayacakları işletmeler kuracaklar.

- Meslek örgütümüz işlevsizleşti-
riliyor.

- Faşizme direnmek meşrudur. 

- Örgütlenmek gibi temel hakları-
mıza sahip çıkmalıyız.

- Saldırı burada kalmayacaktır,
devrimci-demokrat mimar mühendisler
çalışamaz duruma getirilecektir.

- Direnmeyen çürür.

- Direnmeden hiçbir özgürlük sa-
vunulamaz!

- Çalınan haklarımızı geri almak
ve onları korumak zorundayız.

- İnsan olmanın ve insan kalmanın
tek yolu insanlık dışı bu düzene karşı
direnmek ve savaşmaktır.

- TMMOB’nin yetkilerinin alın-
ması, halka yapılan saldırıdan bağımsız
değildir.

Faşizme karşı direnmenin onuru
devrimcilerindir.

Bu çerçevede, TMMOB’ye yapılan
saldırıya karşı Devrimci Mücadelede
Mühendis ve Mimarlar olarak, tüm
meslektaşlarımızı direnişe çağırıyoruz.
“Gözümü kaparım vazifemi yaparım”
anlayışı ile faşizmin meşrulaşmasına
yardım etmiş oluruz. Bugün diren-
mezsek, yarın savunacak bir örgütlü-
lüğümüz de olmayacak. TMMOB’ye
sahip çıkalım, torba yasanın iptali için
mücadele edelim.

Dersim’de Konser Çalışmaları 
Pertek, Pülümür, Nazımiye ve

Mazgirt İlçelerinde Yapıldı
Dersim'de Grup Yorum konseri çalışmaları son gününe kadar devam

etti.
18 Temmuz tarihinde yapılacak olan Grup Yorum konseri için Dersim

Halk Cephesi tarafından 10 Temmuz günü Atatürk Mahallesi’nde yapılan
çalışmada 200 bildiri dağıtıldı, 5 pankart asıldı, 100 davetiye halka ulaştırıldı.
Halk yapılan bu çalışmaya yoğun ilgi gösterdi ve konser zamanı mutlaka
alanda olacağını söyledi. Ayrıca Esentepe Mahallesi’nde de 50 afiş asıldı,
100  davetiye ve 10 da Yürüyüş halka ulaştırıldı.

11 Temmuz günü Pertek ve Pülümür’e giden konser çalışma komiteleri,
yol üzerindeki köylerde ve Pülümür
vadisinde afişleme ve davetiye da-
ğıtımı yaptı. Her iki ilçede de bütün
duvarlarına afiş yapıladı. İlçelerde
konser pankartları asıldıktan sonra
bütün esnaflar, kafeler gezilerek da-
vetiye dağıtımı yapıldı.

12 Temmuz günüde Nazımiye
ve Mazgirt ilçelerine giden komite
yine yol üzerinde ve köylerde de
çalışma yaparak son olarak ilçelerde
pankart, afişleme yapıp davetiye
dağıttı. Mazgirt İlçesi’nden otobüs
kaldırılacağı duyuruldu. Akşam
Merkez’de biraraya gelen komiteler,
Halk Cephesi önlükleri giyinip
Dersim sokaklarını, kafeleri, kah-
vehaneleri, parkları halkı konsere
davet ettiler.

14 Temmuz tarihinde Dersim’e
bağlı olan Geyiksuyu ve yol üze-
rinde bu nahiyeye bağlı mezralarda
konser çalışmaları yapıldı. 150
hane olan nahiyenin duvarları afişle
donatıldı. Geyiksuyu nahiyesinin
girişine pankart asılırken, yol boyu
da afişlemeler yapıldı ve sonrasında
Atadoğdu Köyü’ne geçildi. Köy
minibüsçüleriyle konuşularak, kon-
sere halkı taşımaları için destek
istendi. Minibüsçüler de bu konu
da yardımcı olacaklarını belirtti-
ler.

13 ve 14 Temmuz akşamları
Seyit Rıza Meydanı’nda masa açılıp
Grup Yorum şarkıları çalınarak da-
vetiyeler dağıtıldı ve Yürüyüş der-
gisi dağıtımı yapıldı. Merkez Mo-
ğultay Mahallesi’nde de bütün bi-
nalar gezilerek hem Yürüyüş dergisi
dağıtıldı hem de konser davetiyeleri
kapı kapı halka ulaştırıldı.
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Sevgili Devrimci Okul Okurları
Merhaba, 

Güven; kendisini hesapsız çıkarsız
halkına, yoldaşlarına, örgütüne sun-
maktır. Güven; açık olmaktır, sadakattir,
inanmaktır. Güvenin olduğu bir or-
tamda huzur vardır, mutluluk vardır.
Güven yoksa, insan diken üstünde ya-
şar. Hiçbir işe kendini veremez, yo-
ğunlaşamaz, üretemez. Güvensizlik
büyüdükçe yozlaşma da büyür. Duy-
guları, düşünceleri kirlenmeye başlar. 

Peki insan kime güvenir, güven
duyması için kişinin hangi özellikle-
ri taşıması gerekir? Tanımadığımız in-
sanlara güvenebilir miyiz? 

Hareketimizi tanımlarken "Dosta
güven, düşmana korku salan bir ha-
reketiz" diyoruz. Bu, kim olduğumuzu
anlatmak için kullandığımız en özet ta-
nımlamalardan biridir. Dosta güven,
düşmana korku... İşte bu özet tanım-
daki dört kelimeden biridir güven. Bi-
zim için bu kadar değerli, bizi biz ya-
pan, bizi farklı kılan değerlerimizden
birisidir. 

Kapitalizmin her şeyi tahrip ettiği,
bireycilikle insana ait ne kadar değer
varsa hepsini yok ettiği bir dünyada biz
kendimizi GÜVEN VERME ÖZEL-
LİĞİMİZLE TANIMLIYORUZ. 

BU BÜYÜK BİR GÜÇTÜR. Gü-
venimiz kof bir güven değildir; somut,
maddi temelleri vardır. 

Güvenin Kaynağı
İdeolojidir

İdeolojimize güvenen herkes halka
güvenir. Kendisine güvenir. Yoldaşla-
rına ve örgütüne güvenir. 

İdeolojik güven; her şeyi yapabi-
leceğine, her zorluğun üstesinden ge-
lebileceğine, aşılamaz denilen engelleri
aşabileceğine güvenmek; olmaz, ya-
pılamaz diye bir şey olmadığına inan-
mak demektir. 

İdeolojisine güve-
nen bu ideoloji ile
devrimin yolunu düz-
leyeceğimize, halkın
örgütlü bir güç haline
gelebileceğine inanır. 

İdeoloji yaşamın
bütünüdür diyoruz.  O halde ideolo-
jik güven de yaşamın bütünündeki
her ayrıntıda, her sorunda, her soruda
bir çözümümüzün olduğuna güvenmek
ve bu çözümü bulmak için emek ver-
mektir. 

Kısacası; güvenmek inanmaktan
doğar. 

İnanç ise bilgi ve gerçeğin birleşi-
minden oluşan bir ruh halidir. 

Güvenmek için, güvenmenin ver-
diği gücü taşıyabilmek için bilgimizi
arttırmak ve gerçeğin peşinden koşmak
zorundayız. 

Emek vermeliyiz. 

Bilgi hayattan, örgütten, tarihimiz-
den, halktan, şehitlerimizden, pratiği-
mizden, ustalarımızdan, kitaplardan....
öğrenilir. 

Gerçeğe ulaşmanın yolu ise diya-
lektik materyalizmi öğrenmek, uygu-

lamak ve elbetteki soru sormaktır. 

Şehitlerimizden
Öğrenmeliyiz 

Güvenimizin kaynağı şehitleri-
mizdir. Onlar, bizlere uğruna ölünecek
bir dünya olduğunu gösterdiler. Yol-
daşları için, halk için, vatanın bağım-
sızlığı için şehit düşerken gözlerini bile
kırpmadılar. "Ben son olayım" di-
yordu Büyük Direniş'in 122. Şehidi Fat-
ma Koyupınar. 

Son olmak, yani ölümüyle yoldaş-
larına siper olmak, işte bu ruh bizi sar-
sılmaz bir şekilde birbirimize bağlayan
güvenin harcıdır. Şehitlerimiz, "Hiç-
bir şey uğruna ölmeye değmez" de-
nilen kapitalist düzende, yoldaşlara
güvenin meşalesidirler. 

Yeni sürecimizin kahramanları için
"Onlar Büyük Direniş'in yarattığı
kahramanlardır" dedik. Hasan Selim
Gönen Büyük Direniş'le büyüdü, ör-
gütlendi, devrimcileşti. 

İbrahim Çuhadar, Gazi'de düşma-
nın üzerine yürürken "Dayımızın va-
siyetini yerine getirmek, 122'lerin he-
sabını sormak için gidiyorum" dedi. 

Alişan, "Ömrüm beni yeniden ya-
ratan Büyük Direnişimiz'in şehitle-
rine armağan olsun" diyerek patladı
emperyalizmin beyninde. 122'ler işte
taa o günden ölümün koynunda İbra-
him'in fedasını, Erdal'ın cüretini, Ha-
san'ın öfkesini, Alişan'ın bağlılığını
gördüler. 

Onları böylesine huzurlu ve güle-
rek ölüme götüren; yoldaşlarına duy-
dukları güvendir. 

Yedi yıl sürdü Büyük Direniş. Bir
değil, beş değil, on değil... tam 122 şe-
hit verdik. Yedi yıl süren ölümüne bir
direnişte bir an olsun umutsuzluğa
kapılmamak, yılgınlığa düşmemek na-
sıl açıklanır? Çünkü onlar, yoldaşları-
na 16-17 Nisan'da ölüm mangalarının
karşısında "Yoldaşlarımız sizi ceza-
landıracak" diyen Eda gibi sonsuz bir
güven duyuyorlardı. 

Bakın, 1 Şubat 2013'te emperya-
lizmin beyninde patlayan Cephe sa-
vaşçısı Alişan Şanlı, partisine yazdığı
mektupta ne diyor: "Yoksul halkımızın

Ders: Güven

Güven
İnanmaktan Doğar

“Zaferin bedeli ne kadar ağır olur-
sa, onuru da o kadar büyük oluyor.
Bu onur bizimdir. Bu onur
halkımızındır.” 

Semra Başyiğit 
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tek kurtuluş umudu devrimdir. Sosya-
lizmdir. Biz varız demek ve halkla bir-
likte bu yolda devrime yürümek için ben
de kendimi feda ediyorum. Kanım, ca-
nım devrim yolunda feda olsun, yeter ki
Cephe büyüsün, yeterki umut ölmesin,
ben ölmüşüm ne çıkar. Nasıl ben, ben-
den önceki şehitlerimizin yanında yü-
rüyorsam, yoldaşlarım da benim açtı-
ğım yoldan yürüyecektir. Buna inanı-
yorum. Gözüm arkada değil. Gönlüm
rahat" 

Alişan eylemine gitmeden önce yol-
daşlarına şöyle sesleniyordu: "Sizler
bu satırları okurken şehitlerimizin, Ah-
met İbililerin, Zeyneplerin omuzbaşın-
da zafer halayına çoktan karışmış ola-
cağım. Ne mutlu bana gözüm arkada git-
miyorum. Çünkü sizler gibi yoldaşlarım
var." 

Alişan "gözüm arkada gitmiyo-
rum" diyor. Çünkü bizlere güveniyor,
hesabını soracağımızı biliyor. 

Güvenimizin kaynağı Partimizdir.
Pusulası şaşmayan, en zor zamanlarda
dahi bizi bırakmayan, düştüğümüzde eli-
mizden tutup kaldıran bir Partimiz var.
Ne zaman başımız sıkışsa ona sığınırız,
ne zaman güçsüz düşsek ondan güç alı-
rız. Bizi ayakta tutan, Partimizin hiçbir
zaman üzerimizden eksik olmayan göz-
leridir. Şehitlerimizin, son nefeslerini ve-
rirken umudun adını haykırmaları bun-
dandır. Partiye duyduğumuz güven ve
Partimizin bize duyduğu güvenle birçok
engeli aşarız. 

Güvenimizin kaynağı tarihimizdir.
Tarihimiz bize öğretti ki, dünya üzerinde
hiçbir sevgi, yoldaş sevgisinden daha
büyük, daha hesapsız, daha çıkarsız de-
ğildir. Burjuvazinin bencil dünyasının
içinde sınırsız sevginin, güvenin, öz-
verinin kültürünü yarattık. Yarattığımız
gelenekler, bu yolda gözü kapalı yürü-
yebilmenin güvenini veriyor bize. Na-
zım'ın dediği gibi devrimcilik "Dost
omuz başlarını omuzlarının yanında
duyup, kelleni orta yere, yüreğini
yumruklarının arasına koyup yü-
rümek"tir. Yoldaşlarının üzerine titre-
mektir, bedenini sevdiklerinin önüne
kalkan etmektir. Bizim tarihimiz, fe-
dalarla nakış nakış örülen bir tarihtir. Ve
tarihimiz aynı zamanda bugününü-
müzdür, geleceğimizdir. 

Her İnsanımız
Örgütümüz İçinde
Kendini Rahat ve
Güvende Hissetmeli,
Mutlu Olmalıdır 

Şehitlerimiz, Partimiz, tarihimiz gü-
venimizin kaynağıdır dedik. Yazımızın
başında da belirtiğimiz gibi, güvenin ol-
duğu yerde mutluluk vardır, olmadığı
yerde ise insanların sürekli olarak bir
ayakları havadadır, her an yön değişti-
rebilir. Gelişmez, geliştiremez. Yaptığı
hiçbir işten sonuç alamaz, kendi işine
yoğunlaşamaz.... 

Kendi subjektif düşüncelerinin esi-
ri olduğundan devrime yaratıcılığını da
katamaz. 

Güvensizlik, kollektivizmin en
önemli engellerinden birisidir. Orada ör-
güt ruhu, örgüt bilinci yoktur. 

Güven yoksa samimiyet yoktur.
Hiç kimse güvenmediği kişilere karşı
kendini açık bir şekilde ifade edemez.
Söylediklerinin, davranışlarının aleyhine
kullanılacağı kaygısını taşır, kurgu ya-
par ve kendi gerçekliğini gizler. 

Güven yoksa yoldaşlık yoktur. Yol-
daşlık bağı, bizim mücadeleyle olan
kopmaz bağlarımızdan biridir. Tek ba-
şına kaldığımız zamanlarda yoldaşla-
rımızın sevgisi bize güç verir. Bazen bir
yoldaşımızın tek bir sözü kararsızlık
anında doğru kararı almamızı sağlar.
Birlikte güldüğümüz, birlikte ağladığı-
mız, birlikte bedel ödediğimiz yoldaş-
larımıza güvenmezsek, yoldaşlarımız
için ölemeyiz. Yoldaşı için ölümün
göze alınamadığı yerde devrimcilik
bitmiş demektir. 

Güven yoksa örgüt yoktur. Örgüt ol-
mak, aynı yola baş koymaktır. Bu yol-
da yapılan hataları, bırakılan eksikleri
kendi hatan, eksiğin bilmek, örgütü-
müzün üzerine titremektir. Aksi, sa-
hiplenmemek, örgütümüzün çıkarları-
nı gözetmemektir. 

Güvenin olmadığı yerde burjuvazi-
nin bireyci kültürü vardır. Biz bu kültüre
karşı savaşıyoruz. Burjuva kültürüne kar-
şı savunduğumuz kültürü önce kendi içi-
mizde yerli yerine oturtmalıyız. Yol-
daşlarımız kendilerini güvende ve mut-
lu hissetmiyor, kendilerine ait bir dün-

yaya hapsoluyorlarsa, burjuvazi zehiri-
ni bize de bulaştırmış demektir. Bizi et-
kilemelerine izin vermemeliyiz. Çünkü
biz halka güven taşıyacağız. Bunun
için kendimizi burjuva ideolojisinin et-
kisinden koruyacak zırhlarımız olmalı-
dır. 

Bu zırh, daha fazla emek, daha faz-
la sabır, daha fazla fedakarlık demektir.
İnsan emekle büyür, emek verdiğini se-
ver, sahiplenir. Sevdiğine karşı bitmez
tükenmez bir sabırla emek harcar, çün-
kü ona güvenir. Fedakarlık yapmayan-
lar, devrim için de kendilerini feda
edemezler. 

Güven duymak ve güvenilir olmak,
açık olmaktan geçer. Kendini örgütünün,
yoldaşlarının karşısında bütün açıklı-
ğıyla ortaya koymayan devrimci, ek-
siklerini gizler, kendini olduğundan
farklı gösterir, başkalarının da kendisi
gibi davrandığını düşünür. Güvensizlik
de buradan doğar. Burjuva ideolojisinin
etkilerine karşı koruyucumuz birbirimize
ve örgütümüze karşı açık olmaktır. 

Yoldaşlarımızın mutluluğunu, ken-
dilerini güvende hissetmelerini sağlamak
hepimizin görevidir. Birbirimize karşı
sınırsız emek harcayacağız. Eleştiri-öze-
leştiri mekanizmasını çalıştıracak, ek-
siklerimizi gidermede birbirimize yar-
dımcı olacağız. Kendimizden önce yol-
daşımızı düşüneceğiz. Aynı davanın
yolunda yürüdüğümüzü, günü gelince
hiç tanımadığımız yoldaşlarımız için
öleceğimizi unutmayacağız. Gerekti-
ğinde yalpalayanlarımızın eli kolu ola-
cağız ama asla birbirimizi bırakmaya-
cağız. Hayatımızın anlamı "Birimiz he-
pimiz için, hepimiz birimiz için" ola-
cak. Her bir insanımız kendini örgütü-
müz içerisinde güvende ve mutlu his-
sedecek.

Herkes tüm yeteneklerini örgütü-
müze sunabilecek. Becerilerini değer-
lendirebilecektir. Örgütümüzün ola-
naklarını bilecek, kullanacak ve geliş-
tirebilecektir.

Kendimize güven, halka, örgüte
güvendir. Kendimize güvenin ise da-
yandığı temel ideolojimize olan sarsıl-
maz güvendir.

Sevgili Devrimci Okul okurları,
haftaya başka bir konuda görüşmek üze-
re... Hoşca kalın.. 
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H a l k ı n
AKP faşizmi-

ne olan öfkesi dinmiyor. Dinmiyor çünkü
halk Ekmek, Adalet, Özgürlük isterken
faşist AKP iktidarı halka, terörden, zu-
lümden, adaletsizlikten başka bir şey
vermiyor. Alçakça yalan ve iftiralarla
halkı aşağılmaya devam ediyor. Eli palalı
faşistlerin sırtını sıvazlayıp, gözaltına
dahi almazken halka ve devrimcilere
karşı tam bir sürek avı başlattı. Eskişe-
hir’de işkenceyle katlettikleri Ali İsmail
Korkmaz’ın cenaze töreninde halka sal-
dırarak bir kişinin daha gözünü gaz fişeği
ile kör ettiler. Cenazelerimizin kaldırıl-
masına dahi saygı duymayacak kadar
pervasızlar... 

Diğer taraftan kamera görüntülerine,
tanıkların anlatımlarına rağmen Kork-
maz’ın katili polisler ve Tayyip’in eli
sopalı sivil faşitleri gözaltına dahi alın-
madı. Alınan bir kişi serbest bırakıldı.
17 yaşındaki lise öğrencisi Mustafa Ali
Tombul’un kafasına yakın mesafeden
gaz tüfeğiyle ateş eden polisleri arama
zahmetinde bile bulunmuyorlar. 

Sonuç olarak ayaklanma ikinci ayına
girerken halkın AKP faşizmine olan öf-
kesi, kini eksilmiyor, artıyor. AKP’nin
terörü ne kadar pervasız olursa olsun
halk bir kez ayaklandı artık. Korkmuyor,
susmuyor, sinmiyor... DİRENİYOR!...

Yazı dizimizin birinci bölümünde hal-
kın neden ve nasıl ayaklandığını anlat-
mıştık. Yazı dizimize ikinci bölümüyle
devam ediyoruz. 

Ki̇tleler Önyargıları
Kırarak Birleşti, Birlik Oldu, 
Faşizme Karşı Savaştı

Taksim Meydanı'nda ve ülkenin her
tarafında polisle çatışan, karakolları taş-

layan, AKP binalarına karşı yürüyen yüz
binlerce kişi, birbirlerine karşı olan ön-
yargıları kırarak birleşti, birlik oldu.
Halkı birleştiren AKP’nin faşist terörüydü.
AKP uzun zamandır iktidarını destekle-
meyen halkın hemen her kesimine karşı
açık bir savaş ilan etmişti. Uzun süredir
açıktan devam eden AKP’nin halk düş-
manlığı bütün halkı AKP'ye karşı bir-
leştirdi. Bu birliktelik 2012 1 Mayıs’ında
ortaya çıkmıştı. O kitle şimdi daha da
büyüyerek AKP’nin faşist terörüne karşı
sokak sokak çatışarak direniyor. 

Meydanlara çıkan halk, bütün örgütlü
kesimlerin de birleşmesini sağladı... Şim-
diye kadar alışık olmadığımız bir şekilde,
PKK bayraklarıyla, Türk bayrakları aynı
meydandaydı... Alanın bir yerinde Pir
Sultan Abdal flamaları dalgalanırken,
diğer tarafta başörtülü kadınlar, müslü-
manlar vardı... Ezeli düşman diyerek
aralarındaki husumeti bilinçli şekilde
kışkırtanlara en güzel cevabı taraftar
grupları verdi. Beşiktaş, Fenerbahçe, Ga-
latasaray formalarıyla polise karşı çatış-
tılar... Faşizm şimdiye kadar futbol stad-
yumlarını, halkı uyutan beşik olarak kul-
lanmıştı. Şimdi o stadyumlar, stadyum-
larda birbirlerine düşman gibi bakan ta-
raftarlar faşizme karşı birleşmiş devrim-
cilerle omuza omuza çatışan önemli bir
güç olmuştu. “Holigan” diyerek, “holigan
terörü” diyerek taraftarları birbirine dü-
şüren ve aşağılayanlar ortada yoktu tabii...
Holiganlığı da, taraftarların birbirlerine
karşı sahte nefretide bir anda ortadan
kayboldu, bütün önyargıları kırıldı. Kol-
kola Taksim Meydanı’nda, İzmir’de, An-
kara'da büyük gösteriler örgütlediler. 

Halkın her kesimi AKP faşizmine karşı
savaştı, ülkede şimdiye kadar görülmemiş
bir birlik ve mücadele ruhu doğdu. Bu
yüzden, Başbakan Tayyip Erdoğan'ın "Ca-
minin kapısını zorla kırıp içeri girdiler,

BİZ HALKIZ
TARİH YAZIYORUZ!
TARİH DE BİZİ YAZACAK
TARİHİN AKIŞINI 
DEĞİTİREMEZSİNİZ! 
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... 

2
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ayakkabılarıyla girdiler, içki içtiler"
yalanına kimse inanmadı. Bu yalanlarla
Müslüman halkı kışkırtmaya çalıştılar...
AKP beslemesi medya dışında kimse
bu haberlere itibar etmedi... Halk nezdinde
AKP’nin kışkırtıcılığı, yalancılığı, ifti-
racılığı daha da ortaya çıktı. 

“Marjinal gruplar” diyerek, dev-
rimcileri tecrit etmek için özel bir pro-
paganda yapmalarına rağmen, devrim-
ciler her yerde halkla birlikteydi, halkın
içinde devrimciler vardı.  Devrimciler
çatışmalara dahil olduklarında, halkın
coşkusu bir kat daha artıyordu. Gazi
Mahallesi’nde saatlerce süren yürüyüş-
lerin ardından Şişli’ye kadar yürüyerek
gelen binlerce kişi “Diren Taksim Gazi
Burada” sloganını atarak çatışan kitlenin
en önüne geldiler. Böylelikle Şişli’deki
çatışma daha da güçlendi. Bu şekilde
halk “Gazi Mahallesi Terörist” diyen
düzenin karalama çabalarının boşuna
olduğunu gösterdi. Halk devrimcilerle
birlikte omuz omuza çatıştı. 

Şişli, Pangaltı, Tarlabaşı, Beşiktaş,
Maçka... Polisle çatışmaların olduğu
her yerde, esnaflar, halk kapılarını açık
tutuyor, yaralananları evlerine alıyor.
Evine aldığının, Kürt mü, Alevi mi,
devrimci mi, taraftar mı, olduğuna bak-
madan yaralarını elinden geldiğince sar-
maya çalışıyordu. İşte bu yüzden ara-
lıksız, 36 saat çatışılabildi. Halkımızın
iki gün boyunca aralıksız çatışabilmesini
sağlayan tek şey halkın birliğidir, halkın
birbirine karşı önyargılarını kırmasıdır. 

Bu ayaklanmadan önce, bu kadar
birbirinden farklı bir kitlenin birlikte
hareket edeceğine devrimciler dışında
kimse inanmazdı. Reformist, oportunist
sol, sadece belli kesimlerin etrafında
örgütlenerek siyasi faaliyet sürdürüyor-
lardı. Ya Alevilerin etrafında örgütlen-
meye çalışıyorlar, ya da belli başlı böl-
gelerde özel çalışma yapıyorlar, ama
bütün ülkeyi kapsayacak bir bakış açı-
sıyla hareket etmiyorlardı. 

Ayaklanma başlayınca, oportunist-
lerden, burjuva yazarlara kadar hepsi
bocaladı. Onlara göre “bu halktan
adam olmaz”dı. Dün hiçbir şeye sesini
çıkarmayan halk, bugün on binlerle,
yüz binlerle meydanlarda çatışıyordu.
Halktan o kadar uzaklaşmışlardı ki,
devrimciler “halk için canım feda” di-

yerek ölüme yatarken onlarda bu sözlerin
hiçbir karşılığı yoktu. Ezberledikleri ki-
taplarda bu ayaklanma yazmıyordu.
Ayaklanma anında gördükleri, yaşadık-
larıyla, ezberlemiş oldukları birbirini
tutmuyordu. Kürt gençleriyle, Karade-
nizli gençler omuz omuza nasıl çatışır?
Anlam veremediler. Bunun nedeni, halka
güvenmemeleri, halka inanmamalarıydı.
Oysa, Marx’ın, Lenin’in, Mahir Çayan’ın
ve Dayı'nın en temel öğrettiği şeyi bil-
mek, bu ayaklanmayı anlamak için ye-
terlidir; bir tarafta ezilen halklar, diğer
tarafta ezen bir avuç asalak olduğu ge-
reğini bilmek yeterlidir. 

Bu süre içinde, kitlelerin, kendi de-
neyini yaşayarak demokratik bilincinin,
politik bilincinin yükseldiğini gördük.
Taksim meydanında, Gezi Parkı’nda, fo-
rumlar yaparak, forumlarda direniş ka-
rarları alarak, reformizmin, oportünizmin
geri kararlar almasını engellediler. Birçok
toplantıda reformistler, halktan insanları
çok fazla ileri gitmekle suçladı, engel-
lemeye çalıştı. Halk ise, reformistlerden
çok daha ileriydi. Büyük çoğunluğun
aldığı kararları kararlılıkla uyguladılar.
Kendi hakkı için sesini çıkarmaya dahi
korkan kimi insanların, direnişe geçen
kitlelelere katılırken düşündüğü tek şey
güçlü olmak gerekliliğiydi. Mahallelerde
sokak sokak çatışan da halk, Taksim'i
direnerek kazanan da halk. Ama burjuva
basın kimi göstermek, kimi öne çıkarmak
istiyorsa onu çıkarıyor ve onun varlığının
bilinmesini istiyor. Çünkü direnişi ve
direnenleri “masumlaştırma”ya çalışıyor.
Taksim Meydanı’nda piyano çalınırken,
aynı saatlerde ülkenin onlarca yerinde
insanlar kurşunlanıyordu. Kafa tasları,
gaz bombalarıyla parçalanıyordu. Ama
basın sadece piyano çalanı göstermeyi
tercih etti. Ya da diğer haberleri alt
yazıyla geçti, kısacık haberler yaptı.
Atılan gazları da, sıkılan suları da yedi-
sinden yetmişine herkes yedi ve yemeye
devam ediyor. Taksim ayaklanması Gezi
Parkı’nda çadır açan gençlerden ibaret
değildir. Taksim'de başlayan ve tüm Tür-
kiye'ye yayılan bir halk ayaklanmasıdır.

Halk Ayaklanmasının
Mi̇lli̇yetçi̇li̇kle, Ergenekonla
İlgi̇si̇ Yoktur

Ayaklanma başladığında, BDP Eş-

NATO'nun “21. Yüzyıl
ayaklanmalar yüzyılı
olacak” öngörüsüyle, “ya
düşünce değişikliği, ya
ölüm” kararı, NATO’nun
müdahale alanını genişlet-
mesi, birbirini tamamlamak-
tadır ve hepsi, halkların
ayaklanmalarını bastırmak
içindir... 

Emperyalizmin işkenceler,
tecrit hücreleri, ambargo,
tecrit ve kuşatma
politikaları, halkların ölüm
dahil herşeyi göze alan
cüretli ve fedakar
politikalarıyla boşa çıkarıla
bilir...

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
ortadadır. Tersine bu çelişki
çok daha keskin, çok daha
şiddetli bir biçimde
sürmektedir. 

Dünya halkların direnme
hakkını kurtuluş umudunu
yok etmeyi amaçlayan poli-
tikalara teslim olmayacağız.
Bağımsızlık demokrasi
sosyalizm düşüncemizden
vazgeçmeyeceğiz.
Devrim ve sosyalizm umudu-
nun yok edilmesi halkların
çaresizliğine izin vermeye-
ceğiz. Bunu abartılı bulanlar
tarih önünde yeniktir
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genel Başkanı Selahattin Demirtaş
"Tabanımız kesinlikle ırkçı ve fa-
şistlerle aynı etkinlikler içinde ola-
maz" diyerek ayaklanan halkı Erge-
nekonculukla suçlamıştır. İşçi Partili-
lerin, TGB'lilerin eylemiymiş gibi
göstererek ayaklanmaya gölge düşür-
meye çalışmıştır. Gerçeğin bununla
ilgisi yok... Kürt gençleri de, bütün
halkla birlikte omuz omuza polisle
çatıştı. Her ne kadar eylemlere katıl-
mayacaklarını açıklasalar da, BDP
bayraklı gencin, elinde Türk bayrağı
olan bir başka kişiyi kurtarırken çekilen
fotoğrafı her şeyi anlatmaya yetiyor. 

Kürt milliyetçi hareket bunun bir
halk ayaklanması olduğunu bilmiyor-
muydu? Elbette biliyordu. Ancak onlara
göre bu ayaklanma doğrudan AKP’yi
hedef aldığı için “çözüm” sürecine
engel olacak diye onların “barış, de-
mokrasi” diye çizdikleri pembe tablo-
lara hiç uymuyordu. Halk ayaklanması
sahte barışı bozuyordu. Onun için Kürt
milliyetçi hareket ayaklanmaya başın-
dan beri karşı oldu. Bir an önce ayak-
lanmanın bitmesini istediler... Açıkça
da “süreci engellemeye yönelik bir
girişim” diyerek de Kürt halkının ayak-
lanmaya destek vermesine engel ol-
maya çalıştılar. Ancak başarılı olamadı.
AKP’nin faşizmine karşı birleşen halkın
mücadelesi, milliyetçi politikaların
önüne geçti. Milliyetçilik, halkın bir-
leşmesinin önünde engel olamadı. 

Kürt milliyetçi hareket bugünlerde,
tıpkı AKP gibi, “Taksim etrafındaki
esnaflar eylemcilerden rahatsız” di-
yerek, propaganda yapıyor. Bu ha-
berlerin hepsi bilinçli bir şekilde ya-
pılıyor. Tek bir kalemden çıkmış gibi,
bütün burjuva basın aynı cümleleri
kullanıyor, aynı fotoğraf-video kare-
lerini gösteriyor. Eylemlerin içini bo-
şaltmak için farklı farklı yöntemler
denediler. 

Eylemleri Bitirmeye 
Gücü Yetmeyen AKP, 
Burjuva Basın 
Aracılığıyla İçini 
Boşaltmaya Çalıştı
İçini boşaltma taktiklerinden biri

de, eylemlerin kendiliğinden başladığı,

Y gençliği, X gençliğinin sokaklara
çıktığı vb. tarzında söylemlerdir. 

HALK AYAKLANMASI KEN-
DİLİĞİNDEN Mİ BAŞLAMIŞTIR.
HALK AYAKLANMASININ KEN-
DİLİĞİNDENLİĞİNE NEDEN BU
KADAR ÖVGÜ DİZİLMİŞTİR?

Taksim Gezi Parkı ile başlayan
Halk Ayaklanması için, çoğunlukla
"kendiliğinden başladı" gibi ifadeler
kullanıldı. Devrimci örgütler de bu
kavramı kullandı ve bunun üzerinden
politika yürüttü. Bu tespit özünde yan-
lıştır, bilimsel olarak, hiçbir şey yoktan
varolamaz, kendiliğinden olamaz. Mut-
laka bir nedeni vardır. Devrimciler
böyle bakarlar, bunun bir nedeni olması
gerekir. Halk neden ayaklansın? Bunca
yıl durdu, neden şimdi ayaklandı? 

Bu ayaklanmaların, kendiliğinden
başlamadığını bir önceki bölümde yaz-
mıştık. Ki halkımız burada yazdıkları-
mızın kat be kat fazlasını yaşadı. Durup
dururken, üç tane ağaç için mi, bunca
kıyamet kopardı? Hayır, üç ağaç için
kıyamet koparmadı. Üç ağacın sökül-
mesine karşı çıktığı için uğradığı zulme,
aşağılanmaya, halkın düşman gibi gö-
rülmesine karşı ayaklandı. Halkın böcek
ilaçlanır gibi üzerine gaz sıkılmasına
ayaklandı. Bu bir anlık bir şey de değil.
AKP’nin 10 yıllık iktidarı boyunca
süren zulmüne ayaklandı. Halkın da
bir sabırı var elbette, halk artık “yeter”
diyor... Mesele elbette ki üç tane ağaç
meselesi değildir. Bu soruyu soranlar
da bunu pekala bilmektedirler... Bütün
ülke talan ediliyor. Yakıp yıkılan or-
manlar için de ayaklandı. HES'ler ya-
pıyoruz diyerek, doğayı ve oralarda
yaşayan halkın yaşamını zehir ettikleri
için de ayaklandı. 

On yıl boyunca AKP’nin zulmünü
görmeyen kalmamıştı, herkesin sora-
cağı bir hesap var AKP'den… Öğren-
ciler, memurlar, avukatlar, sanatçı-
lar… halkın her kesimi AKP'ye karşı
öfkeli… Bu öfkesini dile getireceği
tek bir alan bırakmadı AKP… Adım
adım her hakkı gasp etti. Son bir kaç
ay içinde, Halk Cepleliler her gün
gaz bombalarına karşı direndiler. 1
Mayıs 2013’ten itibaren halkın öfkesi
çok arttı, yılların birikimiyle, Gezi
Parkı’nda, çadırların yakılması son

damla oldu. Ama o son damlaya kadar,
bu öfkenin içinde neler neler birikti.
Bu biriken öfkeyi görmezden gelip,
ağaçlar sökülmesin diye halkın ken-
diliğinden ayaklandığını iddia etmek,
halkı bilinçli olarak aldatmaktan başka
bir anlam taşımaz.

Ayaklanmanın kendiliğinden ol-
duğu propagandası sadece burjuvazinin
korkusunu gösterir. Ayaklanma ba-
şından beri devrimcilerin politik yön-
lendiriciliğiyle sürmüştür. 

Burjuvazi, AKP iktidarı, reformi-
zim, Kürt milliyetçileri... ayaklanmanın
ilk gününden itibaren direnişi bitirmek
istemiş ancak bitirememişlerdir. Çünkü
halk, siz bitirseniz de biz direneceğiz
diyen  devrimcilerin  yanında yer al-
mıştır. 

Hüseyin Yayman (Hürriyet gazetesi
4 haziran 2013); "Gezi Parkı eylemleri
ise toplumun kendiliğinden sokağa
çıkmasıyla başladı. Cumhuriyet mi-
tinglerinde siyasal bir amaç varken,
Gezi eylemlerinde toplumsal bir tepki
var." Bu tür haberlerle, kendiliğin-
denliğe övgüler diziyorlar. 

Karanfil bırakma eylemi için, “halk
kendiliğinden geliyor” diyorlar. Her
cumartesi günü yüz binlerce insan
Taksim'e geliyor, halk kendiliğinden
geliyor diyorlar… Yani siz karışmayın,
uzak durun, zaten kendi kendine bi-
tecek… söylenen bu… Esas amaçları
ayaklanmayı söndürmek… Bunu bir
yandan da, “Y gençliği” diyerek teorize
ediyorlar. 

Birkaç örnek;

Algı yönetimi uzmanı Engin Şenol
“X kuşağı”, “Y kuşağı”nı şöyle ta-
nımlamış; "Her yüz yılda  kuşaklar
kendini yeniler. Sosyal bilimcilerin,
belli bir yıl aralığında doğmuş olup,
aynı kültürel özellikleri paylaşan ve
kendilerinden önce ve sonra doğan-
lardan belirgin bir şekilde ayrılan
nüfus dilimlerine farklı kuşak tanım-
lamaları yaparlar.  Bu kuşaklar, de-
mografik yapıda belirgin değişikliklerin
olduğu dönemlerde de tanımlanır.
1927-1945 yani sessiz kuşak dediğimiz
babaanne-dedelerimiz.  1946-1964 X
kuşağı yani kuralcı, şu an en çok ko-
nuştuğumuz Y kuşağının anne-babaları.
1965-1979 arası  Rekabetçi kuşağı



oluşturuyor.1980-1999 arasındakiler
ki bunların yaşları 15-32 arasında
değişiyor ve Türkiye'nin yüzde 35'ini
oluşturuyorlar. İşte Y kuşağı bu ara-
lıktakiler.  2000 sonrasında doğanlar.
Bunlarla ilgili de derin duygusallık
temel özellikleri ve kristal çocuklar
diye tanımlanıyor ve bunlar gelecek
Türkiye'sini yönetecek kuşak. Palyatif
geçişler var ama Türkiye'ye model-
lenebilir tanım. Fakat sosyal bilim-
cilerin Türkiye'nin Y kuşağı ile ilgili
tanımlarına itirazım var."

"Ayşe Arman 9 Haziran tarihli
Hürriyet'te, kuşak araştırmaları yapan
Evrim Kuran'la söyleşisinde Gezi Parkı
gösterilerini başlatan yeni bir kuşağı
(Y Kuşağı) mercek altına almıştı. Özetle
Y Kuşağı'nın özellikleri şöyle: Onlar
için akran ve anne babaları önemli.
Aileleriyle pek kuşak çatışması yaşa-
mıyorlar çünkü onlar da modern dün-
yayla uyumlu. Hatta çoğu birlikte otu-
ruyorlar ve dayanışma halindeler. Öz-
güvenleri var ve bunu bir ölçüde aile-
lerinin desteğinden devşiriyorlar. İleri
eğitimleri ve modern dünyada geçerli
olan meslekleri de katkı sağlıyor. Ka-
falarına uymayana dayanamıyorlar.
Adalet duyguları güçlü."

Bu tür haberleri okuduğumuzda,
"Y" gençliğine hayranlık duymak ge-
rektiği duygusu uyandırıyorlar. Onlar
özgürlükçü, onların özgüvenli… on-
ların adalet duyguları güçlü…. 

Yalan söylüyorlar! Bilinçli şekilde
aldatıyorlar. Böyle bir X kuşağı, Y ku-
şağı aldatmacadan başka bir şey değildir.
Daha düne kadar, "Y" kuşağı dediğiniz
gençleri politikayla uğraşmadıkları için
eleştirmediniz mi? Sorumluluk duy-
gusundan uzak diye eleştirmediniz mi?
İşte bu Y gençliği dediğiniz gençlik,
binlerce genç, üniversite sınavlarında
sıfır puan almıyor mu?

Bu gençleri överek, onlara olmayan
misyonlar yükleyerek, örgüt düşman-
lığı yayıyorlar. Örgütlenmeyin, karar
almayın, disiplinli, planlı programlı
olmayın... 

İşte Ayşe Arman'ın
bu yazdıkları çok açık;
kimseyi dinlemeyin,
hele örgütlü güçler var-
sa onlardan uzak durun.
Sadece kendi aklınıza

yatanı kabul edin diyorlar…

"Y Kuşağı'nın en önemli özellikleri,
her şeyi sorgulamaları ve sadece akıl-
larına yatanı kabul etmeleri. Bu nedenle
baskıcı ve buyrukçu otoritelere, "devlet
sırlarına" hiç tahammülleri yok. Fa-
cebook ve Twitter'ı onlar yarattı ve
kullanıyor. Ortak amaçlar etrafında
çabuk bir araya gelebiliyorlar. İletişim
araç ve tarzları buna el veriyor. Özel
değil, genel ve paylaşılan bilgiyi önem-
siyorlar. Bilgi ve güç tekellerine karşılar.
(…) Parti, lider, kurum gibi sabitelerle
değil süreçle; spor diliyle ifade edilirse,
sonuçtan çok oyunun kendisiyle ilgi-
leniyorlar." 

İşte gerçek niyetlerini açık açık
ifade eden bir metin.. Ayşe Arman
nereden biliyor, Partilere, liderlere
karşı olduklarını bu gençlerin? Bil-
miyor, oturduğu yerden uyduruyor.
Liderlere karşılarmış! Bu yüzden mi,
çatışmalarda, devrimciler geldiğinde
coşkuya kapılıyorlar ve atacakları her
adımı devrimcilere soruyorlar. Cep-
heliler kırmızı fularlarıyla Beşiktaş
çatışmalarına katıldığında, çatışan
yüzlerce kişi kendilerini daha güvende
hissettiklerini ifade etmişti… Gerçek
bu işte… Gezi Parkı'nda eylemleri
söndürmeye çalışan çok bilmişleri
büyük bir öfkeyle susturmuşlardı.
Hep ileri diyen Cepheliler’in yönlen-
dirmesini öğrenmek için Cepheliler’in
yanlarına geldi bu gençler… İşte bu
çok bilmiş burjuva yazarlar oturdukları
yerden ahkam keserler. 

Taksim Gezi eylemlerini çocukların
eğlencesi biçminde verip, "Ayaklanma"
kelimesini kullanmamak için teoriler
uyduruyorlar. Yaptıkları başka bir şey
değil, X kuşağı, Y kuşağı kavramları
uydurmadır. Gerçekle alakası yoktur.
Bahsettikleri gençlik, ezilmiş, horlanmış,
aşağılanmış, sınavdan sınava yarış atı
gibi koşturulan gençliktir. Okula kayıt
parası bulamayan, servis ücreti ödeye-
meyen, gereksiz bilgilerle beyinleri
uyuşturulan gençliktir. İşte bu gençlik

ayaklanmıştır… Y gençliğine yaptıkları
övgünün masum olmadığını anlamak
için, Gezi Parkı içindeki forumlara, ve
daha sonra yapılan forumlara katılmak
izlemek yetelidir…

12 Eylül’den beri sormayan sor-
gulamayan, kendinden başkasını dü-
şünmeyen apolitik bir gençlik yarat-
maya çalıştılar. Ancak onu da başa-
ramadılar. Başaramazlar çünkü bu
gençliğin ruhuna aykırıdır. Evet, ayak-
lanma içinde genç yaşta olanların
oranı gençliğin ruhuna uygun olarak
oldukça fazlaydı. 

Her şeyden önce gençlik AKP’nin
faşist baskısına, terörüne karşı ayak-
lanmıştır. Kendine dayatılan gerici,
işbirlikçi gençliği kabul etmemiştir... 

14 yaşında Berkinler, 17 yaşınta
Mustafa Ali Tombullar, 19 yaşında
Ali  İsmailler ayaklanmanın en önünde
yer almışlardır. Ayaklanmanın onuru
olmuşlardır. 

Burjuvazi “gençler”, “çocuklar”
diyerek her zaman olduğu gibi genç-
lerimizi “kandırılmış” bir grup “çocuk”
olarak küçümsemeye devam etmiştir. 

Ama onlar ne “çocuk”, ne de “kan-
dırılmış”lardır. 14 yaşlarında, 17 yaş-
larında, 19 yaşlarında AKP’nin fa-
şizmine, ölüme meydan okuyan dev
yürekli gençlerimizdir. 

Ayşe Arman gibi burjuva köşe ya-
zarlarının korkusu bundandır. Bu ger-
çeğin bilinmesindendir. Onun için
çarpıtıyorlar. Gençleri destekliyormuş
gibi görünüp, “ortak karar almayın,
daha ileri gitmeyin, bu bir eğlence
gibidir” diyerek içini boşaltmaya ça-
lışıyor. Gençlerin örgütlenmesini, dev-
rimcileşmesini engellemeye çalışı-
yorlar. "Daha fazla şey öğrenmeyin,
bak ayaklandınız, çadır kurdunuz, eğ-
lendiniz… artık evinize gidin…" Ha-
vaları aynen böyle… bu yöntemlerle
aldatmaya çalışıyorlar. Bu aldatmaları
boşa çıkaracak tek şey, halk komiteleri,
halk örgütlülükleri, halk meclisleri…
halk toplantılarında kararlar almak
ve bunları hayata geçirecek komiteler
kurmak… Bunu yapabildiğimiz öl-
çüde… propagandaları hiçbir işe ya-
ramayacaktır.

Sürecek
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FAŞİZME KARŞI BİRLEŞELİM, DİRENELİM, KAZANALIM!

1 Mayıs 2013
Milyonları Örgütleyeceğiz sloga-

nıyla meydanlarda, mahallelerdeydi
Cepheliler. Bağımsızlık Meydanı’nı
dolduran 550.000 kişilik halk deni-
zinin gücüyle 1 Mayıs Meydanı’nı
zapt etmek için Taksim’e çıkan yolları
on binler doldurdu. AKP’nin valisi
Taksim’deki inşaatı bahane etmişti,
Taksim’i yasakladıklarını açıklamıştı.
Taksim Meydanı değiştirilip tarihin-
den, devrim mücadelesinden kopa-
rılmak isteniyordu. Taksim’de 1 Ma-
yıs yasaktı!  İstanbul’da ulaşım durdu
Haliç’teki köprüler kaldırıldı. Şehir
dışından girişler sıkı kontrol altına
alındı. Adı konulmamış bir olağanüstü
hal ilan edildi. Bunca önlem engel-
leyemedi halkı, belirlenen yerlerde
toplanıp yürümeye başladı. Önce
kortejlerde toplanan insanlara, sonra
sokakta iki kişi bile olsa yürüyen
herkesin üzerine gaz bombalarıyla
saldırdı polis. Basınçlı kimyasal sular
sıktılar halkın üzerine. Buna rağmen
Cephelilerle birlikte halk direndi Tak-
sim Meydanı için. Cepheliler her so-
kakta AKP’nin polisine İstanbul’u
dar etti. Okmeydanı’nda Gençlik Fe-
derasyonu’ndan Meral Dönmez, Me-
cidiyeköy’de Halk Cepheli Fehmi
Meşe, Tarlabaşı’da Dilan Alp gaz
bombası fişeğiyle başlarından vu-
ruldular. 6 kişi günlerce komada
kaldı. Yüzlerce insan plastik mer-
milerle yaralandı, onlarca kişinin
kolları bacakları kırıldı. Ama tüm
saldırılara rağmen çatışmalar akşam
saatlerine kadar devam etti.

“Taksim Yasağınız 
Sökmeyecek” 
2 Mayıs-26 Mayıs

1 Mayıs’ta halkın Taksim Mey-
danı’na girmek için yarattığı direniş
ve çatışmalar AKP’nin gözünü kor-

kutmuştu. AKP’nin valisi yine
inşaatı bahane ederek Taksim’de
ve İstiklal Caddesi’nde tüm ey-

lemleri yasakladı, ayrıca Adliye ön-
lerinde, hapishane önlerinde, Adli
Tıp önünde yapılan eylemler de ya-
saklandı.  Ama Başbakan televiz-
yonlarda asıl sebebin Taksim’i ta-
mamen yasaklamak olduğunu hiç
gizlemeden söylemeye başladı. Aynı
günlerde Galatasaray’ın şampiyon-
luğu Taksim Meydanı’nda kutlanırken
Direnen Hey-Tekstil İşçileri, Sanat
Cephesi’nin her hafta yaptığı yürüyüş
ve diğer demokratik eylemler gaza
boğuluyordu. “İstiklal Caddesi’ndeki
esnaf, eylemlerden rahatsız, Siz ka-
pınızın önünde eylem yapılsın ister
misiniz? Bizim gösterdiğimiz yerlerde
eylem yapılacak başka yerde izin
vermeyiz” diyordu Başbakan. Halk
Cephesi’nin de içinde yer aldığı dev-
rimci yapılar ‘Taksim Yasağınız
Sökmeyecek’ sloganıyla cevap ver-
diler, Taksim’de sürekli eylem yap-
maya başladılar. Halk Cepheliler
halkı sakat bırakmak ve öldürmek
için kullanılan biber gazının yasak-
lanması için ‘Gaz Bombası Yasak-
lansın’ talebini meydanlarda seslen-
dirmeye başladı. 18 Mayıs’ta İbra-
him Kaypakkaya’yı anmak için ya-
pılan yürüyüşe polis saldırdı. İstiklal
Caddesi’nde yapılan en küçük eyleme
bile polis gazla saldırıyor, tüm caddeyi
gaza boğuyordu. Artık her gün İstiklal
Caddesi’ni binlerce polis kuşatmaya
başlamıştı. Taksim
Meydanı bir polis ku-
şatması altında halkın
bütün taleplerine ka-
patılmak isteniyordu. 

Hasta tutsak Mete
Diş için Adli Tıp
önünde açılan çadıra
defalarca gaz ve TO-
MA’lardan sıkılan
kimyasal suyla saldırdı
AKP’nin polisi. İstan-

bul Adliyesi önünde İslamcı İHH
eylem yaparken hiçbir saldırı yap-
mıyor ama Halk Cephesi’nin her ey-
lemine TOMA’larla, gaz bomlarıyla
saldırıyordu. 1 Mayıs’tan itibaren,
hemen her gün Grup Yorum, TAYAD,
Gençlik Federasyonu, Haklar ve Öz-
gürlükler Dernekleri, ÇHD… eylem
yaptı ve bu eylemlere her gün saldırı
oldu. Bu saldırıları her gün halkımız
izledi, öfkelendi…

27 Mayıs Pazartesi
AKP son hızla Taksim’i dönüş-

türmeye devam ediyordu. Gece 22’de
iş makineleri Gezi Parkı’na girdi.
Halk kısa sürede Gezi Parkı’nda top-
lanarak çalışmayı durdurdu ve nöbet
tutmaya başladı.

28 Mayıs Salı
Yıkıma devam etmek için zabıta,

polis ve firmanın eli sopalı adamları
parka geldiler. Ellerinde parkın dü-
zenlenmesine dair hiçbir belge yoktu.
Halkın üzerine gazlarla saldırdılar.
Kitle ilk anda dağılsa da Divan Otel
önünde beklemeye başladı ve çalışma
yine durduruldu. Halk parkta nöbet
tutmak için çadırlar kurmaya başladı.

29 Mayıs Çarşamba
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ta-

rafından, Alevi katliamı yapan, Yavuz
Sultan Selim olarak açıklanan üçüncü
köprünün temel atma töreninde Baş-
bakan Erdoğan Gezi Parkı için "ne
yaparsanız yapın, biz kararı verdik"

Her Yer Taksim, Her Yer Direniş!

HALK AYAKLANMASI
GÜNLÜĞÜ -1-



dedi.

30 Mayıs Perşembe
“Şafak Baskını” AKP’nin faşist

polisi Gezi Parkı’nda nöbet tutan,
çadırlarda uyuyan insanların üzerine
gaz bombalarıyla saldırdı.Karanlıkta
insanlar gaz ve cop işkencesi altında
parktan dışarı çıkartıldı. Kepçeler
çalışmaya devam etti. Ama halkın
direnişi alanı tamamen terk etme-
mekteki kararlılığı çalışmaları dur-
durdu ve akşam saatlerinde Gezi
Parkı’nda on binlerce insan buluştu.

31 Mayıs Cuma
İkinci kez şafakta saldırdı AKP’nin

polisi Gezi Parkı’nda direnen halka.
Park tamamen işgal edildi bariyerlerle
çevrildi. Taksim’de oturan kitleye az-
gınca saldırılar devam etti. Polis in-
sanların yüzlerine basınçlı su sıkıyor,
gaz bombalarını insanların başına,
sırtına, karnına doğru atıyor. Yakaladığı
kişileri dövüp sokak kenarlarına bı-
rakıyordu. Taksim civarında çatışmalar
başladı. Anadolu yakasında yürüyüş-
lerle halk direnenlere destek vermeye
başladı.  Cepheliler halkın yanında
halkın olduğu direndiği her yerde,
her barikatın başındaydı. İstanbul ve
Ankara’da polis plastik mermi kul-
lanmaya başladı Ankara’da bir kişi
gözünü kaybetti. Çatışmalar gece
boyu sürdü. Bodrum, ilk dayanışma
eylemi 31 Mayıs saat 19.00'da Bele-
diye Meydanı'nda birkaç yüz kişinin
katılımıyla gerçekleşti. Kocaeli'de
AKP binasına yürümek isteyen gruba
polis biber gazıyla saldırdı. 

1 Haziran Cumartesi
Taksim civarındaki çatışmalar hiç

durmadan devam etti, halk sadece
İstanbul’da değil Türkiye’nin ve dün-
yanın dört bir yanında sokağa çıktı.
Taksim Meydanı çevresinde, İstiklal,

Tarlabaşı, Harbiye, Gümüşsuyu çev-
resinde sabaha kadar on binlerce
insan yoğun gaz saldırısı altında di-
rendi. Başbakan “polis daima orada
olacak” dedikten yarım saat sonra
saat 15.40’da halkın direnişi karşı-
sında çaresiz kalan polis meydandan
kaçarcasına çekildi. 

Cepheliler İstiklal Caddesi, Tar-
labaşı ve Cumhuriyet Caddesi’nde
polis barikatlarını halkla beraber yıka
yıka ilerledi. Günlerdir halka perva-
sızca saldıran AKP’nin polisi araba-
larını, kasklarını, kalkanlarını bırakıp
kaçarak meydanı terk etti. Türkiye’nin
60’tan fazla ilinde eylemler başladı.
Halk 1 Haziran’da meydanı zapt etti.
Çatışmalar gece saatlerinde Dolma-
bahçe’ye kadar indi. 

Aynı gün Ankara’da Başbakanlık
önünde çatışmalar sürerken Ethem
Sarısülük polisin silahıyla başından
vurularak ağır yaralandı. 1 Haziran'da
Adana’da binlerce insan Atatürk Par-
kı'nda bir araya gelerek yürüyüşe geçti. 

Bodrum; polis, katlanarak artan
gruba, AKP binasının taşlanmasını
bahane göstererek saldırdı. Polisin
biber gazına karşılık eylemciler işaret
fişeği kullanarak karşılık verdi. 29
kişi gözaltına alındı, ikisinin durumu
ciddi olmak üzere 23 eylemci polis
dayağı ve biber gazı sonucu hastanelik
oldu. 

Binlerce kişi Erzincan’da yürüdü.
On binlerce kişi Kayseri Meyda-
nı’nda toplandı. AKP il binasına yü-
rüyen gruba polis burada saldırdı.
200 kişinin gözaltına alındığı o gece
Kayseri barosundan otuz civarında
avukat ifadelere gönüllü katıldı. Aynı
gün İstanbul 1 Mayıs Mahalle-
si’nden otoyola inen 5 bin kişi, D
100 karayolunu çift taraflı trafiğe
kapattı.

Eylemler yalnızca Türkiye ile sı-

nırlı kalmadı, Avrupa’nın pek çok
bölgesinde protesto gösterileri düzen-
lendi Barcalona C'utadella Parkı’nda
250 kişinin katıldığı bir gösteri dü-
zenlendi. Londra’da 2 -3 ayrı noktada
eylemler yapıldı. San-Franscisko’daki
eyleme ise 400 kişi katıldı.

2 Haziran Pazar
Tayyip Erdoğan halka hakaretler

yağdırarak ülkeyi terketti. "Evinde
tuttuğumuz yüzde 50 var" diyerek
dört günlük Kuzey Afrika ziyaretine
başladı. 

Taksim Meydanı etrafında her so-
kak barikatlarla çevrildi. Park ve mey-
danda halk çadırlar kurarak nöbet tut-
maya başladı. Her geçen saat barikatlar
büyüdü ve meydan doldu taştı. 

Mehmet Ayvalıtaş bugün yapılan
eylemlerde 1 Mayıs Mahallesi’nde
ağır yaralandı ve daha sonra ayak-
lanmanın ilk şehidi oldu. Çatışmalar
Beşiktaş’ta Başbakanlık ofisine doğru
yoğunlaşmaya başladı. 

Halk Ankara’da Başbakanlık
Merkez Binaya Tayyip Erdoğan’ın
evine yürüyordu. Kızılay ve Kolej
Meydanı zapt edildi. 
İstanbul’un bir çok semtinde yü-

rüyüşler başladı. 
Gazi Mahallesi’nde on binlerce

kişi karakolu kuşattı, taşladı, polis
karakoldan dışarı çıkamadı.

Bazı semtlerde kaymakamlıklara
yürüyüşler yapıldı. Okmeydanı’da
halk AKP il binasına yürüdü. Cep-
heliler mahallelerde yürüyüşlere ön-
derlik etti, sloganlarıyla halkı yön-
lendirdi. 

Eskişehir’de Ali İsmail Korkmaz
ara sokakta eli sopalı sivil polis ya
da faşistler tarafından dövüldü. Beyin
kanaması geçirip yoğun bakıma kal-
dırıldı. Kamera kayıtları silindi. 

Adana’da eylemler, Ziya Paşa,
Atatürk Bulvarı, Sular, Gazi Paşa,
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Baraj Yolu gibi semtlere yayıldı. 
Erzincan’da, halk dağlara ve

köy meralarına ''Taksim'' yazdı. Ve
Munzur Dağı Gaban Vadisi'nde ya-
pılacak olan HES'e karşı kitlesel bir
eylem hazırlıklarına başlandı.

Aynı gün saat 20:30’da Okmey-
danı Mahmut Şevket Pasa Sağlık
Ocağı önünde toplanan binlerce kişi
Örnektepe’den de katılanlarla beraber
Halk Cephesi önderliğinde Sütlü-
ce’deki AKP il binasına yürüdü, kitle
sayısı 8000’i buldu.

Bursa’da ise Halk Cephelilerin
de içinde bulunduğu 500 kişi eylem
yaptı.

Dersim’de elektriklerin kesilme-
siyle saat 23.00’da başlayan protesto
eylemleri önce tencere tava ve slo-
ganlarla evlerin balkonlarında sürdü.
Daha sonra dışarıya çıkan halk  Ziraat
Bankası önüne kadar her yerden gelip
toplandı. Atatürk ve Cumhuriyet ma-
hallelerinden yürüyerek gelen kitle
de çarşıdaki kitleyle birleşti ve ka-
rakola yürüyerek taşladı. Karakolda
duramayan polisler kaçtı. Karako-
lun bahçesine kadar giren kitle cam-
larını, kameralarını ve ışıklandırma-
larını parçaladı. Eyleme 15 bin kişi
katıldı, 02.30'a kadar sürdü. 

3 Haziran Pazartesi
Hatay’da Abdullah Cömert başına

aldığı darbeler sonucu ayaklanmanın
ikinci şehidi oldu. Çatışmalar Adana,
Eskişehir, Mersin, İzmir, Bursa
başta olmak üzere tüm ülkede devam
etti. Dolmabahçe’de halk Başbakanlık
ofisi kapısına kadar ilerledi. Halk
ayaklanmışken, televizyon kanalları
tek bir haber yapmadılar. Halk burjuva
medya kanallarının önünde eylemler
yaparak ayaklanmayı göstermeyen
patron medyasını protesto etti. Bu
andan itibaren, haber yapmak zorunda
kaldılar. Kocaeli Umuttepe Kam-

püsü’nde toplanan öğrenciler rek-
törlüğe yürüdü. Özel güvenlik biri-
mince oluşturulan barikatı aşan öğ-
renciler taleplerini rektörlüğe kabul
ettirdi. 

Bursa’da Teleferik Halk Komi-
tesi’nin AKP zulmüne karşı “Birle-
şelim! Haklıyız Kazanacağız” pan-
kartıyla yer aldığı eyleme 1000 kişi
katıldı. 

Adana Atatürk Parkı’nda toplanan
kitle AKP il binasına yürüdü. Polisle
çatışmalar yaşandı. Adana’nın ma-
hallerinden Atatürk Parkı’na binlerce
kisi akın etti. 

Ankara’da ise çatışmalar Mit-
hatpaşa Caddesi, Sakarya Caddesi,
Kolej ve Kurtuluş bölgesinde yoğun
olarak devam etti. 
İstanbul Altınşehir’de halk so-

kaklara çıktı. Bayramtepe Meyda-
nı’ndaki polis karakolunun önünden
geçerken “Katil Polis Mahalleden
Defol” sloganlarıyla karakolu taşlayıp
polis araçlarını tahrip etti. Eyleme
10 bin kişi katıldı.

Aynı saatlerde Gazi Mahallesi’nde
on binlerce kişi yine sokaklara çıktı.
Gazi Halk Komitesi’nin çağrısıyla ya-
pılan eyleme polis gaz ve ses bomba-
larıyla saldırdı. Karakolun önünden
uzaklaşamayan polise, halk taş, molotof
ve  sapanlarla karşılık verdi. 

Seyrantepe’de Halk Cephelilerin
önderliğinde 100 kişiyle başlayan
yürüyüşe yüzlerce kişi katıldı. 

21.00 'de yine İkitelli Cem Evi
önünde toplanan İkitelli halkı, mahalle

içerisinde yürüyüş yaptı, 5 bin den
fazla kişi katıldı.

4 Haziran Salı
Hatay, 4 Haziran tarihinde Ab-

dullah Cömert için Uğur Mumcu
Bulvarı’nda toplanan kitle “Abdullah
Cömert Ölümsüzdür” sloganları attı.
Birçok beldeden otobüsler ile halk
Uğur Mumcu Alanı’na geldi. Armutlu
Mahallesi’nin tüm esnafları kepenk
kapatarak cenazeye katıldı. İlk anda
cenazeyi vermemek için sorun çıkaran
polis daha sonra kitlenin hastanenin
önüne toplanmasıyla geri adım attı.
15.00 gibi cenazeyi alan kitle Abdullah
Cömert’in Gazi Mahallesi’ndeki evine
doğru yürüdü. Burada cenaze hazır-
landıktan sonra 100 binden fazla kişi
ile birlikte Armutlu’ya doğru yola
çıktı Abdullah Cömert’in çatıştığı ve
şehit düştüğü mahalle olan Armutlu
Mahallesi halkı balkonlardan, pen-
cerelerden zafer işaretleri ile sloganlarla
destek verdiler.

Taksim'de yaşanan direniş ve bu
direnişin dalga dalga bütün ülkeye
yayılması üzerine Sanat Cephesi tüm
sanatçılara acil toplanma çağrısı yaptı.
Ülkenin aydın ve sanatçıları olarak
neler yapabileceğimizi konuşmak,
hızla karar alıp tutum belirlemek için
yapılan toplantıya 250 sanatçı katıldı.
Taksim'deki Ferhan Şensoy Tiyatro-
su'nda yapılan toplantıda müzisyen-
lerden tiyatroculara, dizi oyuncula-
rından yönetmenlere, şairlerden res-
samlara, heykeltıraşlardan fotoğraf-
çılara kadar sanatın tüm dallarından
insanlar vardı.

İstanbul'un yoksul gecekondu ma-
hallelerinden Gazi'de karakol taşlan-
maya devam edildi, Okmeydanı'da,
Sarıgazi'de, Gülsuyu'da on binlerce
kişi sokaklara çıktı, polisle saatlerce
çatıştı.

Sürecek
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Kürt milliyetçi hareketin tasfiye-
sinde “Yeni Dönem ve Sol”un Tav-
rı’na EMEP’in tavrıyla devam edi-
yoruz. 

Silah Bırakma Her 
Koşulda Desteklenmelidir!
Silahlar Susacak,
Her Şey Çok Güzel Olacak!
Sınıf Mücadelesinin Önü 
Açılacak!

“Yarım çözüm”ün, “geçici çö-
züm”ün neden desteklenmesi gerek-
tiğini şöyle gerekçelendiriyor:

“Kürt’te “sosyalizmde çözülür”
görüşüyle bekleyecek takat kalmadığı
ortada. On binlercesi ölmüş. Kürt’e
yeni ölümler için “bekle” demenin
hiçbir mantığı yok. Sosyalistler bugün
pratik bir alternatif oluşturmuyorlar.
İki taraftan birinin diğerini yeneme-
miş olduğu koşullarda, uzlaşarak çö-
zümden başkası olanaklı değil. Bu
da pazarlık ve taviz alışverişi demek.
Görülmeli ki, sosyalizmle kalıcı çö-
züme kadar, bu bir geçici ve yarım
çözüm olacak, ama bu nedenle karşı
çıkmak kişiyi sosyalist değil gerici
yapar. Ezilen bir ulus, kaderini  is-
tediği gibi belirleme hakkına sahiptir,
buna sosyalistlik adı takılamaz.”

“Takati kalmayan” Kürt halkı de-
ğildir. Takati kalmayan 1993’ten bu-
güne masaya oturmaktan, uzlaşmak-
tan başka bir stratejiye sahip olmayan
Kürt milliyetçi harekettir. Kürt halkı,
her şeye rağmen ulusal haklarına sa-
hip çıkmaktadır. Savaşı ileriye taşı-
yacak dinamiğe de sahiptir. Yılgınlık,
yorgunluk yoktur Kürt emekçilerinde.
M. Yalçıner vb’de tüm silahlı müca-
dele düşmanları gibi, “analar ağla-
masın, ölümler olmasın” demagojisine
sarılmışlardır. Ancak biliniyor ki ge-
rillanın silah bıraktığı, teslim olduğu

ülkelerde analar çok daha fazla
ağlamaktadır. İş cinayetlerinden,
çetecilikten, açlık, yoksulluktan,
uyuşturucudan… çok daha fazla
Kürt genci ölecektir. Diğer bir

gerçek de silahların bırakılması ve
tasfiye, daha sonrasında Kürt halkının
ulusal haklarını elde edebilmesi için,
çok daha fazla bedel ödemesine, şe-
hitler vermesine neden olacaktır.

M. Yalçıner vb’lerinin (Kürt mil-
liyetçi hareketin yöneticileri başta
olmak üzere) çarpıttıkları bir başka
gerçek de, “iki taraftan birinin di-
ğerini yenememişç olması” sapta-
masıdır.  Yenen de, yenilen de vardır.
Yenen emperyalizm ve oligarşidir.
Çünkü hedefleri olan silah bıraktır-
mayı, tasfiyeyi kabul ettirmişlerdir.
Üstelik yenilgi üst boyuttadır. Çünkü
ideolojiktir. “Silahların dönemi ka-
pandı” dedirtmişlerdir. “Bağımsız-
lıktan”, “AB normları”na getirmiş-
lerdir. Kaldı ki karşı-devrim güçleri
haklı bir davayı silahla bitiremeye-
ceğini bilmektedirler. 

Yenilen Kürt milliyetçi hareketidir.
Ortada karşı-devrim cephesinden ve-
rilen bir taviz de yoktur. “Geçici”,
“yarım” çözüm diye bir şeyin ol-
madığı da ortadadır. Tasfiyenin kar-
şılığı “kırıntı” bile değildir. Çıkarı-
lacak bir “af” ise, sisteme-düzene
kazanma amaçlıdır. Bu yanıyla da
kazanan oligarşi cephesi olacaktır. 

M. Yalçıner vb’nin bir başka yan-
lışı, bilinçli çarpıtması da ilericilik-
gericilik tanımlamalarıyla ilgilidir.
Açıktır, nettir, emperyalizm çağında
ilericiliğin kıstası, düşüncenin ve
pratiğin emperyalizmi güçlendirip
güçlendirmemesidir. Diğer bir ifa-
deyle halkların çıkarına olup-olma-
masıdır. M. Yalçıner’in, “Kim kiminle
uzlaşıyor, uzlaşacak? Açık ki, bir
yanda Amerikalı efendiyle AKP’nin
sözcülüğünü üstlendiği egemen Türk
burjuvazisi. (…)” sözleri bile, silah
bıraktırmanın-tasfiyenin emperyaliz-
mi güçlendirdiğinin ilanı olmaktadır.

Kaldı ki oligarşinin güçlenmesi de
emperyalizmin güçlenmesi demektir. 

Yine, ezilen uluslar halklara zarar
veren pratiğin içinde olamazlar, ol-
mamalıdırlar. O nedenledir ki, “ezilen
ulus, ne yapsa haklıdır” anlayışı
devrimci-ilerici bir düşünce değildir.
Devrimcilerin, sosyalistlerin en temel
görevlerinden biri de, yanlışlara karşı
çıkmaktır. Bugün olduğu gibi, Kürt
milliyetçi hareketin silah bırakmasının
kimleri güçlendireceğini ortaya koy-
mak, Kürt halkını ve tüm halkları
uyarmak, bilgilendirmek, devrimci-
lerin en temel ve somut görevidir. 

Barzani-Talabani’nin ABD işbir-
likçiliği ortadadır. Bu anlayış sahipleri
ABD’nin Irak’ı işgalinin de Irak hal-
kının katledilmesinin de suç ortak-
larıdır. 2003’te gerçekleştirilen iş-
galden bugüne Irak’ta yaşananlar da
ortadadır. K. Irak’taki Kürt halkı da
dahil tüm Irak halkı ve Irak’ın yer
altı, yer üstü zenginliklerine el ko-
nulmaktadır. Halklar düşmanlaştırıl-
maya devam ediliyor. Kısacası “ezilen
uluslar istediklerini yapabilir” an-
layışının varacağı yer burasıdır. Dev-
rimciler bunun önüne geçemiyorlarsa
ülkemiz için de farklı olmayacaktır. 

Sonuç olarak: EMEP’in, “silah
bırakma her koşulda desteklenme-
lidir”, “silahlar susacak, her şey
çok güzel olacak”, “sınıf mücade-
lesinin önü açılacak” vb. vb. söy-
lemlerinin bilimsellikle, gerçeklikle
uzak-yakın alakası yoktur. Bu anla-
yışlarından vazgeçmelidirler. Hele
hele silahlı mücadele düşmanlığı
yapmamalıdırlar. Ülkemize, bölge-
mize, dünyamıza kafalarını kaldırıp
bakmaları bile, halkların tek kurtuluş
yollarının silahlı mücadele olduğunu
görmelerine yetecektir. Kürt milliyetçi
hareketin seçimlerde tanıyacağı mil-
letvekili kontenjanı için her yapılanı
alkışlamak zorunda olmadıklarını da
görmelidirler. Şu halleriyle, klasik
reformist-parlamenterist legal parti-
lerin de gerisine düştüklerinin farkına

Ezilen Ulus Ne Yaparsa
Haklı mıdır?

KÜRT MİLLİYETÇİ 
HAREKETİN 
TASFİYESİNDE 
‘YENİ DÖNEM’
VE SOL’UN TAVRI
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varmalıdırlar…

SDP: “Devrimci Siyaset”, 
“Barış Süreci”ni 
Desteklemektir…

SDP’de HDK’nın diğer bileşenleri
gibi, Kürt milliyetçi hareketin silah
bırakma sürecini (Kürt milliyetçileri
ve AKP politikalarını destekledikleri
gibi) “Barış Süreci” olarak tanımla-
maktadırlar. Parlamenterizmin hara-
retli savunucularından biri olarak,
silahlı mücadelenin tasfiyesini de
canla-başla desteklemekte, alkışla-
maktadırlar. SDP Genel Başkanı Rıd-
van Turan, 2013 Newroz’unda Kürt
halkının tavrını şöyle değerlendiriyor: 

“(…) Özellikle de Newroz ala-
nının katılımı, coşkusu, gerekse de
rengini vermiş olan siyasi tutumu;
bir bütün olarak değerlendirildiğinde
Türkiye’de Kürt sorunun eşit yurt-
taşlık temelinde demokratik ve ba-
rışçı bir şekilde çözülmesi noktasında
Kürt halkının kendi üzerine düşeni
en azından şu an itibarı ile söylü-
yorum,  fazlasıyla yaptığı son derece
net.” (Bkz. Atılım Sayı: 57, 5 Nisan
2013, R. Turan’la röportaj)

İşte 2013 Newroz değerlendir-
mesinin özü özeti budur. Verilen me-
sajlar, Kürt halkını bekleyenler vb.
yoktur, olamaz da. Çünkü, SDP’nin
Kürt halkının ulusal talepleri konu-
sunda sınırları vardır. Meşruiyetlerini,
savunucusu oldukları AB’den aldıkları
için hedefleri de, hayalleri de burjuva
demokrasisiyle sınırlıdır. SDP Genel
Başkanı’nın Kürt halkı adına talepleri
şunlardır: 

“Eğer mesele ileriye doğru çözü-
lecekse, ana dil başta olmak üzere
Avrupa yerel özerklik şartına şerhin
kaldırılması başta olmak üzerine daha
aleniyetçi bir yerel yönetim anlayışının
gündemleştirilmesi önemlidir. (…)”

İşte SDP’nin Kürt halkına reva ve
yeterli gördüğü “ulusal talepler” bu
kadardır. Bir başka “önemli” noktanın
da altını şöyle çiziyor: “Meselenin
Meclis’te konuşulması ve çözülmesi
konusundaki isteğin önemli (…)”

SDP (ve HDK’nın) gerçeği bun-
lardır. Tabi ki, “Bu sürece destek

olunması gerekir” demeyi ihmal et-
miyor. Eleştirenlere, aksi yönde görüş
bildirenlere, Kürt milliyetçileri ve
“süreç” destekçilerinin tamamı gibi,
SDP’de kızıyor. Bunun “devrimci
siyaset olmadığı”nı belirtiyorlar. 

Yine benzerleri gibi şunları söy-
lemeyi de ihmal etmiyor: “(…) Bu
sürece destek olmak AKP’ye ya da
politikalarına destek olmak anla-
mında değildir; tersine barış süreci
dediğimiz süreç, AKP’ye rağmen
işleyen süreçtir. (…)”

Açıkça yalan söylüyor. Hem de
emperyalistlerin ve AKP’nin istediği,
koşullarını hazırladığı ve bugün de
(geri çekilme süreci dahil) yönettiği
bir süreçtir. Abartı ve yalanlarını bu-
rada da bırakmıyor, devam ediyorlar. 

“(…)Bu uzlaşma süreci değil,
tam tersine mücadelenin başka yol
ve yöntemlerle ve politik planda ge-
liştireceği bir süreçtir. Burada kaza-
nan yalnızca bir kesim olmayacak,
kazanan bir bütün olarak Türkiye’nin
demokrasi güçleri olacaktır. (…)”

“Uzlaşma” değilmiş!.. MİT-Öcalan
pazarlığında gerillanın masaya konul-
ması ve tasfiye kararı verilmesi, neyin
nesidir? BDP’nin postacı işlevi gör-
mesinin amacı; kaygıların giderilmesi
olarak açıklanmadı mı? Geri çekilme
yaşanırken TSK’nın operasyon yap-
mayıp izlemekle-saymakla yetinmesi,
kendiliğinden mi yaşanıyor?

Kazanan “Türkiye’nin demokratik
güçleri” olmadı, olmayacak! Kazanan
emperyalizm ve oligarşi olmuştur.
Kazançlarını büyütmek ve kalıcılaş-
tırmakla meşguller. Mücadele çetin-
leşecek tabi. Ama bugüne kadar olduğu
gibi çetin mücadelenin tarafları ara-
sında ne SDP olacaktır, ne de diğer
parlamenteristler, reformistler…

SDP de benzerleri gibi emperya-
lizmi ve oligarşiyi güçlendirecek
olan Kürt milliyetçi hareketin silah
bırakmasını, tasfiyesini desteklemek-
ten vazgeçmelidir. Çünkü, “Kürt so-
runu”nu ne “AB şartı” çözebilir, ne
de mevcut sistem içinde çözümü
mevcuttur. Kürt halkının taleplerinin
karşılanmasının biricik yolu vardır,
o da devrimdir. İşte bu nedenle anti-
emperyalist, anti-oligarşik mücadele

yükseltilmelidir. Kendini ilerici, dev-
rimci, sosyalist… olarak tanımlayan
örgüt, çevre ve kişilerde bu mücadele
içerisinde yerlerini almalıdırlar. 

Kürt Milliyetçi Hareketin 
ve Destekçilerinin “Yeni 
Fırsatlar-Olanaklar” 
Vurgusu ve PYD, İran 
Kürdistan’ı Gerçeği…

A.Öcalan dahil Kürt milliyetçi ha-
reketin pek çok yöneticisi, ABD’nin
ve genelde emperyalizmin bölge po-
litikalarından hareketle kendileri için,
“yeni fırsatlar-olanaklar” ortaya çık-
tığını sıklıkla vurgulamaktadırlar. Vur-
gulama ve tekrarlama nedenleri, Tür-
kiye oligarşisini masaya oturtmaktır. 

Tehdit aracı olarak kullandıkları,
“yeni fırsatlar-olanaklar” dedikleri
ise emperyalizmin Suriye’de çıkardığı
ve körüklediği iç savaş ile İran’ın
hedef konulmuş olmasıdır. Emper-
yalizmin bölge politikası-çıkarları
gereği Kürt halkını kullanmak iste-
mesinden hareketle PKK de, Türki-
ye’ye karşı emperyalizmden, olmazsa
İran’dan, hatta Suriye’den “destek”
alarak Türkiye’deki savaşını büyüt-
mekle tehdit etmektedir. 

Türkiye solunun büyük bir kısmı,
başta da “biat edenler” grubu olarak
tanımlayabileceğimiz HDK bünye-
sinde yer alan örgüt ve çevreler
olmak üzere, Kürt milliyetçilerinin
“yeni fırsatlar-olanaklar” tehdidini
onaylamaktadırlar. Tehdit aracı olarak
kullanılmasına karşı çıkmamaktadır-
lar. Yine Kürt milliyetçi hareketin
Suriyedeki örgütlenmesi PYD’nin
(Demokratik Birlik Partisi) emper-
yalizmin kuklası, Suriye halkını düş-
manı, katili ÖSO (Özgür Suriye Or-
dusu) ile yaptığı 11 maddelik anlaş-
mayı ya görmezden gelmektedirler,
ya da Kürt milliyetçileri gibi her
türlü ilişki ve işbirliğini onaylamakta
ve desteklemektedirler. Benzer durum,
Kürt milliyetçi hareketin İran’a karşı
başlatacağını açıkladığı silahlı savaş
için de geçerlidir. 

Bağımsız Van Milletvekili ve
DTK (Demokratik Toplum Kongresi)
Eşbaşkanı Aysel Tuğluk, Kürt mil-

21 Temmuz
2013

333

Yürüyüş

Sayı: 374

FAŞİZME KARŞI BİRLEŞELİM, DİRENELİM, KAZANALIM!



liyetçi hareketin önümüzdeki sürece
ilişkin politikaları konusunda şu bil-
gileri aktardı: 

“En az önümüzdeki çeyrek asır
boyunca Kürtlerin varolduğu her
yerde PKK de çeşitli biçimlerde va-
rolacaktır. Suriye’de bir süre daha
silahlı, İran’da yakın gelecekte tekrar
silahlı, Avrupa’da kurumsal üs vs
(…) PKK, Türkiye’de de çeşitli bi-
çimlerde olacaktır. Ancak, sayın Öca-
lan’ın yeni dönem kurgusunda
PKK’nin silahlı güçlerini Türkiye
siyasal sahasının dışına geri dö-
nüşsüz biçimde çıkarmak var.” (Ra-
dikal, 11 Nisan 2013)

Oysa 10 Ağustos 2011’de Murat
Karayılan Fırat Haber Ajansı’na ver-
diği demeçte, PKK’nin İran kolu olan
PJAK (Özgür Yaşam Partisi)’ın İran’a
karşı eylem yapmayacağını açıklamıştı.
Bunun nedeni olarak da şunları söy-
lemişti: “(…) Çünkü bölgeyi yeniden
dizayn etmek isteyen uluslararası güç-
lerin amaçlarından birisi de, İran’ı
kuşatmaktır. Şimdi daha çok Suriye
ile uğraşıyorlar. Kendilerince orayı
hallettiler, sıra İran’a gelecek. Böyle
bir aşamada biz Kürtler olarak ayrıca
İran’a karşı savaş halinde olmayı
pek doğru görmüyoruz.”

Bugün değişen nedir? Emperya-
lizm ve işbirlikçileri Suriye’yi işgal
dahil denetimlerine almak için elle-
rinden ne geliyorsa yapmaktadırlar.
Sıranın İran’a geldiğini eskisinden
daha sık tekrarlamaktadırlar. Kısacası,
bugünkü durum M. Karayılan’ın
2011 yılı için çizdiği tablodan çok
daha kötüdür. Bölge halkları için
çok daha tehlikelidir. Ama PYD, Su-
riye’de halk düşmanı çapulcularla
birlikte hareket eder hale gelmiştir. 

Bütün bunların nedeni açıktır;
emparyalizmin desteğini almaktır. 

PYD’nin durumunun da, PKK’nin
PYD’nin önüne koyduğu stratejinin
de İran’a karşı silahlı mücadelenin
tekrar başlatılacak olmasının da, dev-
rimciler, sosyalistler açısından des-
teklenecek hiçbir yanı yoktur.  Des-
teklemek emperyalistlerin ve işbir-
likçilerinin politikalarına ve bölge
halkları üzerindeki hakimiyetine hiz-
met etmek demektir. 

Gerçekler bu yönde olmamasına
rağmen ne yazık ki solun geniş bir
kesimi Kürt milliyetçi hareketin po-
litikalarını her koşulda destekler hale
geldiğinden ve yine anti-emperyalist
bilince sahip olmadıklarından Kürt
milliyetçilerinin yanlış politika ve
pratiğine göz yummakta, karşı çık-
mamaktadırlar. Şimdi kimin neler
söylediğine ve pratiğine belli yanla-
rıyla bakalım.

PYD Gerçeği ve Kürt 
Milliyetçi Hareketin 
Bakışı…

İmralı’da MİT ile PKK’nin tasfi-
yesini görüşen A. Öcalan PYD’ye
kardeşiyle yaptırılan görüşmede şu
talimatı göndermiştir: “Esad’ı des-
teklemekten vazgeçip Suriyeli mu-
halefetle hareket etsinler. Hatta
buna karşı çıkan kişileri de elemine
etsinler. Araplarla yakınlaşsınlar.”
(15 Ocak 2013, Ratikal)

28 Şubat 2013’te BDP heyeti ve
iki MİT’çinin bulunduğu İmralı’da
yapılan görüşmede ise A. Öcalan
şunları söylemiştir: “Suriye’de Kürt-
ler iki tarafla da görüşsünler, kim
haklarını verirse onunla çalışsınlar.
Suriye Demokratik Kurtuluş Cephesi
olsun, Kürt, Arap, Türk, Türkmen
hepsi. Suudi selefiler çok tehlikeli,
Esad ise küçük burjuva diktatörlü-
ğüdür.” (28 Şubat 2013, Milliyet’te
yayınlanan “görüşme tutanakları”n-
dan)

A.Öcalan’ın söylediklerinin ne-
redeyse tamamı özellikle ABD ve
AKP politikalarıyla paraleldir. Ve
sadece söylemde kalmadığı, A. Öca-
lan’ın talimatının yerine getirildiği
Başbakan R.T. Erdoğan şu sözlerle
açıkladı: 

“Türkiye’den Suriye’li olan
PKK’lilerin bir kısmı Suriye’deki
gelişmeler arttıkça geçmişlerdi. Bunun
sayısı için ifade kullanmamız müm-
kün değil. (…) O da gizli bir konu
(…)” (11 Nisan 2013, Milliyet)

İngiliz Time gazetesinde ise
“1500’den fazla PKK’linin Suriye’ye
geçtiği, PKK’nin kadın savaşçılarının
da emperyalizmin çapulcularıyla,

halk düşmanlarıyla aynı safta savaş-
tıklarına dair haberler yer aldı.” (Bkz:
30 Nisan 2013, Cumhuriyet)

Açıktır ki, oligarşiyle İmralı’da
yapılan A. Öcalan-MİT görüşmele-
rinde alınan kararlar hayata geçiril-
miştir. Türkiye’nin Suriye nezdinde
ve bölgede ABD emperyalizminin
taşeronu olduğu herkesçe bilinmek-
tedir, kabul edilmektedir. PKK ge-
rillalarının Suriye’de emperyalist po-
litikalara hizmet ettiği de açıktır. 

Gündem gazetesi yazarlarından
Veysi Sarısözen: “Suriye’de kimi
desteklemeli? El cevap Kürdü des-
tekleyeni” başlıklı yazısında, em-
peryalizmin ve Türkiye oligarşisinin,
gerici Arap rejimlerinin desteklediği
çapulcuları ve olasılıkları ele aldığı
yazısında öz olarak şunları söylüyor: 

“Şu anda Suriye’de kim “Kürt
sorununda çözüm” adımı atarsa, bi-
liniz ki, bu güç gelecekte tersini ya-
pacak olsa da, desteklenecek güç de
odur.”

PYD lideri Salih Müslim’in 14
Nisan’da ANF’de yayımlanan açık-
lamasında şunlar yeralıyor: 

“Suriye Devrimci Güçler Ulusal
Koalisyonu (SUK)’na gelince, gö-
rüşme kabul ederlerse biz varız, ka-
tılacağız bu koalisyona. Ki, biz ina-
nıyoruz ki Kürtsüz yapamazlar.”

SUK’un Başkanı El Hatib’in
ABD’den, NATO’dan Suriye’ye mü-
dahale ve işgal etmelerini istediği
bilinmektedir. 

Aktardıklarımızdan da görüleceği
gibi hem A. Öcalan’ın hem V. Sarı-
sözen’in, Hem de PYD liderinin bir-
leştikleri tek nokta vardır, o da “Kürt-
lerin çıkarı”. Tepeden tırnağa prag-
matizmdir. Kim haklı, kim haksız,
bölge halklarına vereceği zararlar…
Umurlarında değildir. Ancak kaçır-
dıkları bir gerçek vardır, o da, bu
yöndeki gelişmelerin Kürt halklarına
da olumlu bir şey katmayacağıdır.
“En ileri”.. Kuzey Irak, Barzani-Ta-
labani örnekleri yaratılacaktır. On-
larında hem kendi halklarına, hem
de bölge halklarına verdikleri zararlar
ortadadır. 

Devam Edecek
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Başbakan Tayyip Erdoğan’ın li-
derliğindeki AKP, oligarşi içindeki
çatışmaları kendi lehine kullanarak,
“mazlum”, “ezilen”, “baskıya uğra-
yan” kesim propagandası yaptı ve
kitleleri aldatıp iktidara geldi. 

11 yıllık AKP iktidarı boyunca
Türkiye halkları lehine değişen hiçbir
şey olmadı. Yoksulluk, işsizlik, açlık,
işkenceler, katliamlar, tutuklamalar,
inkar, asimilasyon ve her türlü halk
düşmanı politika AKP iktidarı bo-
yunca da devam etti. 

AKP zulmü bugün tüm kesimlere
yönelirken, faşizm çıplak gerçek ola-
rak herkesin gözleri önünde duruyor.
Görmek istemeyenler, inanmak is-
temeyenler, AKP’ye “demokrat”,
“ilerici” sıfatları biçenler, AKP’nin
“açılım” manevralarına destek vererek
yedeklenenlerin dahi artık inkar ede-
meyecekleri gerçek, Faşizmdir!

AKP, faşizmini “çözüm”, “de-
mokratik açılım”, “barış”, “alevi açı-
lımı”, “roman açılımı” gibi yalanlarla,
aldatmacalarla maskelemeye çalıştı.
Hepsinin yalan olduğu, AKP’nin hal-
kın hiçbir sorununu çözmediği ve
yalan olduğu ortaya çıktı. Ancak so-
runların çözümünü mücadelede gör-
meyen ve AKP’nin yalanlarına kan-
maya hazır kesimler de hep oldu.
AKP hep bunun rahatlığı içinde oldu.
“açılım paketleri”ni istediği zaman
açtı, istemediği zaman kapattı. “Çö-
züm süreci” adı altında yürütülen
süreç bunun örneğidir.

AKP, Türkiye’nin her yanına ya-
yılan halk ayaklanmasından sonra
halka karşı saldırılarını kesintisiz
sürdürürken bir taraftan da yine bu
“açılımlarla” halkın öfkesini bölüp
parçalamaya çalışıyor. 

7 Bölgede çalışmalarını tamam-

layan “akil insanlar” heyetinin ra-
porlarını değerlendiren Başbakan
Yardımcısı Beşir Atalay "Sonuçlan-
dığında bizim çözüm süreciyle ilgili
önümüzde yeni yol haritamızda bize
katkı verecek. Yine Meclis'te Çözüm
Süreci Değerlendirme Komisyonu
kurduk. Buradan da bize önemli ve-
riler gelecek. Demokratikleşme adım-
larımız 11 yıldır nasıl devam ediyorsa,
bundan sonra da devam edecek."
diyor. 

Beşir Atalay, devamında “Bizim
elimizde onların (BDP ve PKK)
hayal bile edemeyeceği Türkiye'nin
demokratikleşmesiyle ilgili yeni
çalışmalarımız var” açıklaması yap-
mıştı. 

Bu hayal bile edilemeyecek olan
çalışmalar, basında “ikinci aşama
için 9 somut adım”, “çözüm süre-
cinin ikinci aşamasında 9 somut
adım” manşetleriyle duyuruldu.

Somut Olan Gerçek: 
Yapılanlar Aldatmacadır!

AKP iktidarının “9 somut
adım”ının başında, anadilde kamu
hizmeti ve Cemevlerine tanınacak
olan statü gelmekte. 

Paketle birincil olarak “anadilde
kamu hizmetine erişim imkânının
sağlanması planlanıyor. Böylece kamu
kurumları, toplumsal talebin yoğun
olduğu yerlerde kullanılan anadil-
lerde 'tercümanlık' hizmeti sunabi-
lecek. İnternet sitelerinde anadiller
seçenek olarak yer alabilecek. Uçak-
larda Kürtçe başta olmak üzere çeşitli
dillerde anonsların önü açılmış ola-
cak.”

Paketteki bu yasa ile, Kürt hal-
kının hakları bir tercümanlık hizme-

tine, Kürtçe yapılacak anonslara in-
dirgeniyor.  Doğrusu bu Kürt halkının
hayallerinde yoktu. Çünkü Kürt hal-
kının hayallerinde ulusal ve sınıfsal
hak ve özgürlükler vardı.  İşte faşist
AKP iktidarının Kürt halkının so-
runlarına yönelik “somut adım”! 

AKP iktidarının Alevi halka yö-
nelik yaklaşımı da, Kürt halkına olan
yaklaşımıyla aynıdır.  Bakın AKP
iktidarının Alevi halkının  taleplerine
yönelik “somut adımı”na; “'İba-
dethane' statüsü tanınmamasına kar-
şın, Cemevlerinin elektrik ve su gibi
temel ihtiyaçlarının karşılanabilmesi
için 'kamu yararına dernek' kurul-
ması planlanıyor.” Bu Alevi halkı-
mızın inançlarına saldırıdır. Hem de
çok somut bir saldırıdır. Halkın inan-
cını ayaklar altına alacaksın, ibadet-
hanesini tanımayacak, kabul etme-
yeceksin, bunun yerine “dernek”
statüsüne sokacaksın. Sonra da “Ben
kimsenin hayal edemeyeceği somut
adımlar atıyorum” diyeceksin. Bu
aldatmacadır, yalandır, ikiyüzlülük
ve riyakarlıktır. Bu FAŞİZMDİR!

Pakette yer alan diğer “somut
adımlar” ise şöyle sıralanıyor: 

- Yer isimlerinin değiştirilmesi
konusundaki taleplerde yetki İçişleri
Bakanlığı'nın... Bölgesel ve yerel
hassasiyetler gözetilerek bu konudaki

AKP İktidarının Oyalama ve Aldatma Çabaları
Devam Ediyor: “9 SOMUT ADIM” ALDATMACASI
FAŞİZM HALKLARIN SORUNLARINI ÇÖZMEZ

Çözüm; Halk İktidarındadır,
Sosyalizmdedir!

21 Temmuz
2013

335

Yürüyüş

Sayı: 374

FAŞİZME KARŞI BİRLEŞELİM, DİRENELİM, KAZANALIM!



talepler dikkate alınacak. 

- Parti kapatmalarına son veril-
mesine ilişkin düzenleme 2010'daki
Anayasa değişikliği görüşmelerinde
onay alamamıştı. Bu hususun da pa-
kette yer alması bekleniyor. 

- Kamu hizmetlerinde başörtüsü
yasağının kaldırılması atılacak adım-
lardan biri.

- Ayrımcılıkla Mücadele ve Eşitlik
Komisyonu'nun kurulması hedefle-
niyor. 

- Askeri yargının kaldırılarak yargı
birliğinin sağlanması öngörülüyor. 

- Her türlü dini, etnik ayrımcılığa
son verilmesine ilişkin hükümlerin
de pakette yer alması bekleniyor. 

- Siyasete katılmanın önündeki
yasaklar en aza indirilecek. Yargı,
güvenlik ve hükümlüler dışında her-
kesin partilere üye ve yönetici ola-
bilmesinin önünü açacak hükümler
yasalarda yer alacak. 

- YSK'nın yapısında değişiklik
de düşünülüyor. Pakette konulup ko-
nulmayacağı henüz netleşmeyen bir
düzenlemeye göre YSK üyeliklerine
Meclis'te temsil edilen parti temsil-
ciliklerinden de atama yapılacak.

AKP iktidarı iş başına geldiğinden
beri bu “açılımlar”la Türkiye halk-
larına hangi haklarını ve özgürlük-
lerini vermiştir? 

Bunun aksine, her “demokrasi”,
“açılım”, “kardeşlik”, “barış” söy-

lemlerinin ardından  Türkiye halkları
yeni yeni saldırılarla karşı karşıya
gelmiştir. 

Faşizm Halkların 
Sorunlarını Çözemez

AKP’nin “somut 9 adımı”nda
halklar lehine hiçbir şeyin olmadığı
açıktır. Var olanlar ise halkları al-
datmaya ve düzene yedeklemeye yö-
neliktir. 

Kürt milliyetçi hareket “çözüm
sürecinde birinci aşama bitti. İkinci
aşamada adım atma sırası AKP’de”
diyordu. 

İŞTE AKP’NİN ÇÖZÜM ADINA
İKİNCİ AŞAMADA ATACAĞI
ADIM BUNDAN İBARETTİR!

AKP, bunu yaparken de halkın
çeşitli kesimlerinin muhalefetiyle
karşılaşmamak için Alevilere ve kendi
tabanına da “mavi boncuk” dağıt-
maktadır. Özellikle Alevi halkın son
halk ayaklanmasında daha etkin yer
alması Alevilerin daha da düzen
dışına çıkmasını engellemek ve po-
litikalarına yedeklemek için “Ce-
mevleri”ni de paketin içine sokmuştur.
Bunlarla birlikte kendi tabanını tut-
mak için de kamuda türban kullan-
mayı yasallaştırmış olacak. 

Esas olarak Kürt halkı için ise
hiçbir şey yoktur... 

FAŞİZM HALKLARIN SORUN-
LARINI ÇÖZEMEZ! Bu 11 yıllık

AKP iktidarı ve önceki iktidarların
somut pratiğiyle de sabittir.  AKP’nin
halkın sorunlarını çözmek diye bir
derdi yoktur. Onun derdi tekellerin
çıkarlarını korumak için halka karşı
savaşı büyütmektir. “Hayır” diyen
varsa AKP’nin pratiğinde yalan, de-
mogoji, aldatmaca olmayan bir şey
göstersin.

Devrim ve Halk İktidarı
Dışındaki Her Eğilim
Düzeniçidir

Yaşanan bunca deneyimden sonra
artık herkes gözünü açmalıdır. AKP,
halkların hiçbir sorununu çözemez.
Herkesin çok umut bağladığı “çözüm
süreci”nin geldiği nokta da ortada.
AKP’nin ikinci aşamada atacağı hiç-
bir adım yoktur. Somut olan Kürdis-
tan’da yapılan karakollardır. Protesto
hakkını kullanan halka katliamla ce-
vap verilmesidir. 

AKP’nin, vereceği tek şey faşist
diktatörlüktür. Ne faşizmin AKP’si
ne de emperyalistler halkların hiç
bir sorunun çözemez. Tüm dünyadaki
emperyalist işgaller, müdahaleler,
komplolar bunun somut göstergesidir. 

Tek Çözüm Halkların Birleşme-
sinde, Ortak Mücadelesinde ve İkti-
darındadır! Bunun dışındaki her se-
çenek yalandır, aldatmacadır ve sö-
mürücülerin çıkarınadır.

Mersin’de 4. Evvel Temmuz
Festivali Çalışmaları

Mersin Kazanlı'da 12 Temmuz günü festival çalış-
maları yapıldı. Kazanlı'da çalışma sırasında devrim
şehidi Bedii Cengiz’in Kazanlı'da oturan ailesi ve Bedii
Cengiz’in mezarı ziyaret edildi.

Mersin Çarşı, Merkez ve Pozcu’da “Evvel
Temmuz” bildirileri halka ulaştırıldı. Daha önceden
asılan festival afişlerinin ise polis tarafından yırtıldığı
öğrenildi. Gezi direnişçileri Abdullah CÖMERT,
Ethem SARISÜLÜK, Mehmet AYVALITAŞ, Ali
İsmail  KORKMAZ’ı katleden, basın açıklamasında
Dilan POYRAZ’ın burnunu kıran, halkın en meşru
eylemlerinde, hak taleplerinde halkı gaza boğan işken-
ceci katil polis, halkın kendi kültürünü sahiplenmesini
ve yozlaşmaya karşı mücadelesini hazmedememiş ve

afiş çalışmalarını baskılarıyla engelleyemeyince de
çareyi sokak sokak gezip yapılan afişleri yırtmakta bul-
muştur.
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Üretici için, yılın en önemli zamanı hasat zamanıdır.
Yıl boyunca, adeta evlat gibi baktığı, büyüttüğü ürününün
karşılığını almak ister. Bütün bir yıl bunun için çabalar,
alacağı üç-beş kuruşun hayalini kurar. Fakat alamaz. Ada-
letsizliklere, sömürü ve zulme dayalı bir düzende yaşıyor
olmamız, köylüye de ürettiği mahsulün karşılığını ala-
mamak olarak yansır. 

Yağmurdan, kardan, selden, güneşin kavurucu sıcak-
larından koruduğu, kolladığı ürününü üç kuruşa satmak
zorunda bırakılır. 

Sık sık duyarız, “Üretici isyan ediyor!” Üretici neden
ve neye isyan ediyor, öfkenin nedeni nedir? Bunlar çok
açıktır oysa. Fakat burjuvazinin kumandası altında olan
medya, sınıfsal çıkarları gereği üreticinin isyanını “cin-
net geçirdi” ya da “yol-yöntem bilmeyen köylü, hakkını
yanlış yollarda aradı” vb. şeklinde halka yansıtır.

Üretici öfkelidir. Köylünün öfkesini artıran bir örnek
verelim: Mayıs-Haziran 2013 tarihleri arasında, bin bir zor-
lukla ürettiği enginarı 7 liraya satabiliyor. Bu rakam bi-
zim halkımızın alım gücünün çok üstündedir. İlk etapta
belki haddinden fazlaya satıyor diye düşünebilirsiniz. Fa-
kat 7 liraya üreticiden alınan enginar, lüks marketlerin raf-
larında 150 liraya satılıyor. Elbette ki yoksul halkımız de-
ğildir o raflardan alışveriş yapan. Enginarın adını duy-
mayanımız vardır, ya da hiç gör-
meyenimiz, yemeyenimiz... Bu
ülke gerçekliğimiz için anormal
bir durum değildir. Fakat uç bir ör-
nek olması, üreticinin hakkının
nasıl çalındığı gerçeğinin üzerini
örtemez. Araya giren birçok ku-
rum, kuruluş. Aracı firmalar, üre-
ticinin emeğinden kar eder. Üre-
ticiye düşen bir hiçtir yalnızca.
Buğdayda, domateste, biberde,
kabakta da durum aynıdır.

Pazar tezgahlarında, market
raflarında gördüğümüz her ürünün
fiyatı, artarak gelmektedir. El-
bette ki üretici bu duruma öfkeli

olacaktır. Üreticiyle tüketicinin arasında doğrudan bir iliş-
ki yoktur. Ki, olursa emperyalist tekeller ve tekellere bağ-
lı kurumlar kar edemez, köylünün sırtından kazanamaz-
lar. Peki üretici bunu bilmiyor mu? Biliyor, öfkeleniyor.
Çoğu kez öfkelenmesiyle kalakalan köylü kendini “çaresiz”
hissediyor. 

Sınıf kininin olmadığı yerde boyun eğmek vardır. Köy-
lünün öfkesini sınıf kinine dönüştürmeliyiz.

Yıl boyunca ürününün karşılığını bekleyen ve alama-
yan üreticinin yaşadıkları sorunlarının hepsi, sömürü dü-
zeninin bir parçasıdır. 

Mazot parası, ilaç parası, tohumu, sulama sistemi... bun-
ların hepsi emperyalist tekellerin elinden geçmektedir. Yani
üretici istenilen “kalite ve sağlıkta” mahsul alabilmek için,
ayrıca tekellerin pazarına mecbur bırakılmaktadır. Tüm
bunlara rağmen günü gelecek diye bekler köylü, üretici.
Artan benzin zamları, gübre ve diğer ürünlere yapılan zam-
lar, üreticinin belini bükerken tekeller kazanır. Krediler-
le, borçlarla beli daha da bükülür, borçlandırılır. Ve ne yap-
sa zarar eder hale gelir. Tüm hayalleri yıkılır. Yaşanan bü-
yük bir sömürüdür. Bütün bir yıl boşuna çalışmış olur. Üre-
ticinin yaşadığı tüm sorunlar, acılar, kini, öfkesi bizimdir.
Emperyalist tekellerin, üreticinin üzerinden nasıl karlar et-
tiğini biliyoruz. Bu bizim onlardan nefret etme nedenle-
rimizdendir. Üretici binbir zorlukla toprağa karışan alın-
teriyle, borçla, krediyle bütün bir yaşamını ürününe ada-
yacak, oradan alacağı üç beş kuruşun hayalini kuracak ve
bu emeği de gasp edilecek. Borçlarını dahi ödeyemeye-
cek.

“Bugün üretici artık daha iyi kazanıyor” diyerek bol
keseden atıp tutan Tarım Bakanlığı, üreticiyle alay ediyor.
Doğaldır, böylesi bir sömürü düzeninde köylüyü destek-
leyecek tarım ve hayvancılık politikası yoktur, olamaz. On-
ların attıkları her adım, bizim öfkemizi daha da büyütür.

Üreticinin öfkesi haklılığındandır. Bu haklılığı, sınıf
bilincine dönüştürerek ve bu sınıf bilinciyle hak alma mü-
cadelesinin meşruluğunda, üreticiyle birlikte omuz omu-
za yürümek bizim görevimizdir. Halkın umut bağladığı top-

rak, halkındır; emeği de ürünü de hal-
kındır. Emeğinin karşılığını almak
için sınıf bilinciyle mücadele et-
mekten uzak değildir üreticimiz.
Çünkü onlar yaşıyor bu sömürüyü,
yaşanan tüm bu haksızlıkların far-
kındalar, ne iktidarların istedikleri
gibi umdukları gibi uyuyorlar, ne de
gözleri kör. Aksine tüm gerçekleri
görüyorlar, öfkeliler. Haklılığımızla
çözümün yolu, haklarımız uğruna
mücadele etmekten geçer. Alnımız-
dan toprağa düşen her damla terin bir
karşılığı var. Öfkemiz bunadır. Ve her
damla alın terimizin karşılığı için, sö-
mürenlere karşı birlikte mücadele et-
mek için ellerimizi birleştirelim.

SINIF KİNİNİN OLMADIĞI
YERDE BOYUN EĞMEK

VARDIR

Sınıf KiniSınıf Kini
Halkların bütün acılarının

hesabını sormak için
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Çevre ve Şehircilik Bakanı Er-
doğan Bayraktar’ın, aşağılarcasına
cebine koyduğu parayı, "ben dilenci
değilim" diyerek iade eden lenf kan-
seri hastası üniversiteli Dilek Özçe-
lik’in bu onurlu tutumu, AKP’nin
yaratmak istediği "muhtaçlık, biça-
relik, biat etme" kültürüne karşı vu-
rulmuş okkalı bir şamardı.  Daha
sonraları Taksim Gezi Parkı direnişi
ve devamındaki  ayaklanma ise ikti-
darı cin çarpmışa döndürdü.  İktidarın
makarna-kömür kültürüne rağmen
Gezi Parkı direnişçileri kendi arala-
rında basit de olsa bir komün oluş-
turmuşlardı. Ki, bu dayanışma örne-
ğinin  de AKP’lileri iyice kudurtmuş
olduğu anlaşılıyor. Bütün bu geliş-
melerden sonra makarna-kömürü hal-
kı aşağılayarak, onurunu  kırarak
dağıtan ve bununla övünen başbakan
ve şürekası  birden bire çark etti
"Sağ elin verdiğini sol el görmeyecek"
demeye başladı.  Düzen muhalefetinin
başı Kılıçdaroğlu patentli "yardım
kartı" projesini  de  seçimlerden önce
yürürlüğe koyacağını açıklamış oldu. 

Düzenbaz AKP’nin Gezi Parkı’na
direnişçilerin komün duvarının hemen
dibine  ilk fırsatta "İftar Çadırı" kur-
maya çalışması da  hiç şaşırtıcı ol-
mayacaktır. AKP dayanışmacı ideo-
lojiye karşı öylesine tahammülsüz
ve kıskançtır. Bütün egemenler ikti-
darlarının devamını sağlayan AKP
benzeri  biat kültürünü kölecilik dö-
neminden beri bilinçli olarak oturt-
maya çalışmaktadır. Halkımız, ma-

karnayla oy satın alacağını  sanan
AKP'lilerin umamayacakları kadar
gururludur. Ve halkımız gün gelecek
o sahte İslamcıların çalarak-çırparak
edindikleri sermayeyle, gösteriş için
kurdukları iftar çadırlarını da er geç
başlarına yıkacaktır. İnsanı insan ya-
pan ilk davranış komün geleneğidir.
Kölecilik dönemi ile birlikte komün
olanağının ortadan kalkması sonucu,
bu gelenek yerine, iktidarın devamını
sağlayan yoksula yardım kurumları
geliştirilmiştir. Şaşırtıcı gelebilir an-
cak, Köleci Mısır Devleti (1) ve
Köleci Roma Devletinde yoksula
yardım kurumları var olmuştur. El-
bette ki bu kurumlardaki temel amaç,
zulme ve yoksulluğa karşı isyan ede-
bilecek potansiyeli yatıştırmaktır.
Yoksul halkların kendi içlerinde kur-
dukları, Ahilik-kardeşlik, esnaflık
dayanışması  benzeri görece daha
bağımsız yardım kurumları ise sanayi
devrimleriyle birlikte ilk iş olarak
yasaklanmıştır. Amaç, yoksulun  sos-
yal ve bağımsız dayanışma gücünü
elinden almak, açlıkla doğan öfkesinin
düzene yönelmesini engellemektir.
Yakın zamana kadar AKP iftar ça-
dırlarıyla, makarna-kömür ile yoksul
halkı satın aldığını sanıyordu.

Gezi Parkı’ndaki dayanışmayı  ri-
yakarca karalamalarına rağmen; 10
yıldır aldıkları oyların, dağıtılan ma-
karnaya dayalı olduğunu, bu şekilde
kitleleri satın aldıklarını düşünen
AKP’dir. Bu nedenledir ki uygula-
mayı edepsizce bıyık altından gülerek,

savunuyorlardı. Ancak yediği darbeler
AKP’ye, küstahlığını frenlemesi ge-
rektiğini düşündürmeye başlamış ol-
malı ki, neredeyse tellal çağırtarak,
yoksul halkı aşağılamak suretiyle
dağıtmakta olduğu yardımları, "Şefkat
Kart" adı altında bankamatik kartı
ile vereceğini duyurdu. Bu insanların
muhtaç halde yaşadığı gerçeğini de-
ğiştirmiyor. Muhtaçlıktan, dilenci-
likten kurtaracağı anlamına da gel-
miyor. İnsanların kırılan onurlarından
doğan öfkeyi bastırmak istiyorlar.
Bu nedenle "Şefkat Kart" düzenbaz-
lığı AKP’nin ayaklanmaya takmak
istediği subaptır.

Halkı sadakalarla, rüşvetlerle de
kandıramayacaksınız. Sadaka, rüşvet
değil, iş ve gelecek istiyoruz. AKP’nin
bu defa yardım kartlarıyla  kitleleri
satın alacağını sanmasının tam  ter-
sine, halkımızın onuru  ve gururundan
aldığımız güçle AKP faşizmini ye-
neceğiz. 

Dipnot (1): Mısır’da Milattan
Önce 2200-1800 yılları arasında kalan
dönemde, devlet yönetimini ellerinde
bulunduran ruhani sınıf, varlıklı din-
darlarca dul ve yetimlerin bakılmasını
sağlamaktaydı. Böylece yoksullara
yapılan kamusal sosyal yardımların
ön uygulamaları (ilk defa) Mısır'da
gerçekleşmiş oluyordu (Bkz: Braek-
mann, Handbuch der Sozialversie-
herung. a.g.k., s. 81. Sosyal Güven-
celer El Kitabı)

AKP’den 2 Milyon Yoksula “Şefkat Kart”...
Sadakalarla Halkın Öfkesini Dindiremezsiniz! 
Halk Artık Yalanlarınıza Kanmıyor!

TAYAD'lı Aileler, 9 Temmuz Salı
günü Şişli Merkez Mahallesi’nde ve
Okmeydanı yolu üzerine 4 adet, “Ek-
mek, Adalet ve Özgürlük İçin, Halk
Anayasası İsti̇yoruz!” ozalitlerini as-
tılar.

10 Temmuz  günü Galatasaray
Lisesi önünde, Halk Cephesi bülte-
ninin dağıtımını yaptılar. Üç TA-
YAD'lının gerçekleştirdiği dağıtımda:

“Halkımız faşizme karşı ayaklandı.
Halkın örgütlülüğü karşısında hiçbir
güç duramaz. Ekmek, özgürlük,
adalet için, halk anayasası istiyoruz!
‘denildi. Toplam 100 bülten halka
ulaştırıldı.

13 Temmuz günü, Mecidiyeköy
Metrobüs Durağı’nın çıkışında Halk
Cephesi Bülteni’nin dağıtımını yap-
tılar.

“Çapulcu Değil, Halkız! Faşizmi Yeneceğiz!”
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Taşerona Karşı
Kefenli Eylem 

Devrimci İşçi Hareketi, taşeron
sistemine karşı “TAŞERONU CE-
HENNEME GÖMECEĞİZ” şiarıyla
başlattığı kampanya kapsamında, 10
Temmuz günü, Taksim Meydanı’nda
kefenli eylem yaptı. Saat 18.00’de bir
araya gelen devrimci işçiler, “Taşe-
ronu Cehenneme Gömeceğiz", "Taşe-
ron Köleliktir İzin Vermeyeceğiz",
"İşçiyiz Haklıyız Kazanacağız” slo-
ganları attılar. 

İşçiler, “Taşeronluk Sistemini Ce-
henneme Gömeceğiz” yazılı pan-
kartı açıp, “Taşeronu Cehenneme
Gömeceğiz”, “Taşeron Köleliktir İzin
Vermeyeceğiz”, “İşçiyiz Haklıyız
Kazanacağız” sloganları attılar. 10 yıl-
da iş cinayetlerinde katledilen 13
bin işçiyi temsilen giydikleri kefen-
lerle çevreden geçenlere, buraya De-
vrimci İşçi Hareketi’nin çağrısıyla to-
plandıklarını söyleyen işçiler, herke-
sin işçilerin, emekçilerin sorunlarıy-
la daha yakından ilgilenmesi gerek-
tiğini, devlet kurumlarında, belediy-
elerde, hastanelerde, okullarda, ter-
sanelerde, özel sektörde milyonlarca
işçinin kölelik şartlarında, asgari
ücretle çalıştırıldığını anlattılar. 

Sizde Hiç Vicdan Yok Mu?
Kazova Tekstil İşçileri 10 Tem-

muz’da patronları Ümit Somuncu’nun
Çalık Holding kurumsal İletişim
Müdürlüğü görevini yapan kızı Gaye
Somuncu’ya beşinci kez gittiler. 

Saat 15.30’da holdingin bulun-
duğu sokağın başında, “Emeğimizi,
Alınterimizi Gasp Eden Patronlarımız
Somuncu Ailesinden Haklarımızı Al-
ana Kadar Açlık Grevindeyiz” yazılı
pankartı açarak yürüyüşe geçen işçi-
ler, “Sadaka Değil Hakkımızı İstiyo-
ruz”, “Hakkımızı Gaye Somuncu’ya
Yedirmeyiz”, “Yaşasın Kazova Di-
renişimiz”, “İşçiyiz Haklıyız Kazan-
acağız” sloganları eşliğinde binanın
önüne geldiler. Burada basın açıkla-
ması yapıp Gaye Somuncu’ya sesle-
nerek;     

“Bizler emeğimizin, alınterimi-
zin karşılığını isteyen işçileriz. Bunun
için aylardır direniyor, mücadele
ediyoruz. 11 gündür de açlık grevin-
deyiz. Ve bizi mağdur eden bu in-
sanlar sizin babanız ve ağabeyiniz.
Yıllarca Müslümanlıktan, dini
bütünlükten bahsettiniz. Şu an Ra-
mazan ayındayız. Soruyoruz... Sizde
hiç vicdan yok mu? Bu nasıl in-
sanlık, adalet ve eşitlikten yanalıktır
ki kılınızı bile kıpırdatmıyorsunuz?
Hani komşunuz açken yatamazdınız?
Kim bilir, belki de diyorsunuz ki, siz-
ler benim komşun değilsiniz. Bakın
işte burası doğru. Bizler babanızın ve
ağabeyinizin yıllarca çalıştırıp, emeği-
ni sömürüp, haklarını gasp ettiği köl-
eleriz. Öyle ya ne haddimize sizinle
görüşmek. Ama şunu çok iyi biliyo-
ruz ki siz ve sizin gibiler çıkarları olm-
adan kimseye toplu iğne bile ver-
mezsiniz. Sahte gözyaşlarıyla, sevgi
gösterileriyle topluma kendinizi böy-
le tanıtıyorsunuz, hepsi bu. Üstelik ya-

lan söyleyerek ''ailemle görüşmüyo-
rum'' diyecek kadar da pişkinsiniz”
dediler. 

Mücadelelerini haklarını alıncaya
kadar sürdüreceklerini vurgulayan
işçiler daha sonra yarım saat oturma
eylemi yaptılar. Şirket yetkilileri ya da
Gaye Somuncu’nun kendisinden her-
hangi bir ses çıkmazken eylem atılan
sloganlarla sonlandırıldı. 

Kazova İşçilerinin Açlık
Grevi Çadırına Gülsuyu ve
1 Mayıs Mahallesi’nden
Zi̇yaret!..

Kazova işçilerinin açlık grevini
sürdürdükleri direniş çadırı, 10.
gününde İstanbul Anadolu yakası
Gülsuyu ve 1 Mayıs Mahalleleri’n-
deki Halk Cepheliler tarafından ziy-
aret edildi.

İşçileri ziyarete gelen Halk Cep-
heliler işçilerle sohbet ettiler. Yaklaşık
2 saat kadar süren ziyarette, Somun-
cu ailesinin işçilere yapmış olduğu
zulüm üzerine konuşuldu. Patron-
larının alçakça, yıllarca sömürerek
kendi üzerlerinden nasıl servetlerine
servet kattığını anlattı işçiler. Pat-
ronları, işçiler örgütlenip birlik olur
da hesap sorarlar diye, yıllarca işçi-
leri ayrı bölümlerde çalıştırıp tanış-
malarını engellemişti. Hatta yemek
saatlerini bile ayrı zamanlarda kul-
landırtmıştı. İşçiler bu zulme örgütsüz
oldukları için katlanmışlar. Şimdi
örgütlü olmanın ne kadar doğru ol-
duğunu anladıklarını ifade eden işçi-

Taşeronluk Sistemini 
Cehenneme Gömeceğiz
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ler örgütsüz olduklarında direne-
meyeceklerini söylediler.

Bizler Halk Cepheli devrim-
cileriz, sizin zulmünüze boyun
eğmeyecek her zaman direnenlerin
yanında olup halk düşmanlarından
hesap soracağız.

Oligarşi, emperyalizm ve tüm
işbirlikçi tekeller karşısında dire-
nenlere her zaman destek verip di-
renişi büyüteceğiz.

Sultangazi Haklar Derneği
Direnen Kazova İşçileriyle
Omuz Omuza

Sultangazi Haklar Derneği çalışan-
ları ve dernek üyeleri Kazova işçile-
rinin direniş çadırlarını 16 Temmuz
günü ziyaret ederek desteklerini be-
lirttiler. Direnişlerinin her zaman
yanında olduklarını belirterek Kazo-
va işçilerinin anlamlı direnişlerini
selamladılar.

Kazova İşçileri Grevde
Olan Darphane İşçilerine
Destek ve Dayanışma
Ziyaretinde Bulundu

8 Temmuz’da grev kararı alan
Basın-İş Sendikasına üye Darphane
işçileri haklarını alana kadar grevle-
rini sürdüreceklerini belirttiler. Ka-
zova işçileri kendi direnişlerini de an-
latarak işçi sınıfının dayanışmasından
ve birlikteliğinden söz ettiler; “Biz bir-
lik olur direnirsek ancak haklarımızı
alacağımıza inanıyoruz. Bu anlamda
direnişiniz direnişimizdir. Darphane
işçisinin yanında olacağız” dediler.

20 yıldır darphanede onarım işçi-
si olarak çalıştığını belirten İbrahim
Kılıç, 6 ayda kapasitenin çok üzerinde
üretim yaptıklarını söyledi. Kılıç,
“Bir işçi her işi yapabilir mantığıyla
işletmecilik yapıyorlar. Bir gün altın
üretiminde, bir gün kâğıtta çalıştırıy-
orlar. Ortalama 1500 lira maaş öde-
mesi yapıyorlar. Maaşlarımızın 2000

lira olmasını istiyoruz” sözleriyle ta-
leplerini belirtti.

Bölge Hastanesi İşçileri
Kazova İşçilerini
Ziyaret Etti

Bölge Hastanesi’nden atılan bir
işçiyle birlikte Bölge Hastanesi
çalışanları 15 Temmuz günü Kazova
işçilerine destek ziyaretinde bulun-
dular. Kazova direnişinin işçilere yol
gösterici olduğunu belirterek kendi-
lerinin de haksızlıklara karşı direnişe
geçeceklerini belirttiler. 

Kazova Trikotaj İşçilerine
Destekler Büyüyor

Çalıştıkları fabrikadaki çadır di-
renişi ve fabrika işgali ile açlık gre-
vini sürdüren direnişçi işçilere destek
ziyaretleri ve destekler büyüyor.

13 Temmuz günü CHP ŞİŞLİ ilçe
yönetiminden bir grup Kazova işçi-
lerinin çadırını ziyarete geldiler.

Ve Kazova işçileri ile birlikte if-
tar sofrasına katıldılar. Direnişlerinin
yanında olduklarını ve destekledi-
klerini belirttiler.

“Emeğimin Karşılığını;
Hakkım Olanı İstiyorum”

2007-2013 tarihleri arasında
İSTANBUL’UN Sarıgazi İlçesi’nde-
ki Bölge Hastanesi’nde yıllarca faz-
la mesai yapıp, emeğimin karşılığını
alamadan çalıştım. Fazla mesai yapıp
gecenin bir vaktinde kendi imkân-
larımla eve gittim. Sürekli mesai ve

çalışma yerim benim rızam olm-
adan değişti.

Yemek saatim sürekli bölündü
ve yemek saatlerim hiç düzenli
olmadı. En ufak bir olumsuzluk-
ta tutanak tutulup savunmam is-
tendi. Savunmalarım kabul edil-
meden reddedildi. Her sorunda;
“beğenmiyorsan çıkıp gidersin,
kimse burada zorla çalışmıyor iyi

bir elemansın ama kapıdan geçen
her 10 kişiden 8’i senin yaptığını ya-
par. Biz sana mecbur değiliz, bunu bi-
lerek çalış” diyerek baskı yaptılar. Yeri
geldi 34 saat mesai yaptırdılar ve bu-
nun karşılığında mesai olarak bir
işçiyi tatmin etmeyecek ücretler ver-
diler. Asgari ücretin altında ücretle
çalıştım.

Gece mesailerinde can güven-
liğim olmadı. Olayların ortasında
kaldım. Sözlü ve fiziki şiddete maruz
kaldım. Onurumla oynandı. Patronlar
hiçbir zaman işçisine sahip çıkmadı-
lar. Kendi baskıları ve ezdikleri yet-
miyormuş gibi bir de hastaneye gelen
hasta yakınlarının saldırılarına tepkisiz
kaldılar. Yapılan baskı, fazla mesai ve
tüm olumsuzluklara ve saldırılara
rağmen çalışmaya devam ettim. 15
Mayıs’ta yer ve çalışma saati değişik-
liğine itiraz ettiğimde “beğenmiyor-
san çıkar gidersin.” ile başlayan psi-
kolojik baskıya daha fazla dayanam-
adım. Önüme konulan kâğıtları zo-
runluluktan ve haklarımı bilmemek-
ten kaynaklı imzaladım ve işten
atıldım. Daha sonra haklarımı ve
tazminatımı istemeye gidince “sen
kendin istifa ettin hiçbir hakkın yok”
dediler.Hiç bir işçi köle değildir, kul-
lanılıp bir kenara atılamaz, yok sayı-
lamaz.

Hakkım ve onurum için direne-
ceğim. Beni zorla istifa ettiren Bölge
Hastanesi Yönetimi’nden hakkım
olan tazminatımı istiyorum.

Esin ULUŞAN
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FAŞİZME KARŞI BİRLEŞELİM, DİRENELİM, KAZANALIM!

Kazova İşçileri
Fabrikalarının Önünde
İftar Yemeği Verdi

Kazova Trikotaj İşçileri 13
Temmuz’da direnişlerini
sürdürdükleri fabrikanın önünde
iftar yemeği verdiler. Direnişçi
işçilerle birlikte Devrimci İşçi Hare-
keti ve CHP Şişli İlçe yönetiminden
gelen temsilciler de iftar yemeğine
katıldılar.

15 gündür açlık grevinde ve fa-
brika işgalinde olan ve 75 gündür di-
renişlerini sürdüren Kazova işçileri
yemeğin ardından konukları ile bir-
likte direniş değerlendirmesi yaptı. Ve
Pazar günü direnişte olan Darphane
işçileri ve THY işçilerinin sürdürdüğü
grevi ziyaret etme kararı aldı.

Savunma Hakkı
Gasp Edilemez

Kamu Emekçileri Cephesi tutsak
memurların telekonferans yöntemiy-
le duruşmalara katılmalarını ve uzun
süren tutukluluklarını 10 Temmuz
günü Taksim Meydanı’nda yaptığı ey-
lemle protesto etti. Eylemi merak
eden halka eylemin amacı anlatıldı;
“Tutsak Kamu Emekçileri Cepheli
memurlar her ay yapılan duruşmala-
ra telekonferans yöntemiyle katılıy-
orlar. Avukat hakları ve savunma
hakları ellerinden alınıyor, bu nedenle
tahliye edilmiyorlar. Bu ara mahke-
melerin hepsinin duruşma salon-
larında yapılmasını ve devrimci me-
murların serbest bırakılmasını talep
ediyoruz” dediler. Kamu Emekçileri
Cepheliler 4 saat süren eylemi 3 gün
daha devam edeceklerini belirttiler.

TMMOB’nin Tasfiyesine
ve Yetkilerinin Gasp
Edilmesine İzin
Vermeyeceğiz

AKP hükümetinin pervasız saldırı-
larının bir örneği de 9 Temmuz günü

yaşandı. Gece yarısı torba yasada
yapılan değişiklikle, TMMOB’nin
yetkileri elinden alındı ve TMMOB
Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bağ-
landı. Böylelikle TMMOB’nin
örgütlülüğü dağıtıldı.  

Bu saldırıya karşı durmak için 10
Temmuz günü Ankara'da TMMOB'-
nin çağrısıyla eylem yapıldı. Saat
18.30' da TMMOB önünden baş-
layan eylemde, Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı önüne yüründü ve ba-
kanlığın önünde basın açıklaması
yapılarak çelenk bırakıldı. Bakanlığın
önüne TOMA ve çevik kuvvet ekip-
leriyle barikat kuran polis çelenk bı-
rakma sırasında eylemcilere saldır-
maya çalıştı. Çelenk bırakıldıktan
sonra sloganlarla Güvenpark'a
yüründü.

Devrimci demokrat kurumların
destek verdiği eyleme Devrimci Mü-
cadelede Mühendis Mimarlar da
kırmızı baretleriyle katıldı. Eylem
sırasında sık sık “Her Yer Taksim Her
Yer Direniş”, “Ethem Yoldaş
Ölümsüzdür”, “AKP Elini TM-
MOB'den Çek”, “Gözaltılar Serbest
Bırakılsın”, “Polis Simit Sat Onurlu
Yaşa”, “Faşizme Karşı Omuz Omu-
za”, “Mühendisiz Mimarız Haklıyız
Kazanacağız”, “Rant İçin Değil Halk
İçin Mühendislik” sloganları atıldı.
Halk ayaklanmasında şehit düşen
devrimcilerin de kortejde resimleri
taşındı.

TMMOB'ye Sahip Çıkmanın Yolu
Faşizme Direnmekten Geçer

TMMOB Genel Merkezi önünden
Ethem Sarısülük'ün polis tarafından
vurulduğu yer olan Kızılay Mey-
danı'na kadar yapılması planlanan

"TMMOB Torbaya Sığmaz"
yürüyüşü 13 Temmuz Cumartesi
günü Ankara'da gerçekleştirildi. 

TMMOB'nin yetki ve sorumlu-
luklarını Çevre ve Şehircilik Ba-
kanlığı'na bağlayan Torba Yasayı
protesto etmek amacıyla düzenlenen
yürüyüş TMMOB'un Selanik Cad-
desi'ndeki Genel Merkezi'nden baş-
layarak, Meşrutiyet Caddesi ve
Atatürk Bulvarı üzerinden Kızılay
Meydanı olarak planlanmıştı. Ancak
Meşrutiyet Caddesi'nin Atatürk Bul-
varı'na bağlanan kısmında konuş-
lanmış polis barikatı yürüyüşün bu
yönde gerçekleşmesine engel oldu.
Buradan polisin yönlendirmesiyle
yürüyüş Konur Sokak ve ardından
metro alt geçidinden devam etti. Bu
sırada TMMOB'a destek olmak ve
örgütlülüklerine sahip çıkmak için
yürüyüşe katılan mühendis mimarlar
arasında, neden polisin yönlendir-
mesine uyulduğu ve bu yönde dire-
nilmediği üzerine tartışmalar yaşandı.

Altgeçitten geçerek Kızılay Mey-
danı'na gelinmesinin ardından TM-
MOB Yönetim Kurulu Genel Başkanı
Mehmet Soğancı bir konuşma yaptı. 

Sık sık "Bu daha başlangıç mü-
cadeleye devam", "Polis simit sat; On-
urlu yaşa", "Ethem'in katili AKP'nin
Polisi", "Mühendisiz, Mimarız
Haklıyız Kazanacağız", "TMMOB
Halkındır Halkın Kalacak", "Örgüt
Arama TMMOB Burada", "Katil Po-
lis/Devlet Hesap Verecek" sloganları
atılan ve Devrimci Mücadelede Mü-
hendis ve Mimarların'da kızıl baret-
leriyle katıldığı yürüyüşe yaklaşık 3
bin kişi katıldı. 



Türkiye işçi sınıfı, AKP’nin 10
yıllık iktidarı süresince çok ağır baskı
koşulları altında yaşamaya mahkum edildi... 2003 yılın-
da IMF ve Dünya Bankası’nın talimatları doğrultusunda
yürürlüğe sokulan ve "kölelik yasası" olarak anılan 4857
sayılı İş Kanunu ile insanca çalışma hakları gaspedildi...

IMF nin ve GATS Anlaşmalarının dayatmalarıyla gün-
deme getirilen, özelleştirme politikalarının zorunlu bir so-
nucu olan taşeronlaştırma uygulamaları, işçi sınıfını kö-
lece bir yaşam ve çalışma koşullarıyla yüz yüze bıraktı...

Özelleştirme ve taşeronlaştırma uygulamaları; kayıt-
dışı işçilik; 12-14 saatlik mesai dayatmaları; devlet des-
tekli sınırsız işveren keyfiyetiyle birleştirilince, yaşama
ve çalışma koşulları işçiler için bir cehenneme çevrildi...

AKP nin 10 yıllık iktidarı boyunca 11 binin üzerinde
işçi, "iş kazaları" adı altında iş cinayetleriyle katledildi.

Milyonlarca işçi, kriz bahanesiyle işsiz bırakıldı, aç-
lığa mahkum edildi...

Her şeye rağmen çalışabilenlerin ekonomik-sosyal hak-
ları gaspedildi. Sendikalı olanlar bile toplu sözleşme ya-
pamaz duruma getirildiler...

Baskılara karşı her türlü saldırıyı göze alarak örgüt-
lenmek, hakları savunmak ve sendikalaşmak isteyenler de,
kendilerini köle sahibi gibi gören işverenler tarafından per-
vasızca işten atıldılar; atılıyorlar...

Bu şekilde işten atılan, açlığa mahkum edilen, yasal
hakları gaspedilen işçilerin önemlice bir kısmı, bu duru-
mu "kader" olarak görüp sessiz kalırken, "hak verilmez
alınır" diyen bir grup işçi de, tüm bu olumsuz koşullara
rağmen direnişe geçiyorlar....

Özellikle 2010 yılında Paşabahçe Devlet Hastanesi’nde
sendikalı olmak için mücadele ettikten sonra işten atılan ve
dört ay boyunca çadırda direnerek haklarını kazanan taşe-
ron işçisi Türkan Albayrak’ın cüretli direnişi ve zaferi son-
rasında, işçilerde direnme eğilimi gelişmeye başladı. Tür-
kan Albayrak’ın direnişi işçiler için örnek oluşturdu. 

2012 yılı içinde BEDAŞ, Hey Tekstil, İMO çalışa-
nı Cansel Malatyalı, Kiğılı, Darkmen, Roseteks işçi-
lerinin direnişi ön plana çıktı...

Bu direnişler başlangıçta tek tek devam ediyordu.
DİH’in çabasıyla direnen işçiler, direnişleri birleştirme ka-
rarı aldılar ve birleşik bir işçi direnişi oluşturdular...
İşçilerin, emekçilerin birliğini sağlama hedefiyle ha-

reket eden DİH’in bu çabası olumlu sonuçlarını vermek-
te gecikmedi...

Gerek birlikte direnişin yarattığı güç birikimi, coşku
ve motivasyon gerekse de fiili-meşru mücadele anlayışıyla
sürdürülen direnme kararlılığı zaferlerin kazanılmasını sağ-
ladı.

Önce, Ankara’da müteahhitleşmiş, sol değerlerini yi-

tirmiş İMO yöneticilerinin, emperyalizm ve işbirlikçile-
rinin sömürü ve angarya gerekçesi olan "performans dü-
şüklüğü" bahanesiyle işten çıkardığı Cansel Malatyalı
açlık grevine dönüştürdüğü direnişin 278. gününde
İMO yönetimine diz çöktürerek zaferini kazandı...

Hemen ardından, aynı zamanda lüks restorantlar zin-
ciri olan Köşebaşı Restaurant patronlarının sahibi oldu-
ğu Roseteks Tekstil işçileri de kararlı direnişlerini zaferle
sonuçlandırdılar..

DİH öncülüğünde direnişlerini birleştiren ve birleşik
güçleriyle zafer kazanan işçiler, milyonlarca örgütsüz, hak-
ları gaspedilen işçiye örnek oldular, umut taşıdılar..

Onca yılın suskunluğunun, çaresizliğinin, sessiz boyun
eğişlerin,  "kader" düşüncesinin yarattığı pasifliğin yeri-
ne, yeniden direnerek haklarını kazanma süreci bu dire-
niş ve zaferlerle açılıyordu.

Cansel Malatyalı ve Roseteks işçilerinin direnişi ve za-
feri, aynı Türkan Albayrak’ın zaferinde olduğu gibi işçi
sınıfına umut ışığı oluyordu...
İşçi sınıfı açısından umut yaratan bu gelişmeler siyasal

yaşamları boyunca "işçilik" yapan, siyasal ömürlerini işçi
sınıfına "önderlik" etmek iddiasıyla geçirip yine siyasal
ömürleri boyunca elle tutulur bir işçi direnişi zaferi elde ede-
meyen kimi reformist, "işçici" gruplar için, bu direnişler ve
zaferler HİÇBİR ŞEY İFADE ETMİYORDU...

Bu kesimlerin gazeteleri, dergileri, radyoları-
TV’leri bu direniş ve zaferleri görmemektedir. Bu re-
formistler işçi sınıfına ve emekçi halka umut taşıyacak olan
bu direniş ve zaferleri göstermemekte büyük bir çaba için-
de oldular. 

On yıllarca işçi sınıfı hareketiyle sosyalist hareketi bir-
leştirme adına, Türkiye halklarının bağımsızlık, demok-
rasi ve sosyalizm mücadelesinin gereklerinden uzak du-
ran, tek sermayeleri "işçicilik" olan bu grupların, işçile-
rin onca bedeli göze alarak, yaşamlarını ortaya koyarak
zafere ulaştırdıkları direnişlerini yok saymalarını, işçi sı-
nıfı ideolojisiyle, işçi sınıfı ahlakıyla ifade edebilmek müm-
kün değildir...

Bu tavır, direnişleri yok sayan, yenilgilerini gizlemeye
çalışan burjuvazinin tavrıyla ortaklaşan bir yaklaşımdır..

Birgün gazetesi ve ÖDP-DY’liler, Cansel Malatya-
lı’nın direnişini görmediler-göstermediler. Zaferini ise mü-
teahhit sofralarında tıksırıncaya kadar yedikleri yemek-
lerin midelerine oturması gibi hazmedememişler ki, tek
bir laf etmeden, sadece İMO yönetiminin geri adım attı-
ğını açıkladığı bildiriyi yayınlamakla yetinmişlerdir...

Evrensel gazetesi ve Hayat TV çevresi ise;Hey Teks-
til direnişini ve birleşen direnişleri, kendi ayıbını göste-

Kazova İşçilerinin Direnişi 75. Gününde 
Şimdi de İşçi Direnişleri mi Gündeminiz Değil?

Neden Haber
Yapmıyorsunuz?

Devrimci İşçi
Hareketi
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receği kaygısıyla görmezden gelmiştir...
Çünkü bu anlayış Hey Tekstil direnişini sarı sendika-

cı taktikleriyle satmıştır.. DİH’in çabalarıyla direnişin tek-
rar örgütlenmesi kendi reformist, çarpık, benmerkezci po-
litikalarının açığa çıkmasını sağlamıştır. 

Yıllarca işçi sınıfı iktidarı için mücadele ettiğini söy-
leyen; emekçilerin umutlarını, özlemlerini, emeklerinin ta-
cirliğini yapan bu kesimler neden susarlar?..

Devrimciler F tipi hapishanelerde tecrit işkencesine kar-
şı direnişteyken, en basit destek dayanışma taleplerini "işçi
sınıfının ve bizim gündemimiz farklı" diye geri çevirenler
bunlardır... "Cepte keklik mi sandınız" diyenler bun-
lardır...

Hepsi yüksek "işçici" politikalarınız içindi...İşçileri ve
halkı yıllarca böyle aldattınız..
İşte işçiler direndi ve kazandı. Tüm işçi sınıfına örnek

olacak, umut taşıyacak bir direnişe ve zaferlere imza at-
tılar..

Niye görmezsiniz? Niye yazmazsınız? Yoksa onlar işçi
değil mi? Cansel Malatyalı ve Roseteks işçileri, marjinal
"gürültücü" bir grubun üyeleri mi?

Bir başkası da varsa yoksa herşeyin başına "Kürt so-
runu" nu koyduğu için, bu haberleri direnişlerini birleş-
tiren işçilerin Taksim eylemiyle ilgili olarak yaptığı kü-
çük bir haberin satır arasında veriyor....

"Direniş işçilerin yaptığı açıklamada Cansel Malat-
yalı’nın kazandığı" "Roseteks işçilerinin de kazandığı açık-
landı" sözleriyle mecburen duyuruyor zafer haberini...
İflah olmaz "işçici"lerin hazımsızlığı anlaşılıyor elbette..
Peki İMC TV neden böyle yapıyor..
Bugüne kadar DİH’in önderlik ettiği direnişlerde, iş-

çiler TÜSİAD’a, TOBB’a, soysuz patronlara ve kişiliği-
ni kimliğini yitirmiş "solcu" müteahhitlere karşı direndi-
ler, zaferler kazandılar. Siz niye bu zaferlerin haberini yap-
mazsınız?

Siz niye kayıt dışı ve kölece koşullarda çalıştırılan mil-
yonlarca işçiye umut taşıyacak bu direniş ve zaferleri gör-
mezden gelirsiniz?

Yoksa sizin de gündeminiz farklı mı? İşçiler artık si-
zin gündeminiz değil mi?

Bir haberin gündeminizde ön sıralarda olması için oda-
ğında "Kürt sorunu"nun mu olması gerekiyor?

Yoksa Cephe tarzının oluşturduğu direniş ve mücadele
anlayışı, devrimci olanla uzlaşmacı-icazetçi olanı saflaş-
tırdığı; uzlaşmacı olanı teşhir ettiği için mi direniş ve za-
fer haberlerini sansürlüyorsunuz...

Sorunun cevabı açıktır.
Direnenin ve vazgeçmeyenin mutlaka kazandığı, di-

renmeyenin de çürüdüğü gerçeğini gösterdiği için işçi di-
renişlerinin zafer haberleri yapmazlar...

Görünen o ki uzlaşmayı savunanlar, reformist kesim-
ler için her direniş örneği, kendi bulundukları yere birer
ayna tutuyor. 

Direnenle çürüyen arasındaki fark ortaya çıkıyor. 
EMEP  çizgisi, içinde kendisinin olmadığı direnişle-

ri biraz da kendisine karşı yapılmış addederek gazetele-
rinin gündemlerini farklılaştırıverirler...

Hele hele, insiyatifi elinde bulundurduğu direnişi sa-
tıp, işçileri orta yerde bırakmış olduğu Hey Tekstil dire-
nişinin, DİH önderliğinde yeniden ayağa kalktığının iş-
çilerin kararlılıkla direnmeye devam ettiğinin haberini yap-
mayı, kendisine hakaret sayarlar..

Bu yüzden direnişlerini birleştiren işçilerin heyecanı-
na ortak olmaz, zafer kazananların sevincini yaşayamaz-
lar... İşçiler zaferlerini biraz da bu "işçici" uzlaşmacı re-
formistlerin sansürüne, yok saymalarına rağmen kazan-
maktadırlar...

Onlar, aynı işçilerin karşısındaki işverenler gibi dire-
nişin yenileceği kırılacağı özlemiyle, kendilerinin her za-
man yaptığı gibi "hukuk mücadelesi vereceğiz" açık-
lamasının yapılacağını beklemektedirler..

Daha çok beklerler...
İşçiler "hukuk mücadelesi vereceğiz" yalanlarını el-

lelerinin tersiyle itiyorlar; meşru mücadeleye inanıyorlar...
Zaferin sadece kararlılıkla ve söke söke alınacağını gö-
rüyorlar. 
İşçi sınıfının kararlılıkla yürüttüğü direnişlerden coş-

ku duymayan,  bu zaferleri, en geniş kitleye, aynı sorun-
ları her an yaşamakta olan milyonlarca işçiye umut taşı-
mak için aktarmayan bir solculuk, devrimcilik olabilir mi?..

Bu nasıl işçi sınıfı particiliğidir...
Bu nasıl halktan yana gazeteciliktir...
Şimdi de DİH önderliğinde süren Kazova Tirikotaj iş-

çilerin direnişi var. İşçiler fabrikayı işgal ettiler. 27 Ni-
san’dan beri fabrika önünde çadır kurdular, direniyorlar.
Fabrika işgali ve açlık grevi ikinci haftasını bitirdi. İşçi-
ler sürekli eylem yapıyorlar. Bizim “işçiciler”imiz gör-
memekte, yazmamakta direniyorlar. Burjuva basının bile
yapmadığı sansürü yapmayı başardılar. EMEP’in, Evrensel
ve Hayat TV’nin en iyi yaptığı direniş DİH’in direniş ha-
berlerini yapmamak için gösterdikleri direniştir. Bunun dı-
şında direnişin “D”sine düşmandırlar... 

TEKEL işçilerinin destansı direnişini satan sarı sen-
dikacıya gazetesinin sayfalarını çarşaf çarşaf açan, tatil
kampındaki gençler için bu direniş kırıcıya konferans ver-
dirten bir anlayış, işçi sınıfını kurtuluşa taşıyabilir mi?..

Biri "özgürlük" ve "dayanışma" kavramlarının, diğe-
ri de "emek" kavramlarının içini boşaltmakla günlerini ge-
çiriyor, direnişlerden uzaklaştıkça daha fazla çürüyorlar....

Hep söyledik, bir kez daha söylüyoruz: Direnmeyen
çürür...

Direnişten kaçanlar, burjuvazinin icazetine sığınanlar,
burjuvazinin kokuşmuş, pespaye düzeninin payandası olur-
lar... Yol yakınken dönün...

Yüzünüzü direnişlere çevirin... İşçilerin direnişlerin-
den ve zaferlerinden öğrenin... Dersler çıkarın..

Halktan ve işçilerden tecrit olmamak için direnenle-
rin yanında olun. Siz de direnişlerin ve zaferlerin coşku-
sunu yaşayın..

Kazanan siz olursunuz.
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Eğitim en basit anlamıyla çocuk-
ların, gençlerin toplum içinde yerlerini
almaları için geçerli bilgi, beceri ve
anlayışları elde etmelerine ve kişilik-
lerini geliştirmelerine yardım etme sü-
recidir. Daha genel söylersek; bilgi
edinme, öğrenme ve bireyin bedenen,
zihnen yetiştirilmesi aşamalarıdır. Eği-
tim de istenen hedeflere, amaçlara ula-
şılabilmesi için en önemli unsurlardan
biri, insanların kendi anadillerinde eği-
tim görmeleridir. Zira eğitim sürecinde
kazandırılmak istenenler dil aracılığıyla
ulaşılır. Eğer bu dil çocuğun yapısına
uygun ise eğitimde bir anlam bulabilir.
Öğrenme ve öğretme ancak net, anlaşılır
bir dil ile gerçekleşebilir. Kuşkusuz
bu da insanın anadilidir.

Dil, sadece bir iletişim aracı değildir.
Aynı zamanda neyi, nasıl düşüneceği-
mizi belirleyen bir unsurdur. Bu anla-
mıyla dil bir kimliktir, düşünce ve
dünyayı görme biçimidir. Bu nedenle
anadilini öğrenme, toplumsal yaşamın
her alanında kullanabilme ve en önem-
lisi de anadilinde eğitim görebilme,
tartışmasız temel bir insan hakkıdır.

Eğitim sistemimizin temel sorunla-
rından biridir, anadilde eğitim sorunu.
Ülkemizde yaşayan farklı milliyetlerde
halklar anadilinde eğitim hakkından
mahrum bırakılmışlardır. Dilleri yasak-
lanmış, baskı altına alınmışlardır. Hakim
ideoloji resmi dil politikalarını, resmi
dil dışındaki anadillerin eğitimde kul-
lanımını yasaklayarak ve kendi dilini
dayatarak aynı zamanda kendi düşün-
cesini de dayatmaktadır. Bunu yaparken
de eğitim biliminin en temel ilkesini
görmezden gelerek anadili Türkçe ol-
mayan çocukların eğitim hakkını gasp
etmektedir. Böylece eğitim farklı halklar,
mezhepler, inançlar, dinler üzerinde sis-
tematik bir baskı aygıtına dönüştürülm-
üştür. Çünkü egemenlik altına alınan
halkların ulusal değerlerini yok etmenin

ve asimilasyonun en önemli araçlarından
biri anadilin yasaklanmasıdır.

Son dönemlerde AKP'nin "Kürt
Açılımı" ile birlikte anadilde eğitime
yönelik attığı adımlar tamamen göz
boyamadan ibarettir. Okullara seçmeli
olarak Kürtçe, Lazca, Çerkezce gibi
dersler konulması ve bu dillerin "ya-
şayan diller ve lehçeler" adı altında
halkları yok sayarak okutulması, ana-
dilinde eğitim talebini karşılamaktan
son derece uzaktır. Haftada iki saatlik
seçmeli dersi anadil sorununa çözüm
gibi sunmak, halkı aldatmaktan başka
bir şey değildir.

Anadil sorununda atılması gereken
adımların başlıcaları; çocuk merkezli
bir eğitim için anadili temelinde çok
dilli eğitimin düzenlemesi, dillere ve
taşıdıkları kültürlere sahip çıkılması,
bunun gerektirdiği kaynakların ve ola-
nakların yaratılması ve tüm dil ve kül-
türlerin, eğitimde ve diğer toplumsal
alanlarda eşit değerde yer bulmasıdır.
AKP'nin böyle bir amacının olmadığı
da çok açıktır.

Demokratik, bilimsel ve anadilinde
eğitim mücadelesi veren Eğitim-Sen,
bugüne kadar anadil talebine yönelik
çeşitli mücadele biçimleri geliştirmiştir.
Son dönemde de etkin olarak anadilinde
eğitim talebi öne çıkarılmıştır. En son
15 Mayıs Kürt Dil Bayram'ı nedeniyle
Eğitim-Sen şubelerinde çeşitli etkin-
likler yapılmış ve ilkokulda üniversiteye
kadar anadilde eğitim hakkı savunul-
muştur. Özellikle Kürt illerinde 15
Mayıs Kürt Dil Bayramı gününde ders-
lerin iki saat Kürtçe işlemesi eylemi
de bunlardan biridir.

Anadilde eğitim talebini yükseltmek
önemlidir. Her ne kadar geçmişte, ka-
patılma tehlikesine karşı tüzüğünde
"anadilde eğitimi savunur" maddesini
çıkaran Eğitim-Sen üyelerine bunun
özeleştirisini vermemiş olsa da, bugün

anadil hakkına yönelik mücadelesi
önemlidir. Ancak unutulmaması gereken
halkların kültürlerini, dillerini yok say-
mak her şeyden önce sömürgeci, ırkçı
ve tektipleştirici bir devlet anlayışıdır.
Ve bu anlayışın anadilinde eğitimi yok
sayan eğitim sistemi de bilimsel ve de-
mokratik bir eğitim gerçeğinden uzaktır.
Bu anlamıyla anadilde eğitim talebi tek
başına yeterli değildir.

Ülkemizde varolan eğitim sistemi,
burjuvazinin eğitim sistemidir. İlk-
okuldan üniversiteye kadar bilimsel-
likten uzak, gerici, şoven, niteliksiz
ve ezbercidir. Ayrıca da paralıdır. Böyle
bir eğitimin anadilde olması çok da
anlamlı değildir. Doğru olan anadilde
eğitim talebinin parasız, bilimsel, ni-
telikli eğitim talebiyle birlikte yüksel-
tilmesidir. Anadilde eğitim mücade-
lesi, demokratik eğitim mücadelesinin
içinde olmalıdır. Tek başına kısmi
çözümler-seçmeli ders, iki saatlik Kürt-
çe dersi-sorunun gerçek çözümü için
yeterli değildir. Asıl olan eğitimin her
kademesinde gerici-faşist anlayışı yık-
mak, halkın çıkarlarını esas olan bir
eğitim sistemi oluşturmaktır. Ama unu-
tulmaması gereken eğitim sisteminde
köklü bir değişiklik yapabilmek için,
demokratik bir eğitim sistemi oluştur-
mak için halkın iktidarı gerekir... 

Bu anlamıyla AKP'nin "çözüm sü-
reci"yle vermeye başladığı kimi haklar
aldatmacadan başka bir şey değil ve
gerçek çözümün içini boşaltmaya yö-
neliktir. AKP'nin politikalarına alet
olmadan parasız, bilimsel, demo-
kratik ve anadilinde eğitim talebini,
demokrasi mücadelesiyle birlikte
yükseltmek kamu emekçilerinin te-
mel görevlerindendir. Bu sorumlulukla
Kamu Emekçileri Cepheli memurlar,
sendikalarında doğru politikaların ve
doğru eylemlerin hayata geçirileme-
sinde yol gösterici olmalıdır.

AAnadil’de Eğitim
Tutsak Kamu Emekçileri Cepheli Memurlara Özgürlük

Kamu Emekçileri Cephesi
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2011 yılında yürürlüğe konan
“Profesyonel ordu” projesinin ilk
adımı, faşist AKP ve TSK için, büyük
bir hüsranla sonuçlandı. 2013 yılı
“Sözleşmeli er” sistemi için ayrılan
24 bin kişilik kadroya rağmen sadece
579 er istihdam edildi. 2014 yılı
içinde 33 bin kişilik bir kadro ayır-
mayı düşünüyorlardı, ama bunun
gerçekleşmeyeceği bugünden gö-
rüldü.

Ülkemizde resmi rakamlara göre
işsizlik oranı %11 civarlarında ol-
masına rağmen, 2 bin lira maaşa, 8
yılın sonunda 49 bin liralık tazminat
ile emekli olma hakkına, halkımız
aç ve yoksul bırakılmış olmasına
rağmen, bugüne kadar ancak 1786
kişi sözleşmeli er olmuş. 24 bin

kişilik kadro doldurulamamış. (Taraf,
29 Temmuz 2013)

Bu da şu gerçeği gösteriyor; Kür-
distan’da kendi halkına karşı kullanılan
bir ordu, emperyalizmin hizmetindeki
bir ordu, artık eskisi gibi halk tarafından
sahiplenilmiyor. Milliyetçi şovenist
söylemlerde olduğu gibi “her Türk
asker doğmuyor”. Faşist devlet halk-

taki vatan sevgisini her zaman kul-
lanmıştır. Bir taraftan vatanı satarken
“vatan borcu” diye halkı kandırmış
ve halk askerliğin her türlü uygula-
malarına katlanmıştır. Ama artık halk,
askerliğin-ordunun işbirlikçi bir ordu
olduğunu, AKP’nin ve Amerika’nın
hizmetinde halka karşı kullanıldığını
daha iyi görüyor ve biliyor.

“Taksim Direnişi”nde de görül-
düğü gibi, işkenceci katil polislerin
yetmediği yerde, halka karşı ordu
devreye girip, düşmana saldırır gibi
saldırmıştır. Bu ordu halkın değil,
faşizmin ordusudur. Bunun için
kendi öz örgütlülüklerimizde ör-
gütlenip, faşizme karşı mücadele
edelim, savaşalım. Halkın iktidarı
için, halkın savaşçıları olalım.

“HER TÜRK ASKER DOĞMUYOR” 

İstanbul
1 Mayıs Mahallesi’nde Taksim Gezi Parkı direnişiyle

birlikte Halk Cephesi’nin “Ekmek Özgürlük ve Adalet
için Halk Anayasası İstiyoruz” kampanyasına dönüşen
direniş çadırına halkın ziyaretleri devam ediyor.

Çadırın uzun süredir açık kalması ülkemizin her ye-
rinde Gezi Parkı direnişiyle büyüyen halkın öfkesi kar-
şısında aciz düşen faşist polis ve AKP hükümetinin
yaptığı yasakçı terör saldırılarına bir kez daha karşı
durduğumuzun bir ifadesidir.

Nurtepe-Çayan'da Halk Cephesi 12 Temmuz günü
bildiri dağıtımı yaptı. Halk Cephesi önlüğünü giyerek
Sokullu Caddesi’nde bildiri dağıtıldı.

AKP'nin Anayasa tartışmalarının olduğu bir dönemde
Halk Cepheliler kendi anayasamızı kendimiz yapmamız
gerektiği konusunda halka bilgi verdi.

İkitelli Halk Cephesi Atatürk Mahallesi ve Parseller
Caddesi’nde “Ekmek, Adalet ve Özgürlük İçin Halk
Anayasası İstiyoruz” kampanyası çerçevesinde 16 Tem-
muz günü bildiri dağıtımı yaptı. 600 bildiri halka ulaş-
tırıldı.

17 Temmuz günü ise Parseller Caddesi’nde masa
açıldı ve Halk Anayasası Taslakları ve Halk Cephesi
Bültenleri dağıtıldı. Çalışmada 40 Halk Anayasası
Taslağı ve 150 Halk Cephesi Bülteni halka ulaştırıldı.

Dev-Genç’lilerin Ömürtepe’deki “Ekmek, Adalet
ve Özgürlük İçin Halk Anayasası İstiyoruz” kampanyası
çalışmaları sürüyor. Kampanyanın 10. gününde Dev-
Genç’liler çadıra gelen insanlarla kampanya üzerine ve

ülkemizin gündemindeki olaylar üzerine konuştular.
Halktan birçok insanın düzene tepkilerini ve dertlerini
anlatmak için Dev-Genç’lilerin kurduğu çadırlara yakın
banklara oturduğu görüldü.

Dev-Genç’lilerin gün boyu yaşadığı birçok sahiplenme
örneği, halkın devrimcilere güvenini ve inancını göste-
riyordu...

Sarıgazi Demokrasi Caddesinde 12 Temmuz günü
direniş çadırına gelen sivil polisler çadırın izinsiz
olduğunu ya çadırın kaldırılmasını ya da kendilerinin
kaldıracağı tehditlerini savurdular. Bu tehditlere boyun
eğmeyen Sarıgazi halkı 13 Temmuz günü yürüyüş dü-
zenledi.

Direniş çadırının önünde başlayan yürüyüş Demokrasi
Caddesi boyunca devam etti ve tekrar direniş çadırının
önüne gelinerek yürüyüş sonlandırdı. Burada film gös-
terimi yapıldı. 250 kişinin katıldığı yürüyüşte sık sık,
"Her Yer Taksim Her Yer Direniş", "Katil Devlet Hesap
Verecek" sloganları atıldı.

Ankara
Ekmek, Adalet ve Özgürlük İçin Halk Anayasası İs-

tiyoruz”,  Kampanya 13 Temmuz günü yapılan eylemle
Ankara'da da başladı. Yüksel Caddesi’nde yapılan eylem,
“Ekmek, Adalet ve Özgürlük İçin Halk Anayasası İsti-
yoruz” yazan Halk Cephesi imzalı pankart arkasında
toplanan Cepheliler “AKP Faşizmini Ezeceğiz!”, “Kah-
rolsun Faşizm Yaşasın Mücadelemiz!”, “Halkız Haklıyız
Kazanacağız!” sloganları attılar. Eyleme 50 kişi katıldı. 

EKMEK ÖZGÜRLÜK ADALET HALK
ANAYASASINI İSTİYORUZ



Grup Yorum Geleneksel Harbiye
Açık Hava Konserini bu sene 6 Tem-
muz günü gerçekleştirdi.

Konserde Yorum üyeleri, şu ana
kadar çıkmış albümlerinde söylenen
marş ve şarkıların yanı sıra çıkacak
olan albümlerinden de şarkılar ses-
lendirdiler.

Taksim direnişinde şehit düşen
Mehmet Ayvalıtaş, Ethem Sarısülük
ve Abdullah Cömert’in resimleri
önünde “Gün Ola” şarkısının söy-
lendiği konsere direnişteki Kazova
Tekstil işçileri önlükleri ve slogan-
larıyla katıldılar. Ayrıca, Lice’de ya-
pılan saldırı sonucunda katledilen
Medeni Yıldırım ve yaralananlar için
“Yangınlar İçinde Vatanım” şarkısı
söylendi.

“Barikatın Ardı Vatandır” sloga-
nıyla yapılan konserde, Taksim Di-
renişini gösteren bir sinevizyon gös-

terimi yapıldı. 
Yapılan eylemlerde polis tarafın-

dan gaz bombasıyla başından vurulan
ve hala komada olan 14 yaşındaki
Berkin Elvan için umudun çocukları
“Büyü” şarkısını söylediler. Arka-
daşları Berkin’e konserden “Senin-
leyiz” mesajını gönderdiler.

Kanser hastalığına yakalandığı F
Tipi hücrelerinden, verilen mücadele
ile alınan Mete Diş de konsere katı-
larak bir konuşma yaptı. Hapishanede
binlerce hasta tutsağın olduğunu söy-
leyen Diş, halkını, vatanını sevdiği
için hapiste olan Kemal Avcı’nın
mide kanserine yakalandığı belirterek,
“Beni zulmün elinden nasıl aldıysanız,
Kemal Avcı’yı da direnerek zulmün
elinden alacağız” dedi.

Kazova işçileri de sahneden bir
konuşma yaptılar. Patronları Ümit
ve Mustafa Somuncu’nun haklarını

nasıl gasp ettiğini anlatan işçiler,
buna karşı başlattıkları direnişi açlık
grevine çevirdiklerini ifade ettiler.
Kazova işçilerinin konuşmasının ar-
dından, kitle tarafından “Kazova
İşçisi Yalnız Değildir” ve “Direne
Direne Kazanacağız” sloganları atıl-
dı.

Konserin yapıldığı saatlerde, Tak-
sim’de yine polisin saldırısının haberi
gelmesi üzerine “Her Yer Taksim
Her Yer Direniş” sloganları atıldı.

Suriye halkının emperyalistler ve
işbirlikçilerinin saldırılarına karşı di-
renişi de selamlanan konserde, Arapça
bir şarkının ardından “Amerika De-
fol” marşı söylendi.

2500 kişinin katıldığı konser, Dayı
için bestelenen “Gerisi Hayat” ve
konserin sloganının da içinde geçtiği
“Zafer Yakında” marşlarıyla sona
erdi.

Grup Yorum Harbiye Konseri Yapıldı!

Barikatın Ardı Vatandır!

İstanbul Çayan mahallesinde 14 Temmuz günü Hüseyin Aksoy'u anmak
için yürüyüş yapıldı.

Dilan Kafe önünde toplanan halk Hüseyin Aksoy Parkı’na kadar
yürüdü. Yürüyüş boyunca “Faşizme Karşı Omuz Omuza”, “Halkız Haklıyız
Kazanacağız”, “Bedel Ödedik Bedel Ödeteceğiz”, sloganları atıldı. 

Anmaya Hüseyin Aksoy’un annesi ve abisi katıldı. Parkta son günlerde
yaşanan Kürt milliyetçilerinin saldırısı üzerine konuşmalar yapıldı. 

Ankara Hüseyingazi Kültür Araştırma Derneği'nde
13 Temmuz günü “Bir Böceğin Yaşamı” filminin gösterimi
yapıldı. Mahallede çocuklar tarafından ilgiyle karşılanan
film gösterimine 31 kişi katıldı. Film gösterimlerinin
her hafta yapılacağının duyurusu ile  gösterim sona erdi.

AKP'nin Eli Kanlı
Katilleri Halkı Saldırarak
Sindirebileceğin Sanıyor!

Ali İsmail Korkmazın ölümünün ar-
dından 10 Temmuz günü memleketi Ha-
tay’da anma yapıldı. Hatay’ın birçok ye-
rinden gelen halk Armutlu Mahallesi’nde
cenazesini ve direnişi sahiplenmek için
tekrar sokaklara çıktı. Anmaya saldıran
polis, gaz bombalarıyla 2’si ağır 15 kişiyi
yaraladı.

Halk Cepheli Neşe Aldıçoğlu’nun ka-
fasına gaz bombası gelmesi sonucu hafif
yaralandı.

Parklarımız, Mahallelerimiz Şehitlerimizin İsimleriyle Anılacak

Hüseyingazi Kültür Araştırma Derneği'nde Film Gösterimi
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AKP iktidarı bir yandan
MİT’i yeniden güçlendirip ye-

nilerken bir yandan da MİT’in işlediği
her suçu aklamaya devam ediyor. Bi-
lindiği gibi Tayyip Erdoğan Hakan Fi-
dan hakkında yapılan soruşturma son-
rasında MİT Başbakanını koruması al-
tına alındı. Hakan Fidan’ı kurtarmak için
2937 Sayılı MİT Yasası “MİT men-
suplarının görevlerini yerine getirirken
görevin niteliğinden doğan veya görevi
ifası sırasında işledikleri iddia olunan
suçlardan dolayı haklarında soruştur-
ma yapılması Başbakanın iznine bağ-
lıdır” hükmü eklendi. Böylece MİT
mensupları ne yaparsa yapsın Başbakan
istemedikçe yargılanamayacaklar. Bu ya-
sal düzenlemeden sonra şimdi de MİT
yasasını baştan sona değiştirip her tür-
lü yasadışı suçun, keyfiliğin, sahtekar-
lığın, infaz, işkencenin önünü açacak dü-
zenleme yapılıyor. Daha bu düzenleme
yapılmadan soruşturmayı yürüten sav-
cı Sacettin Sarıkaya MİT hakkında ne de-
mişti hatırlayalım “...Biz de MİT'in ne
yaptığını biliyoruz... Biz de Hakan Fi-
dan'ın Başbakan tarafından en güveni-
len kişilerden biri olduğunun farkında-
yız... Kendi kendinize sormuyor musu-
nuz; bunlar neden rahatlarını bozu-
yorlar, neden Başbakan'ın en güvendi-
ği bir insanı gündeme getiriyorlar, de-
miyor musunuz?... Biz bu kadar saf in-
sanlar mıyız? Demek ki, elimizde öyle de-
liller var ki, bunları gözardı edemiyoruz.
En çok suç işleyenler arasında karşımıza
çıkıyorlar... Sınır boyunda cirit atıyor-
lar... Denetimsiz olduklarından da, bi-
zim için suç anlamına gelen olaylara ka-
tılıyorlar... Suç işleyeni yakalayan polis,
bunları yakaladığında serbest mi bıra-
kacak? Bunların suç işledikleri bize in-
tikal ettiğinde gözümüzü mü yumaca-
ğız?" demişti.

Sacettin Sarıkaya yeni mi öğrenmişti
bu bilgileri? Ya da polis MİT’in suçla-
rını yeni mi farketti. Elbette değil. Ken-
di aralarındaki it dalaşı nedeniyle kirli
çamaşırlarını ortalığa seriyorlar. Tabi
söylenenler buz dağının görünen yü-
züdür.  MİT halka karşı kurulmuş bir suç
örgütüdür.  MİT’in bir suç örgütü olduğu
birçok resmi rapora yansımıştır. Örne-
ğin Kontgerilla Şefi Hanefi Avcı, Su-
surluk soruşturmaları  sırasında, "Dev-

let içinde terörle mücadele için kanun
dışı bir örgüt kurulmuştur, örgütün
MiT'teki kolu Mehmet  Eymür'dür" de-
miştir. 

1988'teki MİT raporunda da Mehmet
AĞAR’ın 12 Eylül cuntası generalle-
rinden Tahsin Şahinkaya ile birlikte
eroin kaçakçılığı yaptığı açıklanmıştı.
Raporda "Behçet Cantürk ve diğerleri-
nin rüşvet verdikleri, birlikte çalıştıkları
arasında Tahsin Şahinkaya, Ünal Erkan
ve MİT ileri gelenleri bulunuyor" de-
niyordu. Yine MİT’in  Faşistlere özel
dersler vererek eğittiği ve Çorum, Ma-
raş, 77 1 Mayıs katliamında kullandık-
ları bilinmektedir. Kontgerilla yöntem-
leri halk hareketlerinin yükseldiği dö-
nemlerde iktidarların vazgeçmedikleri
yöntemlerdir. İşte şimdi karşımıza pa-
lalı adamlar çıktı. Bunlar MİT’in eği-
teceği yeni insanlar olacaklardır.  

MİT’in Başbakanlık tarafından ko-
ruma altına alınması halka karşı işle-
yecekleri suçların artacağının ve daha et-
kin kullanılacağının  göstergesidir. Bun-
dan hiç şüphemiz yok. Bundan önce
devrimcilere karşı kullandıkları yön-
temlerin tümünü ve daha ilerisini halkın
her kesimine uygulayacaklardır. Terö-
rist olmanız için AKP’ye muhalif ol-
manız yeterli. Örneğin 23 Mayıs 2013
tarihinde  Başbakan   evrakta sahtekar-
lık, görevi kötüye kullanma ve haber-
leşmenin gizliliğini ihlal suçunu işleyen
MİT görevlileri  hakkında bir soruştur-
ma yapılmaması kararı daha verdi. Ba-
sına yansıyan haberlere göre MİT 2008-
2009 arasındaki bir yıllık dönemde
Ahmet Altan, Yasemin Çongar, Ambe-
rin Zaman, Markar Eseyan ve Mehmet
Baransu gibi gazetecileri dinlemiş, MİT
söz konusu gazetecilerin telefon nu-
maralarını yabancı uyruklu farklı kişi-
lere aitmiş gibi göstererek mahkeme-
lerden dinleme izni almıştır.  Dinleme
gerekçesi ise  “terör ve uluslararası te-
rör örgütlerinin faaliyetleri” ve “ül-
kemiz aleyhine yürütülen casusluk
faaliyetlerinin önlenmesi” olarak açık-
lanmıştır. MİT’in suç işlediği ortaya çı-
kanca ilgililer hakkında suç duyurusunda
bulunulmuş ancak Başbakan MİT gö-
revlileri hakkında soruşturma açılmasına
izin vermemiştir. Başbakan Erdoğan izni
vermeyince, Cumhuriyet Savcısı Ekrem

Aydıner, “şüpheliler hakkında soruş-
turma yapılmasına yer olmadığına” ka-
rar vererek dosyayı kapatmıştır. MİT ise
“dava konusu olan işlemi görev ve yet-
kisi dahilinde gerçekleştirdiği”ni iddia
etmiş. Dolayısıyla MİT her türlü yasa-
dışılığı yapmayı kendine hak sayıyor.
Bunu da bize hukuk diye yutturmaya ça-
lışıyor. MİT dün gizlice işlediği suçla-
rı bugün AKP sayesinde açıktan yapa-
cak. “MİT yasal hakkım” diyerek iste-
diğini dinleyecek, işkence yapacak,
adam kaçıracak ve bunları hukuk diye
savunacaklar. Başbakan ise “benim
MİT’im işini bilir” diyerek onları sa-
vunacak...

Ahmet Altan, Yasemin Çongar, Am-
berin Zaman, Markar Eseyan ve Meh-
met Baransu’nun AKP ile derin çeliş-
kileri olmaması bir yana bu gazeteciler
AKP’nin en zor döneminde koltuk
değneği olmuşlardır. Bu yazarlar
AKP’nin bir takım uygulamalarına kar-
şı çıkınca terör ve casuslukla suçlaya-
rak haklarında soruşturma açılıyor, te-
lefonları dinleniyor. Böylece AKP diyor
ki, “ya yanımda olacaksın ya da terörist
olarak hakkında işlem yapacağım.” Bir
anda  AKP’nin terörist listesinde olabi-
lirsiniz. Hakkınızda yasadışı örğüte
üye olma iddiasıyla soruşturma açılabilir.
Bir gizli tanık, nasıl elde edildiği bilin-
meyen bilgisayar çıktıları, yasadışı yön-
temlerle elde edilen telefon dinlemele-
ri yargılanmak için yeter. Mantıken
kabul edilemeyecek deliller ile aylarca
yargılanabilirsiniz. Nitekim yüzlerce
devrimci-demokratik hakkını kullandı-
ğı için aylardır tutuklu değiller mi? Hal-
ka palalarla saldıranlar, palalıları koru-
yan polisler, insanları linçle katledenler
serbestler. 

Sonuç olarak: Biliyoruz ki,
AKP’nin baskısı korkusunun büyüklü-
ğündendir. Birliğimizin devamından
korkuyor. AKP birlik olunca yarattığı-
mız etkiyi gördü, birliğimizin omuz
omuza mücadele etmemizin koltukları
altındaki değnekleri oynattığını anladı.
AKP’nin baskı ve yalan dışında bir yön-
temi yoktur. Ve bu yöntemleri ayak-
lanma karşısında işe yaramamış, iflas et-
miştir... Şimdi daha ilerisi için müca-
delemizi yükseltmeliyiz.

AKP’NİN YENİ SAHTEKARLIĞI:
SAHTE İSİM İLE DİNLEME YAPIYOR

Halkın 
Hukuk

Bürosu
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1-Neden Çadır Açtınız?
Talepleriniz Nedir?

Trakya Halk Komitesi olarak yak-
laşık iki yıldır bölgemizde yer alan Er-
gene Nehri ve Ergene Havzası’nın kir-
letilmesine karşı mücadele ediyo-
ruz.

Geçen yıl adım adım Ankara’ya
yürüdük, topladığımız imzaları
TBMM Çevre Komisyonu’na verdik.
Bu eylemimizin ardından bölgedeki
fabrikalara göstermelik olarak 12
milyonluk bir para cezası kesilmiş.
Para cezası kesilmesinin bir anlamı
yok. Çünkü bazı fabrikalar ödemiş-ba-
zısı ödememiş ama nehri kirletmeye
devam ediyorlar. Kirlenen sadece
nehir değil tüm yaşam alanlarıdır.   
Burada gelen insanlara AKP politi-
kalarını anlatıyoruz ve fabrikaları
teşhir ediyoruz.

TALEPLERİMİZ:
- Ergene'yi temizlemek için halkın

da katılımıyla bir komite oluşturul-
malı.

- Ergene'ye atıklarını bırakan fab-
rikalar tespit edilip cezalandırılmalı.

- Ergene'nin temizlenmesi için
halkın da katılımıyla bir program çı-
kartılmalı.

- Halkı yok sayan tüm çalışmalar
reddedilmeli.

- Arıtma takmayan fabrikalar ka-
patılmalı.

2- Ergene Nasıl Bu Hale
Getirilmiş? AKP’nin Ergene
Konusundaki Tavrı Nedir?

Ergene Nehri yaklaşık 20 yıldır
kirli akıyor. Ancak son 10 yıldır uy-
gulanan politikalar nedeniyle kirlilik
ve kar uğruna yapılan talan katbe kat
artmış durumda. Bölgenin tarım alan-
ları geçmiş yıllarda % 80’lere ulaşır-
ken bugün % 22’ ye düşmüş. 

AKP iktidarının İstanbul’un sanayi
fabrikalarını Trakya’ ya taşımak amaç-
lı bir projesi var. Ki bunun sonucu deri
ve tekstil fabrikalarının çoğunluğu
Trakya’ya taşındı. Fabrikalar atıkla-
rını arıtmadan nehre bırakıyor çünkü
arıtma çalıştırmak maliyet olarak

yüksek ve daha fazla kar etmele-
rine engel oluyor bu nedenle arıt-
ma çalıştırmıyorlar. Ulaş-Kırk-
gözköyü civarında Modern Karton
isimli bir fabrika var ve bu fabri-
ka atıklarını nehre direk bırakıyor.
Ulaş, Saray ve civar köyleriyle bir-
likte yaklaşık 80 bin insanın evsel
atığı nehirdeki canlıları öldürmü-
yor ama en fazla 100 işçinin ça-
lıştığı fabrikanın atığının nehre
deşarj edildiği yerden itibaren tek
bir canlı yaşamıyor ve nehir siyah
akmaya başlıyor.

3-Ergene Nasıl Temizlenir?
Çevre ile temel yaşam alanlarımız

ile ilgili talana karşı kendi yaşam hak-
kımızı, ülkemizi, dünyamızı korumak
içinde kararlı, militan bir mücadele
yürütülmeli. Bu nedenle AKP değil
halkın örgütlü gücü temizlettirir di-
yoruz. Birlik olmadan, örgütlenmeden
hiçbir sorunu çözemeyeceğimizi hal-
kımıza anlatıyoruz.

4- Trakya Halkının Çadıra
Gösterdiği İlgi Nasıl?

Biz Çorlu Sağlık Mahallesi ya-
nında yer alan Deri OSB, Çorlu De-
resi ve E5 karayolunun yanında çadır
açtık. Her geçen gün ziyaretimize ge-
len insanlar artıyor. Her gelen daha
fazla kalabilmek istediğini dile geti-
riyor. Daha önce bildiri verdiğimiz in-
sanlar geliyor, yoldan geçerken gören
dönüşte uğruyor ya da durup soruyor,
geçen araçlar korna çalıyor...  Halkı-
mızın bu sahiplenmesi bize moral olu-
yor, güç oluyor.

Ergene Cadır Eylemi 
4. Gün
Dün gece geç saatlerde dere ke-

narında oturan iki inşaat işçisi geldi.
Ergene’nin kirliliğinin kendilerini
çok rahatsız ettiğini, direnişimizi
desteklediklerini, kendilerinin yap-
ması gerekenin bizim yaptığımızı
söylediler. İkisi de aile babasıydı, ço-
cuklarının dördünün de astım hasta-
sı olduğunu anlattılar.

5.Gün
Makedonya Türkleri Derneği yö-

netiminde yer alan bir kişi pankartı-
mızı görüp geldi.

Kampanyamızı anlattık. bildiri
ve afişlerimizi verdik, “Tekrar gele-
ceğim bunun için daha çok katılmak
gerek, derneğimizde de duyurusunu
yaptıracağım” diyerek gitti. 

6. Gün
Son iki gündür rüzgar duruyor ya

da ara ara yönü değişiyor, o yüzden
derenin kirliliğinden kaynaklanan
koku nefes aldırmıyor.

2008 yılında kızı dereye düşüp bo-
ğulan yaşlı bir amca geldi. Mahalle-

Ergene’de 4. Gününde Çadır Direnişini
Sürdüren Trakya Halk Komitesiyle Ropörtaj!.. 
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FAŞİZME KARŞI BİRLEŞELİM, DİRENELİM, KAZANALIM!

deki hemen herkes bu olayı anlatı-
yordu. Genç kız 13-14 yaşlarındayken
dereye düşüp boğulmuş. Kızı devlet
yetkilileri birkaç gün arayıp bulama-
yınca aramaktan vazgeçmişler. Baba-
sı dereye girip 58 gün boyunca kendisi
kızının cesedini aramış. Düştüğü yer-
den 3 km ilerde cesedini bulmuş.
Amcanın bacaklarında deredeki kim-
yasal kirlilikten kaynaklı kalıcı leke-
ler oluşmuş. Kızının resimlerini ve
onunla ilgili çıkan haberleri getirmiş,
Amca kızının cesedini bulduğunda
savcıya haber vermiş. Savcılık saat-
lerce bekleterek işi uzatmış,

7. Gün
Öğleden sonra fabrikalarda çalış-

tığını söyleyen bir işçi geldi yanımı-
za ama daha çok polisin söylemlerin-
den etkilenmiş bizimle konuşurken
dahi şaşırıyordu.

Her gün korna çalarak geçen bir işçi
servisi durup “sizi seviyorum, bende
gelicem yanınıza” dedi biz de onu ça-
dırımıza davet ettik.

8.GÜN
Bugün Sağlık Mahallesi’nin paza-

rı kuruluydu.1 saat pazarda bildiri
dağıttık. Ardından da Çorlu AKP İlçe
Merkezi önünde yapacağımız basın
açıklaması için hazırlıklarımızı yaptık.
Basın açıklamasına mahalleden kim-
seyi katamadık. Aslında böyle olaca-
ğını tahmin ediyorduk çünkü bugüne
kadar mahalleli hiç AKP’nin önüne git-
memişti. Yapılan tüm eylemler mahalle
içinde sınırlı kalmıştı. Bir yandan da
derenin temizlenemeyeceğini düşünen
mahalleli bizi her zaman destekledik-
lerini dile getiriyor fakat “bugüne ka-
dar çok şey yaptık bir şey olmadı’’ diye
düşünüyor. 

Saat 15:00 de AKP önünde basın
açıklamamızı yaptık. 7 kişiydik. Ba-
sın açıklamasının ardından 1 saat bil-
diri dağıtımı yaptık. 

9. Gün
Öğle saatlerine kadar sadece ara-

baların korna sesleri desteklerini sür-
dürdü. Öğleden sonra fabrikalarda
çalışan iki işçi geldi. Günlerdir görü-
yorduk sizi bugün geldik diyerek gel-
diler.

Bugün gece Ergene İnsiyatitfi’nden
dostlarımız ziyaretimize geldi.

DEVRİMCİ ALEVİ KOMİTESİ:
“Bizler Teslim Olmayanların Soyundanız!”

Her hafta pazar günü İstiklal Caddesi Galatasaray Lisesi önünde bir ara-
ya gelen Devrimci Alevi Komitesi üyeleri 14 Temmuz günü de komplolarla
tutuklanan ve 8 aydır davaları açılmadan tecrit hücrelerinde tutulan DAK’lı
Özgür Aydın, Cafer Bin, Ümit Çimen, Gökhan Çoban ve Hüseyin Kalanç’ın
serbest bırakılması için eylem yaptı.

“Aleviyiz Haklıyız Kazanacağız” sloganının atıldığı eylemde DAK açık-
lamasını Cevriye Bin okudu. Yapılan açıklamada, “Ağızlarını her açtıkların-
da haklar ve özgürlüklerden bahsedenler aylardır özelde Alevilerin, genel an-
lamda tüm inançların önünde engel olan yasakların kaldırılması ve inanç öz-
gürlüğünün sağlanması için çalışan ve örgütlülük yaratan canlarımızı hala F
tipi işkence hanelerde tut-
maktalar” denildi. Cevri-
ye Bin “AKP’nin zulmü-
ne karşı mazlumun ahıy-
la direneceğiz, zalime vu-
racağız ve biz kazanaca-
ğız” sözleriyle açıklama-
yı sonlandırdı.

5 Bin Yürek Evvel Temmuz Halk
Festivalinde Buluştu

Günlerdir el ilanı dağıtılan, duyuruları anons edilen ve afiş çalışmaları ya-
pılan “Evvel Temmuz Festivali”, 14 Temmuz günü yapıldı. Kazanlı futbol sa-
hasına, Mersin Merkez, Tarsus Musalla, Tarsus Çarşı ve Yenice’den gelen oto-
büslerle alan saat 17.00 civarı dolmaya başladı.

Festival saat 17.00’ da yapılan “Tarım ve Çevre Sorunları” konulu panelde
Kazanlı Halk Kültürünü Yaşatma ve Dayanışma Derneği başkanı Serdal
CENGİZ’in yaptığı konuşmayla başladı. Daha sonra Evvel Temmuz bayramı
kutlanarak Mersin Halk Cephesi’nin açıklaması okundu. Çav Bella Çocuk Ko-
rosu sahneye davet edilerek
koronun hazırladığı türkü-
ler dinlendi.

Koronun ardından Nihat
Seyis ve Kazanlı gençleri
türkülerini söylediler. Tür-
külerin ardından Hasan Bİ-
BER’in “Haydi Gidelim”
şiiri okundu. Daha sonra
sahneye Samandağ Aknehir
Gençlik Tiyatrosu ekibi
“Gezi Parkı” konulu oyunu
sergiledi. Tiyatronun ar-
dından Turgut MİRZA’nın
hazırladığı “Mersin Kazanlı Tarihi” sinevizyonu gösterildi. Daha sonra bundan
önceki Kazanlı Evvel Temmuz Festivallerini örgütleyen devrimci tutsak Seval
ARACI’nın Bakırköy Kadın Hapishanesi’nden göndermiş olduğu faks okun-
du. Mektubun ardından Kazanlı Halk Kültürünü Yaşatma ve Dayanışma Der-
neği Başkanı Serdal CENGİZ konuşma yaptı. Konuşmanın ardından sahne sa-
bırsızlıkla beklenen, umudun türkülerini söyleyen Grup Yorum’a bırakıldı.

Grup Yorum’un sahneye çıkmasıyla kalabalığın coşkusu daha da arttı. Hep
birlikte halaylar çekildi, Yorum’un türkülerine 5 bin yürek eşlik etti. Program
Grup Yorum’un söylediği “Çav Bella” marşıyla saat 23.30 da sona erdi.



Yürüyüş dergisi okurları, dergiyi halka ulaştırmaya
devam ediyorlarlar.

9 Temmuz’da Hatay Samandağ merkezde 95 der-
gi halka ulaştırıldı.

Aynı gün iki dergi okuru tarafından, 80 dergi Serinyol
halkına ulaştırıldı.

Hatay’ın Samandağ İlçesi’nin Aknehir Beldesinde
ve Sinanlı Köyü’nde 10 Temmuz günü dergi dağıtımı
yapıldı. Dağıtımda, 16 Temmuz’da yapılacak olan Ev-
vel Temmuz Halk Festivali’nin duyurusu yapıldı. Halk-
la yapılan sohbetlerde iktidarın Suriye politikası, camide
içki içildiğini yalanlayan müezzinin nasıl sürgün edil-
diği, din kisfesi altında insanları kandıran zihniyetin na-
sıl dini kullandığı anlatıldı. Toplam 90 dergi halka ulaş-
tırıldı.Aynı gün, Mızraklı Beldesi’nde ise 2 Yürüyüş oku-
ru tarafından 40 dergi halka ulaştırıldı. Antakya merkezde
de 70 dergi halka ulaştırıldı.

Adana’daAkkapı Mahallesi’nde 13 Temmuz günü Yü-
rüyüş dergisinin 372. sayısının tanıtımı ve satışı yapıldı.
Dergi dağıtımı sırasında halkla yapılan sohbetlerde
AKP’nin Suriye politikası, Gezi Parkı direnişi anlatıldı.
2 saat süren dergi satışında 30 dergi halka ulaştırıldı.

13 Temmuz günü Ankara'da, TMMOB Genel Merke-
zi önünden Ethem Sarısülük'ün polis tarafından vurulduğu
yer olan Kızılay Meydanı'na kadar yapılması planlanan
"TMMOB Torbaya Sığmaz" yürüyüşü  yapıldı. 

TMMOB'nin yetki ve sorumluluklarının Çevre ve Şe-
hircilik Bakanlığı'na bağlayan Torba Yasayı protesto etmek
amacıyla yapılan yürüyüşte, Meşrutiyet Caddesi'nin Ata-
türk Bulvarı'na bağlanan kısmında konuşlanmış polis ba-
rikatı planlanan güzergahta yürünmesine engel oldu. Po-
lisin yönlendirdiği yerden yürünmesi örgütlülüklerine sa-
hip çıkmak için yürüyüşe katılan mühendis mimarlar ara-
sında, neden polisin yönlendirmesine uyulduğu ve bu yön-
de direnilmediği üzerine tartışmalar yaşandı.

Altgeçitten geçerek Kızılay Meydanı'na gelinmesinin
ardından TMMOB Yönetim Kurulu Genel Başkanı Meh-
met Soğancı bir konuşma yaptı. 

“Polis Simit Sat, Onurlu Yaşa”, “Ethem'in Katili
AKP'nin Polisi”, “Mühendisiz, Mimarız Haklıyız Kaza-
nacağız”, “TMMOB Halkındır Halkın Kalacak” slogan-
ları atılan ve Devrimci Mücadelede Mühendis ve Mi-
marların'da Kızıl Baretleriyle katıldığı yürüyüşe yaklaşık
3 bin kişi katıldı. 

TMMOB’ye Sahip Çıkmanın Yolu
Faşizme Direnmekten Geçer

Yürüyüş Dergisi Gerçekleri Halka Anlatır
Gerçekler Halkın Sesinden Yükselir

Okmeydanı
Taksim Gezi Par-

kı’na yapılan saldırıyı
protesto ederken fa-
şistlerin saldırısına uğ-
rayan ve beyin kana-
ması geçiren Ali İs-
mail Korkmaz’ın ha-
yatını kaybetmesi üze-
rine 10 Temmuz günü

Okmeydanı’da yürüyüş yapıldı. 
Halk Cephesi tarafından, yapılan eylemde, “Faşizme

Karşı Omuz Omuza” pankartı açıldı ve sloganlarla Ok-
meydanı sokakları dolaşıldı. “Ali Korkmaz Ölümsüzdür”,
“Bedel Ödedik Bedel Ödeteceğiz”, “Faşizme Karşı
Omuz Omuza” sloganlarının yanında, polisin attığı gaz
bombasının başına gelmesi sonucu beyin kanaması ge-
çiren ve şu an makinalara bağlı bir şekilde yaşam mü-
cadelesi veren Berkin Elvan için de “Diren Berkin Ok-
meydanı Seninle”, “Umudun Çocuğu Berkin Elvan” slo-
ganları atıldı.

Eylemin ardından Cepheliler “Umudan Adı DHKP-C”
sloganlarıyla Anadolu Kahvesi Durağı’na çıkarak yolu ate-
şe verdiler. Okulun içinde bulunan polislere molotof  ve ha-
vai fişek atarak mahalleden kovmaya çalışılması üzerine ça-

tışma çıktı. Polisin attığı biber gaz-
larına taşlarla karşılık verildi. Gece
23.30”a kadar süren çatışmayı Cep-
heliler iradi olarak sonlandırdılar.

Çayan Mahallesi
İstanbul’un Çayan Mahalle-

si’nde de Ali İsmail Korkmaz’ın ka-
tillerinin bulunması için eylem ya-
pıldı. Sokullu Caddesi’nde bir ara-
ya gelen Halk Cepheliler “Ali İsmail
Korkmaz Ölümsüzdür” pankartını
açarak “Katil Devlet Hesap Vere-
cek” sloganlarıyla Çayan Mahalle-
si’nde yürüyüş yaptı. Daha sonra So-
kullu Caddesi üzerindeki Arkadaş
Kafe önünde bir açıklama yapıldı.

Ardından Cephe, “Ali İsmail
Korkmaz Ölümsüzdür” diyerek
korsan eylem gerçekleştirdi. Ey-
lemde “Umudun Adı DHKP-C”
sloganlarıyla barikat kurup 25 da-
kika kadar slogan atıp Ali İsmail
Korkmaz’ın hesabını soracakları-
nı dile getirdiler. Eylem boyunca polis ortalarda görün-
medi. Eylem iradi olarak bitirildi.

Ali İsmail Korkmaz İçin Yapılan Yürüyüş ve
Korsan Eylemler

AKP KENDİ HALKINA DÜŞMANDIR
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Faşist AKP'nin katil polisi 12 Temmuz günü sabaha
karşı saat 06.00’da İzmir'de birçok evi bastı ve büyük bir

terör estirerek 16 devrimci-
yi işkence yaparak gözaltına
aldı. Her zamanki gibi İzmir
Başsavcılığı uydurma ge-
rekçelerle dosyalara gizli-
lik kararı koydu. Gözaltına
alınanlar avukatlarıyla ve
aileleriyle görüştürülmediler.

AKP polislerinin saldırısı sonucu 8 Temmuz günü ka-
fasından ağır şekilde yaralanan Dev-Genç’li Mustafa Ali
Tombul için Gençlik Federasyonu eylem yaptı. Tom-
bul’un yoğun bakım ünitesinde kaldığı Taksim İlkyar-
dım Hastanesi önünde yapılan eylemde, Mustafa Ali
Tombul’un babası Mehmet Tombul bir açıklama yap-
tı.

Tombul, 8  Temmuz’da Vali Hüseyin Avni Mutlu’nun
Gezi Parkı’nı yeniden açtığını duyurduğunu ancak
parka gelen halka da azgınca saldırdığını, Ali’nin de o
gün önce faşist bir esnafın saldırısına uğradığını anlat-
tı. Ali’yi tutan esnafın ardından polislerin başını hedef
alarak kısa bir mesafeden ateş ettiğini ifade etti. Tom-
bul açıklamayı “AKP iktidarı korkuyor; 14 yaşındaki
Berkin’den, 16 yaşındaki Ali’den, tencere tava çalan ev
kadınlarından, ülkemizin dört bir yanında tutuşturulan
isyan ateşinden korkuyor. Ve bu korkunun verdiği
acizlikle halka, devrimcilere azgınca saldırıyor” dedi.

Açıklamanın sonunda Dev-Genç’liler Mustafa Ali
Tombul için Grup Yorum’un Derviş isimli şarkısını söy-
ledi.

Dev-Genç’liler Mustafa Ali Tombul için Taksim İlk-
yardım Hastanesi önünde 21.30-22.00 saatleri arasında
oturma eylemi yapmaya başladılar. 

17 Temmuz günü Taksim İlkyardım Hastanesi önün-
de “Diren Ali, Dev-Genç Seninle”, “Ali’yi Vuran Po-
lis Cezalandırılsın” pankartları açılarak oturma eylemi
yapıldı.

Hastane güvenliğinin burada eylem yapılamayaca-
ğını söylemesine Dev-Genç’liler “Biz kimseden izin al-
mayız, bizim arkadaşımız burada olduğu sürece bura-
da oturacağız” cevabını verdiler.

16 Temmuz’da günü sabah saatlerinde polis, İstanbul’da,
evlere yönelik baskın düzenledi. 13 kişi Taksim Gezi Par-
kı eylemlerine katıldıkları gerekçesiyle gözaltına alındı.
AKP’nin halkı sindirmek için yaptığı baskınlara karşı Sa-
rıgazi halkı sessiz kalmayarak yürüyüş düzenledi. Yeni-
doğan’da ise AKP’li faşistler devrimci-demokrat gençle-
re sopalarla saldırdı. Saldırıda 1 kişi yaralandı. Sarıgazi hal-
kı devrimcileri sahiplenmek için Sarıgazi’den Yenidoğan’a
yürüyüş düzenledi. Yürüyüş “Yenidoğan Faşizme Mezar
Olacak”, “Yenidoğan Halkı Yalnız Değildir”, sloganları ile
Sarıgazi Meydanı’nda bitirildi.

Sarıgazi’de yapılan yürüyüşte, devrimci tutsak Ke-
mal Avcı için pankart açıldı ve “Kemal Avcı Serbest Bı-
rakılsın”, “Hasta Tutsaklar Serbest Bırakılsın” slogan-
ları atıldı.

13 Temmuz günü Abdullah Cömert’in 40. günü do-
layısıyla İP, CHP ve Halkevleri bir anma yapacağını du-
yurdu ve Uğur Mumcu Bulvarı’na platform kurdular. Bu
platformla direnişleri pasifize etmeyi amaçlıyorlardı.

Cepheliler platforma yönelerek bu platformun tutu-
munu benimsemediklerini bu yüzden Grup Yorum şar-
kılarının çalınmayacağını belirttiler. Platformun so-
rumlusu çalmayacaklarını söyledi. Bu sırada halk plat-
forma çıkarak sorumlu kişilere “ Biz buraya konser din-
lemeye gelmedik buraya biz savaşarak şehitlerimizin he-
sabını sormaya geldik” dediler. Halkın bu tepkilerinden
dolayı platform programı başlayamadı. 

Halk Cepheliler platformu tanımayarak yürüyen bir
grupla birlikte hareket etti. “Direne Direne Kazanaca-
ğız”, “Her yer Taksim Her Yer Direniş”, “Halkız Hak-
lıyız Kazanacağız” sloganları eşliğinde 3 tane yere ba-
rikat kuruldu. Polisin kitleye saldırısı üzerine taşla kar-
şılık verildi.

Ara sokakta polisleri yardın eden bir araç halk tara-
fından parçalandı. Yıllardır Cephelilerin polise yönelik
“Simit Sat Onurlu Yaşa” sloganı artık halkın dilindey-
di. Cephelilerin “Mahir, Hüseyin, Ulaş Kurtuluşa Kadar
Savaş”, “Kurtuluş Kavgada Zafer Cephede”, “Katiller-
den Hesap Sorduk Soracağız”, “Halkız Haklıyız Kaza-
nacağız” sloganlarına direnen halk da destek verdi. 10
kişilik bir Cepheli grup barikatın önünden ara sokağa ge-
çerek buradan saldıran polisi karşıladılar. Bir yandan da
“Varsa Cesaretiniz Gelin” marşıyla meydan okudular. 

Gazi Mahallesi’nde çatışarak direnen grup ise TOMA’ya
ve Akrep’e Havai Fişekler attılar ve hareket dahi edeme-
melerini sağladılar. Cepheliler barikatın arkasında, ara so-
kaklarda ve çatılarda gece boyunca çatıştılar. Gece saat 2,5
civarı Cepheliler, Kaldıraç ile birlikte ajitasyonlar çekerek,
AKP’nin köpekliğini yapmaları halinde halkın adaletin-
den kurtulamayacaklarını vurguladılar.

Daha sonra eylem iradi olarak sonlandırıldı. Gece
boyu süren direnişlerde çok fazla kişi yaralandı. Mahalle
halkından bir kişinin evi AKP’nin faşist polisleri tara-
fından yakıldı.

Direniş Kırıcıların, Platform
Kurmasına Halk İzin Vermedi!

AKP'nin Faşist Polisleri
Hastahanede Ali'nin Tedavisini

Engellemek İstedi

Baskınlara ve Faşist Saldırılara
Karşı Sarıgazi Ayakta

İzmir’de Sabaha Karşı Polis
Operasyonu
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Ali İsmail Korkmaz’ın doğup büyüdüğü Antakya’ya
bağlı Ekinci Bel-
desinde hemen
hemen her so-
kakta halk
Ali’nin ismini
duvarlara kazı-
mış.

Hatay'ın ikin-
ci ayaklanma şe-
hidi olan Ali İs-
mail Korkmaz'ın

yasını da tutan Hatay halkı katillerden hesap sormaktan
vazgeçmedi.

Halkın olduğu her yere Ali İsmail'in ve Abdullah Cö-
mert'in isimleri parklara ve caddelere verildi.

Acı öfkeye karıştı artık. Ali’nin annesi büyütüp bel-
li bir yaşa getirdiği evladının ölümünün ardından “Çok
acı çekiyorum. Ali’me bunu yapanlar belki adaletten ce-
zasını bulamayacak ama ilahi adalet mutlaka işleyecek.
Hayalleri olan gencecik oğluma bunu yapanların yanına
kalmayacak” diyerek birgün mutlaka hesabının sorula-
cağını ifade etti.

Her sokakta her mahallede direnenlerin sesini duya-
cak halk düşmanları. Halkın adaleti yakalarını hiç bir za-
man bırakmayacak.

Her Sokağın Adı Ali

Kemal Avcı’nın serbest bırakıl-
ması için 14 Temmuz günü Taksim
Tünel’de buluşularak  İstiklal Caddesi
üzerinde yürüyüş düzenledi. Kemal
Avcı’nın resimlerinin taşındığı ey-
lemde, kitlenin en önünde “Hasta
Tutsak Kemal Avcı Serbest Bırakıl-
sın” yazan bir pankart yer aldı.

“Kemal Avcı Serbest Bırakılsın”,
“Hasta Tutsaklar Serbest Bırakılsın”,
“Devrimci Tutsaklar Onurumuzdur”
sloganlarıyla yürüyen Halk Cepheli-
lere Odakule önünde polis gaz ve
plastik mermi sıkarak saldırdı. Saldırı
sonucu pek çok kişi vücuduna isabet
eden plastik mermiler sonucu yara-
landı.

Eylemin dağılmasının ardından
Halk Cepheliler Mustafa Ali Tom-
bul’un bulunduğu Taksim İlk Yardım
Hastanesi’ne giderek ailesini ziyaret
ettiler. Burada da polis yalnız gördü-
ğü bir Halk Cepheliyi küfür ederek
tahrik etmeye çalıştı. Diğer Halk
Cephelilerin görüp müdahale etmesi
üzerine korkan polis hastanenin için-
de silah çekti. Bir müddet sonra ka-
labalıklaşan polisler yine küfürler
edince hastane içinde kavga çıktı.

Polislerin hastaneyi terk etmele-

riyle ortam sakinleşti.
AKP’nin faşist iktidarı devrimci

tutsakları katletmek için tecrit işken-
cesini gün geçtikçe artırmaya de-
vam ediyor. Kemal Avcı’nın, kanser
hastalığından dolayı midesinin 1/3’i
alındı ve hala tecrit hücrelerinde tu-
tulmaktadır. Kemal Avcı’nın serbest
bırakılması için İstanbul Adliyesi
önünde 16 Temmuz günü 3 günlük
çadır eylemi ve açlık grevi yapmak is-
teyen Halk Cephesi üyeleri AKP’nin
katliamcı polisinin saldırısına uğradı.

Eylemde Halk Cephesi adına oku-
nan açıklamada; AKP’nin hapisha-
neler politikasının tecrit ve hasta tut-
sakları imha üzerine kurulduğu vur-
gulanarak, son 10 yılda F Tipi hüc-
relerde tecrit koşullarından kaynaklı
2100 kişinin yaşamını yitirdiği be-
lirtildi. Kemal Avcı’nın epilepsi, ül-
ser, yüksek tansiyon ve mide kanse-
ri hastası olduğu belirtilerek tedavi
şartlarının sağlanabilmesi için serbest
bırakılması gerektiği ifade edildi.

Daha sonra çadırlarını kuran Halk
Cephelilere polis önce TOMA’dan
sıktığı su ile ardından biber gazı ve cop
ile saldırdı. Eylemden sonra Okmey-
danı caddesi 10 dakika trafiğe kapatı-

lırken, burada halka AKP iktidarının
zulmüne karşı Kemal Avcı’yı sahip-
lenme çağrısı yapıldı. Halk Cepheliler
“Kanser Hasta Kemal Avcı Serbest Bı-
rakılsın” pankartını açarak 1 saat otur-
ma eylemi yaptı. Aynı gün adliyenin C
Kapısı girişinde de oturma eylemi ya-
pıldı. Bu eyleme polis yine saldırdı. Sal-
dırı sonucunda halktan birçok insan po-
lise tepki gösterdi. Oturma eyleminde,
"Devrimci Tutsaklar Onurumuzdur,
"Kemal Avcı Serbest Bırakılsın" slo-
ganları atıldı.

Halk Cepheliler polisin saldırısı-
na rağmen 17 Temmuz günü yine ad-
liyenin önündeydiler. “Kanser Hastası
Tutsak Kemal Avcı Serbest Bırakıl-
sın” pankartı açılan eylemde, “Has-
ta Tutsaklar Serbest Bırakılsın, Kemal
Avcı Serbest Bırakılsın” sloganları
atıldı. Eylemde yapılan açıklamada,
F Tiplerinde yaygınlaşan kanser has-
talığının sebebinin tutsaklar üzerinde
uygulanan tecrit olduğu vurgulandı.

Sarıgazi'de hasta tutsak Kemal
Avcı için 13 Temmuz günü mahalle-
nin  bir çok yerine afiş ve “Kemal
Avcı Serbest Bırakılsın”, “Kemal
Avcı Onurumuzdur” şeklinde yazı-
lamalar yapıldı.

Hasta Tutsaklarımızı Zulmün Elinden Çekip Alana Kadar Mücadele Edeceğiz!
Her Yerde Karşınıza Dikilerek Adalet İsteyeceğiz!
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İstanbul Adliyesi önündeyiz. İb-
rahim Çuhadar’ın cenazesini sahip-
lendikleri için tutuklanan arkadaşla-
rımızın mahkemesi görülecekti. Ön-

cesinde basın açıklaması yapacaktık.
1 Mayıs’tan sonra AKP iktidarı ca-
nımızla kanımızla kazandığımız hak-
larımızı elimizden almak için Tak-
sim’i, Kadıköy’ü ve İstanbul Adliyesi
önünde basın açıklaması yapılması-
nı yasakladı.

Biz o meydanları kanımızla canı-
mızla, şehitler pahasına kazandık.
Öyle kolay vermek bize, Cephe’ye
yakışmazdı. Pankartımızı açtık. “Halk
Savaşçılarını Sahiplenmek Suç De-
ğildir” yazıyordu. Biz de meşrulu-
ğumuza inanmanın gücü vardı. Pan-
kartı açar açmaz önümüze doluştu po-
lis. “Burada açıklama yapamazsı-
nız” demeye başladı biri. Hemen de
saldırıya geçtiler. Sivillerden biri ba-
ğırıyordu; “çevik süpür” diye. Biz de
slogan atıyorduk. O kargaşada bir an
kitlenin dışında kaldığımı fark ettim.
İşkencecilerden biri avazı çıktığı ka-
dar bağırıyordu; “gözaltına alın bunu”
diye. İki sivil polis koluma yapıştı. Bir
kolumdan yoldaşlarım tutuyor diğer
kolumdan da düşman. O sırada yü-

züme tekme attılar. Burnumdan kan-
lar fışkırmaya başladı. Hala kolumu
tutuyor, bırakmıyorlardı. Arkadaşlar
bir hışımla beni kendilerine çektiler.

Gözlerim kararmıştı. Arkadaşların
slogan sesini duyuyordum. Yarı bay-
gın bir halde taksiye bindirilip has-
taneye getirildim. Hastanede herkes
polisin terörüne tepkiliydi. Dokto-
rundan, hasta bakıcısına kadar.

Şimdi burnum kırık, gözüm ve yü-
züm şiş içerisinde. Yaşadıklarımı
asla unutmayacağım. Devrimcilik
böyle bir şeymiş. O an yoldaşlarımın
yüzündeki kini, öfkeyi ve sevgiyi gör-
düm. Kinin olduğu yerde sevgi nasıl
oluyor, diyeceksiniz. Bizim kinimiz
düşmanadır. Sevgimiz halkımıza,
yoldaşlarımızadır.

Beni onların elinden çeken iki yol-
daşımdı. Onlarsa 5-6 kişiydi. Fiziki
olarak daha güçlü durumdaydılar.
Arkalarında yüzlerce çevik kuvvet
vardı. Ama yoldaş sevgisi, tek olsan
bile yoldaşını bıraktırmaz.

Biz bu filmi defalarca izledik. Ferhat’ı felç bıraktılar,
Engin Çeber’i katlettiler. Dur ihtarına uymadı diye on-
larca insanımızı yol ortasında katlettiler. Mahkemeleri ka-
tilleri aklamak için kurdular, davaları bunun için açtılar.
İşkencecileri, katilleri değil, işkence görenleri yargıladılar,
onlara cezalar istediler. Ali İsmail'in katilleri de aynı ti-
tizlikle korunuyor. 

Olayın üzerinden tam 40 gün geçti. Soruşturmayla il-
gili ortaya çıkan tek gerçek bilgi Ali İsmail'in dövüldü-
ğü görüntüleri içeren kamera kayıtlarının tahrip edilmesi
ve kullanılamaz duruma getirilmesidir.

Beşik Otel'den alınan görüntülerde yaklaşık 20 da-
kikalık bir kayıp olduğu ortaya çıktı. Otel yetkilileri Ali'nin
yakınlarına görüntüleri emniyete sağlam olarak teslim et-

tiklerini söylediler. Ancak sav-
cılıkta görüntülerin bir kısmının
görülemediği tespit edildi. Bi-
lirkişiye gönderilen kayıtlar bu-
rada da açıklanmadı. Bilirkişi ra-
porunda kayıtların bulunduğu
alette bazı vidaların gevşemiş
olduğu tespit edildiği ifade edil-
di. Raporda şu ifadeler kulla-

nıldı: 
“Görüntü dosyaları Beşik Otel’den sağlanan video gö-

rüntülerini açmaya yarayan DVRCMS isimli program-
la açılmaya çalışılmış ancak açılamamıştır. Sebebi disk-
teki dosyaların zarar görmüş olmasından dolayıdır. Disk
üzerindeki elektronik kartı şaseye bağlayan vidaların yu-
valarında aşınma görülmektedir. Bu da elektronik kartın
herhangi bir sebeple sökülmüş olma ihtimalini göster-
mektedir.” (İsmail Saymaz / Radikal)

Ali İsmail'in görüntülerinin bulunduğu kısımlar silin-
miş olsa da 12 Temmuz itibariyle sosyal paylaşım sitele-
rinde görüntülerin diğer kısımları yayınlandı. Ara sokak-
larda araba arkalarına, köşelere saklanıp eylemcileri cop
ve sopalarla döven, ellerinde gaz maskeleriyle dolaşan si-
vil polisleri bu görüntülerden tespit etmek mümkün. 

Onlar ancak haince, köşe başlarına saklanarak, biz-
leri tek başımıza ele geçirmeye çalışarak, kalleşçe sa-
vaşabilirler. Onların onuru, cesareti yoktur. Bizim ise hal-
ka karşı sevgimiz, katillere, işbirlikçilere karşı her geçen
gün büyüttüğümüz kinimiz, hesabı sorulacaklara olan bağ-
lılığımız ve savaşma irademiz var. Mücadeleyi büyüte-
ceğiz, Haziran ayaklanmasında şehit düşen tüm kardeş-
lerimizi sahiplenecek, düşmana kinimizi büyüteceğiz. 

Emniyet Yargı İşbirliğiyle Katiller Saklanıyor

İstanbul Adliyesi Önündeki Polis Saldırısında Burnu Kırılan
Dilan Poyraz Anlatıyor...

Kin ve Sevgi
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Alman polisince 28 Haziran sa-
bahı  yapılan hukuksuz baskınlar ve
aramalarda tutuklanan Anadolu Fe-
derasyonu başkanı ve üyeleri için
Köln Dom Hauptbahnhof (Merkez
Tren İstasyonu) önündeki meydanda
Anadolu Federasyonu tarafından 8
Haziran günü stand açıldı.

Açılan Standın
Günlüğünden
2. Gün

Saat 11.00 gibi açılan stand bütün
gün boyunca halktan yogun ilgi gör-
dü. Ekvadorlu bir genç dünya turu-
na çıktığını ve arkadaşını bulundu-
ğumuz meydanda beklediğini söy-
leyip yanımıza geldi. 3 saat boyun-
ca bizlerle sohbet edip eylemimize
destek verdi ve Avrupa'da yapılacak
bir sonraki Grup Yorum konserine
gelmek istediğini belirtti. İngiltereli
Deejay tutuklanan arkadaşlarımızla
ilgili bildirinin İngilizcesini internet
üzerinden göndermemizi istedi.

3. Gün
Standı açtıktan kısa bir süre son-

ra gelen yaşlı Alman bir kadın bize
Almanya'da ırkçılığın olmadığını id-
dia etti. Biz de ona NSU Dava-
sı’ndan bahsettik ve günlük hayatta
göçmenlerin yaşadıgı ırkçılığı an-
lattık. Başka bir Alman, Almanca bil-
dirimizi alıp hataları düzeltmeye
başladı. Bildirinin son cümlesinde ya-

zan "Saldırılara karşı tek silahımız da-
yanışmadır!" yazısını okuduktan son-
ra, düzelttiği bildiriyi yırtıp attı ve son
cümleden sonra bildiriyi boşuna dü-
zelttiğini söyleyip bize destek sundu. 

5. Gün
Alman kadın standa gelerek tek

tek dövizleri okudu. Verdiğimiz Al-
manca bildiriyi de okuduktan sonra
‘Okuduklarımı gerçekten yapmış-
larsa bir Alman olarak utanç duyu-
yorum. Ki gerçekten yapmasalar
size bu etkinliği yaptırmazlar, bunları
dağıttırmazlar‘‘ dedi ve imza verdi.
Bilgilendirme standını kabul edip
izin vermelerinin hukuksuzluğu ka-
bul etmeleri anlamına geldiğini an-
latan bu yorum, ülkede alıştıkları-
mızdan farklıydı.

6. Gün
50 yaşlarında bir Alman, pankar-

tı görür görmez‚ ‘imza atılacak ka-
ğıdınız var mı’ diye sordu. Hemen çı-
kardık, imzasını attı başarılar dile-
yerek gitti.
İki yaşlıca kadın dikkatle döviz-

leri okuduktan sonra bilgi almak is-
tediler. Uzunca sohbet edildi. ‘Bu tu-
tuklanan arkadaşlarımızın terör ile ak-
tif bağlantıları olabilir mi?’ diye sor-
dular. Yapılan tüm çalışmaların iç-
eriğini, kampanyalarımızı ve etkin-
liklerimizi anlattıktan sonra ikna ol-
duklarını söylediler ve imza verdiler.

Almanya’da Hitler’i okullarda bir deli
olarak anlattıklarını ama asla ona bir
faşist demediklerini, çünkü öyle de-
nilince ardından kapitalizm çıkaca-
ğını anlatan arkadaşımızı destekle-
diler.

7. Gün
İlk misafirimiz Polonyalı bir genç-

di. Müzik enstrümanlarımızı görüp
gelmiş. Sohbette neden burada ol-
duğumuzu, yaşananları, Grup Yorum
konserlerini anlattık. Çok etkilendi.
İki saat kadar yanımızda kaldı, not-
lar aldı. İyi şanslar diledi.
İranlı bir kadın dostumuz bugü-

nünü bize ayırmış, 4 saat bizimle bir-
likte standta durdu. Konserimize de
gelmiş, yanında birçok arkadaşını ge-
tirmişti. 

8. Gün
Bir grup lise öğrencisi okuldan al-

dıkları ödev gereği röportaj yapmak
istediler. Konu Köln Dom Kilisesi ve
çevresi idi. Dom ile ilgili konuşurken
şu anda Dom Meydanı’nda bir pro-
testo ve eylem olduğunu ve standı-
mızın nedenlerini de anlattık. Ço-
cuklar ilgi ile dinlediler teşekkür et-
tiler.

Keyfi Tutuklamalara Son
Latife Adıgüzel'in tutuklu bulun-

duğu Gelsenkırchen Hapishanesi
önünde 13 Temmuz günü eylem ya-
pıldı. Eyleme Alman solundan çeşitli
kurumlar da katıldı. Çocuklar, anne-
ler, Latife Adıgüzel’in eşi ve kızları
ellerinde “Biz de Grup Yorum Kon-
seri Bileti Sattık”, “Bizde Irkçılığa
Karşı Çıktık”, “Hepimiz Latife’yiz”
dövizleri taşıdılar. Öncelikle bas-
kınlara ve Anadolu Federasyonu’na
yönelik saldırılarla ilgili Almanca ve
Türkçe bir açıklama okundu. Açık-
lamada polisin baskın sırasındaki
şiddetine, Alman Devleti’nin kendi
terörüne, ırkçılığa karşı mücadeleyi
yükselterek baskınlara cevap verile-
ciği, belirtildi.  Eyleme 70 kişi katıldı.

Keyfi Olarak Tutuklanan
Anadolu Federasyonu Çalışanları

Serbest Bırakılmalıdır

Av ru pa’da
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Almanya
A l m a n y a ' n ın

Cottbus şehrinde, 11
Temmuz günü Halk
Cepheliler tarafın-
dan, Gezi Parkı son-
rası başlayan ayak-
lanma ile ilgili bir
panel yapıldı. Ardından F Tipi Film’i iz-
lendi.

25 kişinin izlediği filmin ardından Al-
manya’nın da Grup Yorum gibi bir
gruba ihtiyacı olduğu görüşü dile geti-
rildi. İzleyenlerden Muharrem Karade-
mir’in hikayesinin gerçek olup olmadığı
sorusu geldi.

Belçika- Heusden
Belçika'nın Heusden sehrinde 13

Temmuz günü “F Tipi Film” gösterimi
yapıldı. 

Film başlamadan önce misafirlerle
film hakkında ve gündem ile ilgili soh-
betler edildi. Kısa bir konuşmanın ar-
dından film gösterimine geçildi.  Saat 15
ile 18 arasında yapılan film gösterimi-
ne 28 kişi katıldı. 

40 yıldır iktidarda olan, halkı ilik-
lerine kadar sömüren Mübarek yö-
netimine karşı 3 yıl önce başlayan
ayaklanma karşısında emperyalist-
ler ne yapacaklarını bilememişti. Bu
ayaklanmaları emperyalistler kendi
lehine çevirmeye çalışarak Müslü-
man Kardeşler’i iktidara getirmişti.

Müslüman Kardeşler, 2012 yı-
lında iktidara geldikten sonra bir yıl
içerisinde halkın ihtiyaçlarına ve ta-
leplerine hiçbir şekilde cevap ver-
memiştir. Mursi iktidara geldikten
hemen sonra İsrail’e bir büyükelçi
atamıştır. Bu atamayla birlikte İsrail
Dışişleri Bakanlığı’na yönelik ka-
leme aldığı mektupta “Sayın Dos-
tum” ifadesini kullanmış ve övgü-

lerle dolu bir mektup yazmıştır.
Mübarek iktidarı döneminde yapı-
lan ticari anlaşmalar çerçevesinde
olan gaz anlaşmaları da olduğu gibi
devam etmiştir. Bugün, halk Mısır’ın
her yerinde ayaklanmış Tahrir Mey-
danı’nı doldurmuş, Amerika’nın
ılımlı islam projesini çökertmiştir.

Emperyalizm ve işbirlikçisi Müs-
lüman Kardeşler, bu ayaklanmalar
karşısında ne yapacağını bilemez
hale gelmiştir. 

Mısır halkına çağrımızdır; em-
peryalizme, Siyiyonizme ve işbir-
likçi Müslüman Kardeşlere karşı, bu
halk hareketi kendi sosyalist ve
devrimci önderlerini yaratmalı. Em-
peryalistlere ve işbirlikçilerine an-
cak böyle güçlü bir cevap verilebi-
lir. Çünkü halkların haklarını, onu-
runu, ve insanca yaşamı ancak sos-
yalist bir sistem sağlar.

İnanıyoruz ki Mısır halkı dev-
rimci önderliğini yaratacak ve ne
olursa olsun zafere ulaşacaktır.

Suriye Halk Cephesi

Halk Cepheli Bulut Yayla'nın Yunanistan-Türkiye ve
Amerikan gizli servislerinin ortaklığıyla, tüm ulusal ve
uluslararası yasalar ayaklar altına alınıp, Atina'dan ka-
çırılarak faşist Türkiye devletine teslim edilmesine
karşı sürdürülen; 'Suçlular cezalandırılsın' haykırışı, adım
adım bütün Selanik'i sarıyor. 4 Temmuz tarihinde Yunan
anarşist Koşsa Şakka'nın 2 senedir mahkemesinin baş-
lamamış olmasını protesto amacıyla hapishanede sür-
dürdüğü açlık grevine destek amacıyla yapılan yürüyüşe
Halk Cepheliler de katıldılar. Şehrin en merkezi cad-

delerinde yapılan yürüyüş boyunca
“Suçlular Cezalandırılsın” başlığıy-
la 150 afiş ve 500 kuşlama yapıldı.

11 Temmuz tarihinde 140 afiş
üniversiteler sahasına Yunan dev-
rimciler tarafından yapıldı. 150 afi-
şi ise Halk Cepheliler, şehrin en
merkezi ve kalabalık caddelerinde
yaptılar. 

Mısır Halkı Emperyalizmin “Demokrasi” Projesini Çökertti!
Halkın Gücü İşbirlikçi,  “Müslüman Kardeşler” İktidarını  Yıktı!

Selanik'te 'SUÇLULAR
CEZALANDIRILSIN'  İçerikli

Afişleme Yapıldı

F Tipi Film Yeni İzleyicilerle
Buluşmaya Devam Ediyor

Yeni verilecek borçlar ve daha önce imzalanan an-
laşmaların sonucu olarak Yunanistan hükümeti de alınan
kararları hayata geçirmeye çalışıyor.

Uzun bir zaman eylemler ve grevlerden dolayı iste-
nilen politikaları hayata geçiremeyen Yunanistan hü-
kümeti, şimdi emperyalist tekellerin krizinin faturasını
Yunanistan halkına ödetmeye çalışıyor.

IMF ve AB heyetleri ile görüşmeler sürerken 1200
belediye zabıta işçisi işten atılırken, önümüzdeki aylarda
işten atılacak ya da zorunlu emekliliğe sevk edilecek öğ-
retmenlerin isim listesi yayınlandı. 16 Temmuz’da 1 gün-
lük genel grev yapma kararı alındı.

Genel greve Halk Cephelilerin de içinde olduğu, Poli-
tik Tutsaklarla Dayanışma Komitesi; “Yunanistan Devle-
ti Devrimci Bulut Yayla’yı, Kaçırdı, Yasadışı Şekilde Fa-
şist Türkiye Devleti’ne Teslim Etti!” yazılı pankartla ka-
tıldı. Bütün miting alanlarında dayanışma çağrısı içeren bil-
diriler dağıtılırken,  AGONAS dergisinin satışı da yapıldı.

IMF ve AB Yunanistan’a, Yeni
Kemer Sıkma Paketlerini

Dayatmaya Devam Ediyor!
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Almanya

Almanya ve Avusturya’da de-
mokratik kurumlara ve evlere yapı-
lan baskınlara ve hukuksuz tutukla-
malara karşı, 7 Temmuz günü Dort-
mund şehrinde bir dayanışma pikni-
ği düzenlendi. Piknikte yapılan bas-
kının hukusuzluğu ve nedenleri an-
latıldı.

Belçika

Belçika’nın Liege şehrinde 7
Temmuz günü geleneksel halk sofrası
pikniği düzenlendi. “Avrupa’da  Irk-
çılığa, Yozlaşmaya, Yabancı Düş-

manlığına Her Türlü Baskıya, Tür-
kiye’de Faşizme Karşı Omuz Omu-
za”  sloganı çerçevesinde Liege
şehrinin Wegimont adı verilen me-
sire yerinde gerçekleşen pikniğe
200 kişi katıldı. 

Gezi Parkı direnişinde çekilen fo-
toğraflardan oluşan sergi ve Halk
Cephesi pankartı dikkat çekiciydi.
Anadolu Federasyonu tarafından
yayınlanan bildiriler dağıtıldı.

Anadolu Federasyonu adına ya-
pılan konuşmada ise tüm Avru-
pa’da artan ırkçılığa, Almanya’da
NSU davası, Belçika’da işkencede
katledilen Mikail Tekin Davası,
Hollanda’da İhsan Gürz Davası’na

değinildi. 

Fransa- Paris
Paris'te 13 Temmuz günü Mee

S.Seine parkında  piknik düzenlen-
di. Saygı duruşu ile başlayan piknikte
ülkemizdeki ve Avrupa’daki insan
hakları ihlallerine dikkat çekilerek de-
mokrasi ve eşitlik mücadelesi ve-
renlerin  Türkiye’de olduğu gibi
Avrupa’da da baskıya maruz kaldı-
ğı,  sorgusuz sualsiz tutuklanıp  hap-
se atıldığına değinildi. Hep birlikte
yenilen yemekten sonra çeşitli ya-
rışmalar düzenlendi.

İngiltere-Londra
Londra'da 11. Geleneksel  Ana-

dolu Halk Sofrası Pikniği 14 Temmuz
günü Trend Parkta yapıldı. Anadolu
Gençlik’in organize ettiği piknik
alanı kızıl bayraklara çevrilip; “Ge-
leneksel Anadolu Halk Sofrası Pik-
niğine Hoşgeldiniz, Birleşelim Mü-
cadele Edelim Kazanalım” ve 12
Temmuz Şehitleri için “12 Temmuz
Şehitleri Ölümsüzdür Bize Ölüm
Yok Yoldaşlar Bizi Aşın” pankartla-
rı asıldı. Ayrıca kitaplar ve Yürüyüş
dergisinin sergilendiği bir stant açıl-
dı. Pikniğe 500 kişi katıldı.

Almanya - Mannheim
Mannheim kentinde Anadolu Da-

yanışma Evi tarafından bir halk pikniği
düzenlendi. Rhein nehri kenarındaki
piknik alanında yapılan piknikte Gezi
Parkı ile başlayan ve daha sonra da bir
halk ayaklanmasına dönüşen direniş-
te şehit düşenlerin isimleri tek tek
anılarak mücadeleye devam edileceği
belirtildi. Almanya ve diğer Avrupa ül-
kelerinde Anadolu Federasyonu´na
bağlı derneklere ve evlere yapılan
baskınlar teşhir edilerek yaşanan hu-
kuksuzluğa sessiz kalınmayacağı vur-
gulandı. 65 kişinin katıldığı halk pik-
niği temizliğin ardından sonlandırıldı.

İhsan Gürz 2 Temmuz 2011 tarihinde Hollanda polisi tarafından götü-
rüldüğü karakolda işkenceyle katledildi. İhsan Gürz'ün mahkemesi 10 Tem-
muz günü Hollanda'nın Amsterdam şehrindeki mahkeme salonunda görüldü.
Anadolu Gençlik üyeleri mahkeme öncesi, Hollanda polisini teşhir etmek
ve İhsan Gürz'ün davası ve ailesini yanlız bırakmamak amacıyla mahke-
meye kitlesel katılım çağrısı yaptı. Ancak, 10 Temmuz günü görülen da-
vada Hollanda Gençlik üyeleri mahkeme salonuna alınmadılar.

Hollanda Gençlik üyeleri duruşmanın sonuna kadar mahkemenin
önünde bekleyerek gelişmeleri takip etti.

Mahkeme sonunda alınan bilgiye göre; savcı polisleri savundu. “Bu da-
vayı tekrar açmak zaman kaybı olacaktır. Polis ve savcılık tarafından ye-
terince araştırma yapıldı ve dava bize göre kapanmıştır, işkence yapılma-
mıştır, ne polisler ne de doktor hukuka aykırı davranmamıştır. Hiçbir suç
işlenmemiştir. Aile polislerin ceza almasını istiyor, siz polislere en ağır ce-
zayı verseniz bile aile buna da itiraz edecektir ve kabul etmeyecektir. Onun
için dosyayı tekrar açmak zaman kaybı olacaktır” dedi.

Yunanistan'nın Selanik şehrinde
16.sı yapılan Irkçılığa Karşı Halk Fes-
tivali’ne Halk Cepheliler de katıldı.

Selanik’in en büyük festivali olan
ve tüm örgütlerin ortaklaşa organize
ettiği ve yaklaşık 15 bin insanın ka-
tıldığı “Irkçılık Karşıtı Festival”de,
Halk Cepheliler sürecin başından
sonuna kadar bulundular. Festivale
pankartları, kuşlamaları, afişleri ve
Anadolu sofrasından yemekleri ile ka-
tılan Halk Cepheliler inanmış ve ıs-
rarlı çalışma tarzlarıyla geniş bir ilgi
uyandırdılar. 

Irkçılığa Karşı Halk
Festivali

“Saldırılara Karşı Tek Silahımız Dayanışmadır!”

İhsan Gürz İçin Adalet İstiyoruz!

Almanya-Mannheim

İngiltere

HALKIMIZ; ESNAFLAR! AKP’NİN KIŞKIRTMALARINA GELMEYİN!56

Yürüyüş

21 Temmuz
2013

Sayı: 374



Almanya'da Stuttgart Eyalet Yüksek Mahkemesi'nde
süren dava sonucunda Anadolu Federasyonu çalışanla-
rından Erkan Doğan'a 14 ay hapis cezası verildi.

Kararın ardından Erkan Doğan yaptığı açıklamada: 

“Merhaba,

Adım Erkan Dogan, Bu açıklamayı sizlere bir hu-
kuksuzluğu duyurmak için yapıyorum. 5 Mart 2013 ta-
rihinde başlayan ve 18 Haziran günü sonuçlanan duruş-
malar sonucunda, Stuttgart Oberlandesgericht (Eyalet Yük-
sek Mahkemesi) tarafından hakkımda 14 ay hapis ceza-
sı verildi.

Ben yıllardır hem Türkiye faşizmine hem Almanya'da
ırkçılığa karşı duyarlı olmaya çalıştım.

Bu doğrultuda çalışmalar sürdürdüm.

Beni en çok etkile-
yen olaylardan ikisi,
vahşice gerçekleştiri-
len ve insanım diyen
herkesin yüreklerini
sarsan 2 Temmuz 1993
Sivas katliamı ve 19-22
Aralık 2000 hapisha-
neler katliamı idi. Her
iki katliamda da Türki-
ye faşizmi, insanları
diri diri yaktı. Ben Av-
rupa’da yaşayan Tür-

kiyeli bir işçi ailesi olarak bu süreçte sessiz kalamazdım.

Şu da bir gerçektir ki; sadece ülkemizde baskı gör-
müyor, sadece ülkemizde yakılmıyoruz.

Irkçı saldırılarda 1990’dan günümüze kadar tam 187
insanımız katledildi. Fakat ülkemizde olduğu gibi Al-
manya'da da ırkçı faşist suçlular her zaman korunmuştur.

Düşünün, 187 kişi katlediliyor ve Alman devleti, ırk-
çılara karşı hiçbir şey yapmıyor.

Bilindiği gibi NSU cinayetlerinde de 9 insanımızı kat-
lettiler ve Münih’te şu an Hitler’in çocuğuna karşı gös-
termelik bir dava görülmekte. Asıl suçlular yok ortada.
Asıl suçlular Alman Devleti tarafından koruma altına alın-
dı, bu suçlular Alman Anayasayı Koruma Teşkilatı’ndan
polisler ve 9 esnafın katledilmesinde bilgi sahibi olanlardır.

Böyle olduğu için, ırkçılığa karşı çıkmak, her insan için
hem bir görev, hem de onurdur.

Ben de bunu yaptım.

Ben yıllardır Anadolu Federasyonu çatısı altında ça-
lışmalara katıldım. “Emeğimizle Varız Hakkımızı İsti-
yoruz” kampanyasının ve “Irkçı Saldırılara Son" kam-
panyasının da gösterdiği gibi, Anadolu Federasyonu'nun
Almanya'da yaptığı çalışmalarda ırkçılık ve buradaki in-
sanlarımızın hakları, her zaman öncelikli gündemi ol-
muştur. Ben de bulunduğum şehirlerde, derneklerimiz-
de, demokratik yasal haklarımız ve meşruluk temelinde
bu çalışmalara katıldım” dedi.

Almanya’da
tutuklanan Wer-
nicke Korsakoff
hastası Özkan
Güzel’in hangi
hapishaneye gön-
derildiği hakkın-
da arkadaşları
bilgi alamadı. Al-
man Devleti has-
ta bir tutsağı tec-
rit altında tutuyor.

Gizli bir şekilde, kaldığı Ratingen Hapishane-
si’nden başka bir hapishaneye götürülen  Özkan Gü-
zel Wernicke Korsakoff hastasıdır. Hastalığı hapishane
koşularına göre uygun değildir. Alman Devleti has-
ta bir insanı tutuklayarak suç işliyor. Özkan Güzel der-
hal serbest bırkılmalıdır. Özkan Güzel'i hep birlikte
sahiplenelim.

Alman Devleti Özkan Güzel’in
Yerini İki Haftadır Gizliyor

Almanya devletinin talebi üzerine 12 Temmuz günü Vi-
yana'nın Eyalet Ceza Mahkemesi’ndeYusuf Taş'ın iade da-
vası görüldü.

Yusuf Taş 26 Haziran tarihinde Alman polisinin Avustur-
ya'da gerçekleştirdiği keyfi baskınlarda tutuklandı ve Viya-
na'da bulunan Josefstadt Hapishanesi’ne konuldu.

Yapılan duruşma kamuoyuna kapalı tutulmuştur. Mahke-
mede Yusuf Taş’ın, iki avukatı ve ablasının yanısıra bir savcı
ve bir hakim hazırda bulunmuştur.

Türkiyeli ve Avusturyalı devrimci-demokratik kurumların
temsilcileri ve birey-
lerden oluşan 90 kişi
mahkeme salonunun
önünde toplandı.

Anadolu Federas-
yonu “Sınırlar Ötesi
Baskılara Son” yazılı
pankart açtı. Ayrıca
Yusuf Taş'ın resimleri
taşındı.

Alman Yargısı Bir Devrimciye Daha “Ceza” Verdi

Yusuf Taş'a Özgürlük
Yusuf Taş'ın İade Davasına Karşı Eylem

21 Temmuz
2013

57

Yürüyüş

Sayı: 374

FAŞİZME KARŞI BİRLEŞELİM, DİRENELİM, KAZANALIM!



31 Temmuz 1993’te Mersin-
Silifke kırsal alanında jandarma
ile Devrimci Sol Kır Birliği
arasında çıkan çatışmada şehit
düştüler. Tarık, Akdeniz Bölgesi
Siyasi Sorumlusu; Mustafa ise,
Kır Gerilla Birliği Komutan
yardımcısı idi.

27 Temmuz 1978’de Kütahya-Akdemir
Domaniç’te doğdu. Uludağ Üniversitesi Tıb-
bi Dokümantasyon ve Sekreterlik Bölü-
mü’ne girdi. 1996 ortalarında devrimci mü-
cadeleye katıldı. 1996 Ölüm Orucu, onu o dö-
nem en çok etkileyen gelişmelerden biriydi.
Bir süre Kurtuluş dergisinin muhabirliğini ve
temsilciliğini yaptı.

F tiplerine karşı Bursa’da açlık grevi yaparken tutuklandı.
Direnişini içeride de sürdürdü. Kartal Özel Tip Hapishanesi
Ölüm Orucu 6. Ekibinde Ölüm Orucuna başladı. 30 Tem-
muz 2002’de, açlığının 367. gününde şehit düştü. Alnı kı-
zıl bantlı bir Özgür Tutsak olarak ölümsüzleşti.

Ali Tarık
KOÇOĞLU

Mustafa SEFER

Semra BAŞYİĞİT

Yitirdiklerimiz
Bağımsızlık Demokrasi Sosyalizm Mücadelesinde

28 Temmuz - 3 Ağustos

“Gün olur; aydınlık savunucusu devrimciler, halk-
tan yana olmanın bedelini; sokaklarda, dağlarda,

ev baskınlarında, pusularda resmi ve sivil faşist
güçlerce katledilerek öderler.” 

Ali Tarık Koçoğlu

Hüseyin abiyle '93 Haziran'ında Adana'da tanıştım. Onu
daha ilk gördüğümde “Bu hiç uyumaz mı?” diye sor-
muştum kendime. Göz altlarındaki morluklar dikkatimi
çekmiş, bu yorumu yapmıştım. Kısa bir süre birlikte ol-
duk, ancak onu tanıdıkça daha iyi anladım bu morlukla-
rın nedenini. Biz çok uzun olmayan yola bile vasıtayla gi-
dip gelirken o gününün büyük bölümünü sokaklarda yü-
rüyerek geçirir, yine de yorgunluk nedir bilmezdi. En önem-
li yönü de öğretici olmasıydı. Birlikte olduğumuz za-
manların bir dakikasını bile boş geçirmez ne yapmamız
gerektiğini, nasıl hareket edeceğimizi anlatırdı bize. Yıl-
ların deney ve tecrübesiyle yol gösterirdi. 

Hüseyin Abiye ailemle sorunlar yaşadığımı, onlara daha
devrimcilik yaptığımı dahi söyleyemediğimi anlattım. Bir

de Berdel olarak beni yakın bir akrabamla evlendirmeye
çalıştıklarını, ama kabul etmediğimi ve sözü bozacağımı
söğlediğimde bana tüm rahatlığıla, “Bunun neresi kötü
ki? İyi ya işte bir insan daha kazanmış olacağız” demişti.
İlk anda ne demek istediğini ve bu rahatlığını anlaya-
mamış, “ben ne dertteyim, Hüseyin abi ne düşünüyor?”

demiştim. Ancak bir kez daha yanıldım. Hüseyin abi tüm
sorunlarımla yakından ilgilendi ve çözüm yolları sundu.
Özellikle ailemle olan ilişkilerimde sorun ettiğim ve ka-
famda büyüttüğüm şeylerin çözümünün ne kadar basit ol-
duğunu gösterdi. 

Birlikte eyleme gittiği bir arkadaş anlatmıştı. Eylem yeri
merkezi ve işlek bir cadde üzerindeydi. Hüseyin abi mo-
lotofları attıktan sonra diğer arkadaş da molotofları yakıp
atıyor. Ancak molotofu atarken kendisini de yakıyor. Bu
arada yoldan geçen insanlar da durup onları izlemekteler.
Hüseyin abi ceketini çıkarıp arkadaşın üzerine atıyor ve
ateşi söndürüyor. Daha sonra soğukkanlı bir şekilde ey-
lem yerinden uzaklaşıyorlar... Pratik ve soğukkanlı olduğu
günlük ilişkilerinde bile gözlenebiliyordu.

Anıları Mirasımız
Bir yoldaşı Hüseyin Taş’ı anlatıyor:
“En önemli yönü de öğretici olmasıydı” 

29 Temmuz
1980’de İstan-
bul Süleyma-
niye’de gerici-
ler tarafından
katledildi.

Salih BADEMCİ

31 Temmuz
1980’de Ay-
bastı Kaba-
taş’ta faşistler
tarafından öl-
dürüldüler.

Ağustos
1979’da şe-
hit düştü.

Zekai BÖLÜKBAŞI

Yusuf TECİM Adem TECİM Fatma ÖZÇELİK

Ağustos
1979’da şe-
hit düştü.

Ömer ERMİŞ

Ağustos
1979’da, İs-
tanbul Hi-
sarüstü’nde,
gecekondu
y ık ım ın a
karşı dire-

nişte jandarmalar tarafın-
dan katledildi.

M. Ali BALOĞLU

Londra’da
Anadolu Halk
Kültür Merke-
zi’nin yöneti-
cilerindendi.
30 Temmuz
2001 sabahı in-
tihar etmiş ola-

rak bulundu.

Haydar AKDEMİR

A ğ u s t o s
1977’de fa-
şistler tarafın-
dan katledildi.

Ahmet EREKLİ

1 Ağustos 1979’da “Emperyalizme, Fa-
şizme, Pahalılığa ve İşsizliğe Karşı Mücade-
le” kampanyasında, yağ kamyonunun kaçı-
rılarak; yağların yoksul halka dağıtılması
eyleminde, polis tarafından vurularak katle-
dildi. 

Hüseyin TAŞ


